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INFORMATIVO 18 de fevereiro de 2018 
ANO XXXII

Medite na Palavra

de Deus
"Deus é o nosso refúgio e 

fortaleza, socorro bem presente 

na angústia." Salmos 46:1 

O CONSOLO VEM DO SENHOR 
                
               Pai das misericórdias e Deus de toda consolação 

          Na semana passada meditamos que em cada dia de nossa vida 
teremos desafios e estaremos sujeitos a tribulação. Jesus mesmo 
declara isso: “no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci 
o mundo." Jo 16:33. 
          Haverá momentos que as dores, como o salmista declarou por 
duas vezes no salmo 42:5,11, atingirão nossa alma: "Por que estás 
abatida, ó minha alma, e por que te perturbas dentro de mim?".  
O salmista estava aflito e triste. Estava perturbado! Ele encontra a 
resposta em sua fé e declara para si mesmo: "Espera em Deus, pois 
ainda o louvarei, o qual é a salvação da minha face, e o meu Deus." Sl 
42:11. Diante de sua alma abatida, a esperança do salmista estava em 
Deus! 
          Paulo reconhece quem é Deus nesses momentos: "Bendito seja o 
Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias e Deus 
de toda consolação, que nos consola em todas as nossas tribulações." 2 
Co 1:3,4 
          Por vezes, também, sentimos nossa alma transbordando de 
sofrimento como o apóstolo declarou acima. Mas trazemos conosco o 
escape, a esperança verdadeira: "Pois assim como os sofrimentos de 
Cristo transbordam sobre nós, também por meio de Cristo transborda a 
nossa consolação." 2 Co 1:5 
         "Nosso Deus é amor e esse amor é o nosso consolo!" Sl 119:76 
          Não estaremos isentos de ter nossas almas abatidas ou estar com 
pessoas com almas abatidas. Possamos então declarar: Espera em 
Deus, Ele é o Pai das misericórdias e Deus de toda consolação, que nos 
consola em todas as nossas tribulações. 
         
                                                                     No amor de Jesus Cristo  
                                                                     Roberto A. Waisman 



Nossas
Células

Viva essa 
Experiência!

Célula de Homens: 
Terça-feira - 20h  
Líderes: Maurício e Pr. Roberto 
Local: IGM 
Célula de Jovens Casais com ou 
sem filhos e Jovens Noivos: 
Quinta-feira - 20h (quinzenal) 
Líder: Amanda 
Célula de Jovens Casais: 
Sexta-feira - 20h (quinzenal) 
Líderes: Martin e Juliana 
Célula de Mulheres: 
Terça-feira: 20h  
Líder: Beth Dias 
Célula Infantil: (6 à 11 anos) 
Quinta-feira - 19h 
Líder: Louiziania 
Célula de Adolescentes: 
(feminina) 
Sábado - 15h (quinzenal) 
Líder: Camila 
Célula de Adolescentes: 
(masculina) 
Quarta-feira - 19h30 
Líder: Gabriel Mamede 
Célula mista, homem ou mulher 
com filhos a partir de 2 anos 
5a. Feira  às 20hs 
Líder: Silvana  





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 

Feliz aniversário! 

Sueli Ferreira dos Santos18

Sabrina Kelly Dias Fonseca18

19 Soraia Alvarenga do Carmo

20 Guilherme Alexandre F. de 
Oliveira

21 Maria Luiza M. M. Moreira

24 Isaac Moreira dos Santos


