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Aniversariantes 

da Semana: 

 

 
 
 
 

INTERCEDAMOS:  

● Nossas Famílias; 

● Enfermos; 

● Aniversariantes; 

● Saúde financeira da 

igreja; 

● Ministérios, Células 

e suas lideranças; 

● Projetos Ministeriais; 

30/05 – Marina 

Ruela Cangussu 

31/05 – Maria 

Regina Santos 

04/06 – Débora 

Alves B. Pereira 

EU SOU FIEL A DEUS? 
 

 Deus é fiel! Esta não é somente uma frase de adesivo 
de carro. É uma verdade incontestável. “O teu amor, Senhor, 
chega até os céus; a tua fidelidade até as nuvens.” (Salmos 
36:5) “Mas tu, Senhor, és Deus compassivo e misericordioso, 
muito paciente, rico em amor e em fidelidade.” (Salmos 86:15) 
 O Senhor não muda, é o mesmo ontem, hoje e eter-
namente! E nós, amamos e somos fiéis ao Senhor? O Senhor 
tem sido nossa prioridade de vida? Nossas primícias e nosso 
tempo são entregues a Ele? Faço o que Ele quer que eu faça? 
A minha vontade está alinhada à vontade dEele?  Nossos atos 
e pensamentos demonstram se somos fiéis a Ele! 
 Os resultados da infidelidade a Deus são visíveis: "A 
fidelidade e o amor desapareceram desta terra, como tam-
bém o conhecimento de Deus. 
Só se vêem maldição, mentira e assassinatos, roubo e mais 
roubo, adultério mais adultério; ultrapassam todos os limites! 
E o derramamento de sangue é constante.” (Oséias 4:1-2).   
 O Senhor nos chama de adúlteros! (Tiago 4:4) Não são 
poucas as passagens bíblicas que falam dos tempos de infide-
lidade do povo de Deus e que o espírito de prostituição é que 
nos faz ser infiéis. (Oséias 4.12)  
 O objetivo de Deus, porém, sempre foi levar seus fi-
lhos ao arrependimento e à retomada de um amor leal ao Se-
nhor. O Senhor nos chama e nos atrai para um local a sós com 
Ele, um deserto em que dependeremos só dEele, escutaremos 
somente a sua voz nos falando com carinho e veremos o seu 
mover. (Oséias 2:14) 
 Quando somos fiéis ao Senhor, refletimos a sua glória 
e Ele é glorificado, pois estamos crucificados com Cristo e não 
somos mais nós que vivemos e sim Cristo, que vive em nós! 
 Que possamos declarar com segurança: EU SOU FIEL 
A TI MEU DEUS! 

 
No amor do Senhor Jesus Cristo 

Roberto A. Waisman 

  

 

FAÇA PARTE DE  

UMA CÉLULA: 
 

Célula de Homens: 

3ª feira—20h 

Líderes: Maurício e Pr. Roberto 

Local: IGM 

Célula de Jovens Casais: 

5ª feira—20h (quinzenal) 

Líder: Amanda 

Célula de Jovens Casais: 

6ª feira—20h (quinzenal) 

Líderes: Martin e Juliana 

Célula de Mulheres: 

3ª feira—20h  - Líder: Beth Dias 

Célula de Mulheres:  

5ª feira—19h - Líder: Joana  

Local: IGM 

Célula Infantil (6 à 11 anos): 

5ª feira-19h - Líder: Louiziania 

Local: IGM 

Célula de Adolescentes 

(feminina/quinzenal):  

Sábado— 15h    Líder: Camila 

Célula de Adolescentes 

(masculina): 4ª feira—19h30 

Líder: Mamede 

MEDITE NA PALAVRA DE DEUS 
Versículo da Semana: 

"E dar-lhes-ei coração para que me conhe-
çam, porque eu sou o Senhor; e ser-me-ão 
por povo, e eu lhes serei por Deus; porque 
se converterão a mim de todo o seu cora-
ção.” (Jeremias 24:7) 

https://www.bibliaon.com/versiculo/salmos_36_5/
https://www.bibliaon.com/versiculo/salmos_36_5/
https://www.bibliaon.com/versiculo/salmos_86_15/
https://www.bibliaonline.com.br/nvi/os/4/1,2
https://www.bibliaonline.com.br/acf/tg/4/4
https://www.bibliaonline.com.br/nvi/os/2/14
https://www.bibliaonline.com.br/nvi/jr/24/7+


  

   

 

 

 

 

 

 

DOMINGO:  

 

 Culto: 19h  

 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 - R: Padre Matias, 21) 

BRADESCO 

Ag. 2522 

C/C 2429-5 

 

ITAÚ 

Ag. 3037 

C/C 11551-0 

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 

 

Seja parte desse 

Delicioso  

Ministério! 

Z U M B A 
Para mulheres 

 
PA R T I C I P E !   
Quintas-feiras— 20h 


