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DISCÍPULOS DORMINDO 

A Bíblia nos ensina que há tempo para todas as coisas. 

Podemos ler em Salmos que ao dormir Deus nos sustenta (Salmos 

3:5). Dormir é algo benéfico para nosso corpo e mente, como de-

monstrado em estudos médicos, e a falta dele acarreta-nos sérios 

males. 

Há momentos, no entanto, que não devemos dormir. 

Pedro, Tiago e João eram os mais íntimos de Jesus entre os discí-

pulos. Em duas passagens marcantes da vida do Bom Pastor eles 

dormiram, transfiguração e no Getsemani. Na primeira lemos 

“Pedro e os que estavam com ele estavam carregados de sono”. 

(Lucas 9.32).  A segunda passagem está em Mateus 26.40, 43, 45, 

Jesus os encontra dormindo por três vezes.  

Nas duas oportunidades Jesus estava orando e grandes 

coisas estavam acontecendo, os discípulos, porém, não consegui-

ram perceber, pois dormiam. 

  A Bíblia nos ensina que Jesus Cristo é o mesmo, ontem, 

hoje e eternamente. (Hebreus 13:8). Quantas são as vezes que o 

Senhor realiza grandes coisas ao nosso redor, perto da gente co-

mo aconteceu com os discípulos e não percebemos, pois estamos 

“dormindo”. Ele deseja falar conosco, mas não consegue, pois 

estamos com os olhos pesados e descansando. 

Jesus nos diz: Vocês não puderam vigiar comigo nem por 

uma hora? "Vigiem e orem para que não caiam em tentação. O 

espírito está pronto, mas a carne é fraca”. (Mateus 26:41) 

Há tempo em que não devemos dormir. Tempo de não 

nos deixar ser dominados pelo sono. Tempo que devemos estar 

vigiando, participando daquilo que Deus tem preparado para nós.  

Escutemos Jesus nos dizendo como disse aos seus discí-

pulos: “Levantem-se e vamos”! (Mateus 26:46) 

Portanto, não durmamos como os demais, estejamos 

atentos e sejamos sóbrios. (I Tessalonicenses 5:6) 

No amor de Cristo, 
Roberto Waisman 

Aniversariante 

da Semana: 

 

29/11 Sayuri Iata Kind  
  
 
 
 

Deus seja louvado  
por sua vida!!! 

INTERCEDAMOS:  

● Nossas Famílias; 

● Enfermos; 

● Aniversariantes; 

● Saúde financeira da 

igreja; 

● Ministérios, Células 

e suas lideranças; 

● Projetos Ministeriais; 

  

 

FAÇA PARTE DE  

UMA CÉLULA: 
 

Célula de Homens: 

3ª feira—20h 

Líderes: Maurício e Pr. Roberto 

Local: Sede IGM 

Célula de Mulheres: 

5ª feira—20h (quinzenal) 

Líder: Amanda 

Célula de Mulheres: 

3ª feira—20h  - Líder: Beth Dias 

Célula de Mulheres:  

5ª feira—19h - Líder: Joana g 

Local: Sede IGM 

Célula Infantil (4 à 11 anos): 

5ª feira-19h - Líder: Louiziania 

Local: Sede IGM 

Célula de Jovens Casais: 

6ª feira—20h (quinzenal) 

Líderes: Martin e Juliana 

Célula de Adolescentes 

(feminina/quinzenal):  

Sábado— 15h    Líder: Camila 

Célula de Adolescentes 

(masculina): 3ª feira—19h30 

Líder: Martin 

MEDITE NA PALAVRA DE DEUS 

Versículo da Semana:  

 "Por isso diz: Desperta, tu que dor-
mes, e levanta-te dentre os mortos,e 
Cristo te esclarecerá."  
                                          (Efésios 5:14) 

https://www.bibliaonline.com.br/acf/sl/3/5
https://www.bibliaonline.com.br/acf/sl/3/5
https://www.bibliaonline.com.br/acf/hb/13/8
https://www.bibliaonline.com.br/nvi/mt/26/41
https://www.bibliaonline.com.br/nvi/1ts/5/6
https://www.bibliaonline.com.br/acf/ef/5/14+


  

 

 

 

 

 

 

DOMINGO:  

Escola Bíblica Dominical:  

(Em reformulação) 

 

QUARTA-FEIRA:  

Encontros de Oração:  20h 

 

TERÇA à SEXTA-FEIRA: 

Centro de Treinamento Comunitário e  

Sede Administrativa:  13h às 19 h 

 

 

NOVO ENDEREÇO: 

Rua: Campos Sales, 134  

(entrada lateral Rua Padre Matias, 21) 

Bairro Calafate 

 

Tels: (31) 3371-5879 / 2526-2271 

E-mail: secretaria@gracamaior.org 

Facebook: Graça Maior BH 

Site: www.gracamaior.org       

        (em construção)        

 

“Do Senhor é a terra e tudo o que 
nela existe, o mundo e os que  
nele vivem.”   (Salmos 24:1)))  

BRADESCO 

Ag. 2522 

C/C 2429-5 

ITAÚ 

Ag. 3037 

C/C 11551-0 

Menu 

Arroz temperado 

 Salada de Frutas 

 Suco Natural 

 Refrigerante 

 Paçoca 

 

Valores das porções: 

Salada de Frutas.  R$ 2,50 

Arroz temperado.  R$ 4.00 

Suco Natural.   R$ 1,00 

Refrigerante e paçoca R$ 0.50 

Z U M B A 
  PARA MULHERES 
         QUINTAS  -  FEIRAS  / 20H 

 

             PARTICIPE!! 
 

LIVRARIA  

MOVE 
VISITE-NOS ! 

  

 

QUERIDOS IRMÃOS  
 

ESTAMOS RECOLHEN-

DO ALIMENTOS NÃO 

PERECÍVEIS, ÍTENS DE 

HIGIENE PESSOAL E 

TAMBÉM OFERTAS 

PARA AJUDAR ALGU-

MAS FAMÍLIAS.  

 

As contribuições podem 

ser entregues no culto 

de domingo, às quartas-

feiras à noite no Encon-

tro de Oração ou em 

qualquer dia da semana 

no período da tarde. 

 

“Porque tive fome e destes-me de comer, tive se-

de, e destes-me de beber...” (Mateus 25:35) 


