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Aniversariantes 

da Semana: 

 

 

 

INTERCEDAMOS:  

● Nossas Famílias; 

● Enfermos; 

● Aniversariantes; 

● Saúde financeira da 

igreja; 

● Ministérios, Células 

e suas lideranças; 

● Projetos Ministeriais; 

05/05–Alisson S.P. 

Rabelo 

07/05–Maurício L.Silva 

07/05 –Izabela M.Silva 

10/05–Jane M.M.C. de 

 Queiroz 

13/05–Martin A. Sarda  

Gammino 

NINGUÉM ME AMA? 
 

Essas são frases que escuto com frequência: 

”Ninguém me ama.” ou “Todos se aproveitam de mim e de-

pois me descartam, como se faz com um guardanapo sujo.” 

Na Bíblia encontramos exemplos de pessoas que se senti-

am assim. Observe o que Davi declara no Salmo 109:4-5: 

“Em recompensa do meu amor são meus adversários, mas 

eu faço oração; E me deram mal pelo bem, e ódio pelo meu 

amor.” 

Quem confia no Senhor, precisa focar Naquele que 

ama verdadeiramente. O mesmo Davi declara: “Mas tu, ó 

DEUS o Senhor, trata comigo por amor do teu nome, porque 

a tua misericórdia é boa, livra-me, pois estou aflito e neces-

sitado, e o meu coração está ferido dentro de mim.” (Salmos 

109:21- 22) 

Quando estivermos necessitados, aflitos e feridos 

em nossa alma devemos buscar o Senhor como Davi o fez. 

Quando estivermos envoltos em sentimentos desta nature-

za, devemos nos lembrar da declaração de Paulo em sua 

carta aos Romanos 5:8: “Deus prova o seu amor para co-

nosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pe-

cadores.”  

Também Romanos 8.30,31: “Porque estou certo de 

que, nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os princi-

pados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, 

nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatu-

ra nos poderá separar do amor de Deus, que está em Cristo 

Jesus nosso Senhor.”  

Eu e você somos amados do Deus Pai! Declare: 

“Aleluia! Eu sou amado por Deus com o verdadeiro 

amor: eterno, incondicional, sacrificial, perdoador, completo, 

precioso e incomparável!” 

“Aleluia! Eu sou amado pelo próprio amor, porque 

Deus é amor!” 

 

No amor do Senhor 

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 

https://www.bibliaonline.com.br/acf/sl/109/21,22
https://www.bibliaonline.com.br/acf/sl/109/21,22


  

 

MEDITE NA 
PALAVRA DE DEUS 
Versículo da Semana: 

“Há muito que o  
Senhor me apareceu, 
dizendo: 
Porquanto com amor 
eterno te amei, por isso 
com benignidade te 
atraí."  

(Jeremias 31:3)  

  

 

 

 

 

 

 

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 

https://www.bibliaonline.com.br/acf/jr/31/3

