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Deus seja louvado  
por sua vida!!! 

INTERCEDAMOS:  

● Nossas Famílias; 

● Enfermos; 

● Aniversariantes; 

● Saúde financeira da 

igreja; 

● Ministérios, Células 

e suas lideranças; 

● Projetos Ministeriais; 

MULHERES PRECIOSAS 

“E estavam ali, olhando de longe, muitas mulheres que ti-

nham seguido Jesus desde a Galiléia, para servi-lo.” (Mateus 

27:55) 

Mulheres corajosas! Essa história poderia ser supri-

mida se não fosse a verdade, diante de uma sociedade em 

que as mulheres eram tratadas à margem. Somente João 

estava neste momento, os outros discípulos abandonaram 

Jesus, muitas mulheres, porém, continuaram com Ele.  

Ao seguirem Jesus até a Cruz vemos um misto de 

coragem, gratidão e amor. Coragem frente à agressividade 

dos soldados, mas o seguiam.  Gratidão pelas bênçãos que 

Cristo lhes proporcionara. Amor, a origem da coragem, pois 

tinham a certeza de quem seguiam. O verdadeiro amor de 

Deus nestas mulheres jogou fora o medo! A incapacidade de 

mudarem aquela situação lhes deu força para permanecerem 

e não desistir de seguirem o Salvador.  

Essas mulheres não estavam ali como simples ob-

servadoras, pois acompanhavam Jesus desde a Galiléia e o 

serviam. (Marcos 15.41). Alguns estudiosos afirmam que a 

narrativa do Calvário foi possível com detalhes, devido à ob-

servação das mulheres. 

Não importava o perigo ou o passado de dor de cada 

uma delas, elas já haviam entendido o que o mestre ensinou: 

“Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá, mas quem 

perder a vida por minha causa, a encontrará.” (Mateus 16:25) 

Jesus incluiu mulheres em seu ministério, quebrando 

assim a religiosidade e regras sociais. As mulheres mostra-

ram grande sensibilidade ao mover sobrenatural de Deus. 

Foram elas que perfumaram Jesus com perfume de grande 

valor (Marcos 14:3), lavaram os Seus pés com lágrimas 

(Lucas 7:37), possuíam uma fé firme e escutaram muitas ve-

zes: “a sua fé te salvou”, foi para uma única mulher que Ele 

se revelou “Eu sou o Messias” e foram as mulheres as pri-

meiras a verem Jesus ressurreto! (Marcos 16.9). 

Mulheres, vocês são preciosas para o Senhor e para 

nós!  Parabéns! 

No amor do Senhor 

Pr. Roberto A. Waisman 

  

 

FAÇA PARTE DE  

UMA CÉLULA: 
 

Célula de Homens: 

3ª feira—20h 

Líderes: Maurício e Pr. Roberto 

Local: 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  

Local: IGM 

Célula Infantil (6 à 11 anos): 

5ª feira-19h - Líder: Louiziania 

Local: 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: Mamede 

Versículo da Semana: 

“Disse então Maria: Eis aqui a serva do 

Senhor; cumpra-se em mim segundo a tua 

palavra." (Lucas 1:38 ) 

MEDITE NA PALAVRA DE DEUS 

https://www.bibliaonline.com.br/acf/mt/27/55,56
https://www.bibliaonline.com.br/acf/mt/27/55,56
https://www.bibliaonline.com.br/nvi/mt/16/25


  

   

 

 

 

 

 

 

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 

 

 
Delicie-se  

neste  

Ministério! 

 
“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 

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

E-mail: secretaria@gracamaior.org 

Facebook: Graça Maior BH 

Site: www.gracamaior.org       

        (em construção)        
 

Z U M B A 
Para mulheres 

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


