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Medite na Palavra

de Deus
"Se quiserdes, e 

obedecerdes, comereis o 
bem desta terra."  

Isaías 1:19 

Asafe era um adorador do Senhor, foi quem escreveu o Salmo 73. 
Ele declara o perigo de uma grande queda iminente em sua vida: Quanto a mim, os
meus pés quase tropeçaram; por pouco não escorreguei.v.2 
No meio de aflições pela qual passava, esse homem olha para as circunstâncias e
retira os olhos do Senhor. 
      • Vi a prosperidade desses ímpios.v.3 
      • Eles não passam por sofrimento e têm o corpo saudável e forte.v.4 
      • Estão livres dos fardos de todos; não são atingidos por doenças como os
outros homens.v.5 
      • O orgulho lhes serve de colar, e se vestem de violência.v.6 
      • Do seu íntimo brota a maldade; da sua mente transbordam maquinações. v.7 
      • Eles zombam e falam com más intenções; em sua arrogância ameaçam com
opressão.v.8 
      • Com a boca arrogam a si os céus, e com a língua se apossam da terra.v.9 
      • Sempre despreocupados, aumentam suas riquezas. v.12 
Asafe vê tudo isso e tenta por si só entender, então declara: achei muito difícil para
mim.v.16 
O seu coração encheu-se de amargura e no íntimo sentia inveja, Agia como
insensato e ignorante; sua atitude para com o Senhor era a de um animal irracional.
v.21,22 
Quando se voltou para o Senhor novamente, renovou-se: Deus é a força do meu
coração e a minha herança para sempre. v.26 
Trouxe a memória: tomas a minha mão direita e me susténs. Tu me diriges com o teu
conselho, e depois me receberás com honras.v.23,24  
Asafe concluiu com chave de ouro: fiz do Soberano Senhor o meu refúgio.v.28 
       
Obrigado Senhor, pela grande oportunidade de aprendizado com este adorador: o
Senhor é bom para os de coração puro! v.1 
                                                                                        No amor de Jesus           
                                                                                        Roberto A. Waisman 

      Cuidado! Não perca de vista o Senhor!



Célula de Homens: 
Terça-feira - 20h  
Líderes: Pr. Roberto  
Local: IGM 
 
Célula de Mulheres: 
Terça-feira: 20h  
Líder: Beth Dias 
 
Célula mista, homem ou
mulher com filhos a partir de
2 anos 
5a. Feira  às 20hs 
Líder: Silvana  
 
Célula Glue 
Garotas de 10 a 13 anos 
5a. Feira às 19hs 
Líder: Lu Moreira  

N O S S A S  C É L U L A S

Você sabia que a 

célula é lugar de 

comunhão, 

crescimento e 

cuidado? 

 

Se você deseja 

partic ipar de uma 

célula e/ou abrir sua 

casa para uma 

célula, fale com 

PR Roberto e Joana

Jesus e sua célula - 1a. parte
         "Jesus formou uma célula quando começou seu ministério publico. Antes de assumir a forma humana,

ele tinha vivido sempre em comunhão com o Pai e o Espirito Santo. Ele conhecia a importância dos

relacionamentos. Mesmo antes de seu primeiro milagre em Caná, ele já havia formado um grupo especial de

homens que estariam com ele pelo resto de sua vida aqui na terra.  

         Jesus é o exemplo clássico de um líder de célula. Após relacionar-se com muitas pessoas, ele

selecionou aqueles que constituiriam sua célula. Em Marcos 3.14 nos é dito que Jesus escolheu esses

homens "para ficarem com ele". Este é o valor de célula: pessoas formam relacionamentos ao se encontrarem

umas com as outras. Isso não ocorre quando as pessoas se encontram como "congregação" de quarenta,

cinquenta ou mais pessoas. É difícil manter a transparência e edificação quando o grupo é maior do que

quinze pessoas. Isso só é possível em uma célula. Jesus foi o modelo de vida de um líder de célula. O estudo

da maneira que ele ministrou baseado no relacionamento de um a um com seus discípulos criou princípios

que você pode aplicar em seu ministério como discipulador de outra pessoa. 

O tempo que esses doze homens gastaram com Jesus foi tão importante para seu crescimento espiritual

quanto os ensinamentos de Jesus. Todas as palavras de Jesus registradas nos evangelhos podem ser lidas

em menos de uma hora, mas ele gastou pelo menos três anos interagindo com eles."  

                                                                            Texto extraído do livro Guia do Discipulador -Ralph Neighbour Jr





DOMINGO:  
Culto às 19h 
QUARTA-FEIRA:  
Encontro de Oração às 20h 
TERÇA à SEXTA-FEIRA: 
Centro de Treinamento
Comunitário e Sede Administrativa
de 13h às 19h 

ENDEREÇO: 
R: Campos Sales, 134 

(entrada R. Pe Matias, 21) 
Bairro Calafate

Tel: (31) 3371-5879 
e-mail:

secretaria@gracamaior.org 
Facebook: Graça Maior BH 
Site: www.gracamaior.org

Aniversariantes  
da semana 

Vitor Freitas
Siqueira

 Parabéns! 
Deus abençoe vocês

com graça e sabedoria
em nome de Jesus!
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