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ANO XXXII

Medite na Palavra

de Deus
"Eis que amas a verdade no
íntimo, e no oculto me fazes

conhecer a sabedoria."  
Sl 51:6 

         O dicionário Aurélio define confissão como: revelação do próprio
delito, culpa ou sentimento íntimo. 
         Qual o padrão para o cristão considerar algo como delito ou
culpa? Deus e sua Palavra! 
         A confissão faz parte do dia a dia do cristão. Eu reconheço que
agi de maneira errada, que desagradei a Deus, e que mereço castigo.
Eu confesso minha dívida diante de Deus! 
         Davi declara sua experiência, enquanto não confessava seu
pecado diante do Senhor: Enquanto escondi os meus pecados, o meu
corpo definhava de tanto gemer. Pois de dia e de noite a tua mão
pesava sobre mim; minha força foi se esgotando como em tempo de
seca. Salmos 32.3, 4 
         Davi reconhece sua situação diante de Deus: pecador. Então
reconheci diante de ti o meu pecado e não encobri as minhas culpas.
Eu disse: "Confessarei as minhas transgressões ao Senhor” Salmos
32.5 
         Davi tem uma certeza: Deus perdoa quem confessa seus
pecados. “Confessarei as minhas transgressões ao Senhor", e tu
perdoaste a culpa do meu pecado. Salmos 32.5 
         Diante dessas verdades, não podemos ser “como o cavalo ou o
burro, que não têm entendimento, mas precisam ser controlados com
freios e rédeas, caso contrário não obedecem. Salmos 32.9 
         Obrigado Senhor, por nos dar a Tua Palavra! Obrigado pelo
Espírito Santo, que nos convence do pecado! Obrigado, Senhor, pois
enviaste Jesus para morrer pelo nosso pecado! Obrigado Senhor, pois
a decisão de viver em intimidade e harmonia com o Senhor, é
individual, depende somente de mim: confessar a minha culpa diante
de Ti, ó, Deus! SANTO, SANTO, SANTO! 
         Aleluia!  “Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo
para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça.” 1
João 1.9 
                                                               No amor do Senhor Jesus   
                                                                Roberto A. Waisman         
                                                                    

APRENDENDO COM O SALMO 32 - CONFISSÃO 



Nossas
Células

Viva essa 
Experiência!

Célula de Homens: 
Terça-feira - 20h  
Líderes: Maurício e Pr.
Roberto 
Local: IGM 

Célula de Jovens Casais: 
Sexta-feira - 20h (quinzenal) 
Líderes: Martin e Juliana 

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  



Precisamos de irmãos(ãs) para intercederem
durante as programações da igreja. Procure a

Joana para saber os detalhes.



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 

Gabriel Mamede

Simões Ferreira

João de Paula

Nézio

Parabéns! 
Que Deus os abençoe!

Lorenzo Santos  
Fonseca
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