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Medite na Palavra

de Deus
"Como é feliz aquele a quem o 
Senhor não atribui culpa e em 

quem não há hipocrisia!" 
Salmos 32:2

         Observe como somos rodeados de: “a culpa não é minha”, “a culpa é de...” 
Tudo começou com Adão e Eva. “Você comeu do fruto da árvore da qual lhe proibi
comer?” "Disse o homem: "Foi a mulher que me deste por companheira que me deu
do fruto da árvore, e eu comi". O Senhor Deus perguntou então à mulher: "Que foi
que você fez? "Respondeu a mulher:"A serpente me enganou, e eu comi". Gn 3.11-
13    
        Arão ao ser inquirido por Moisés: “Que lhe fez esse povo para que você o
levasse a tão grande pecado"; “tu bem sabes como esse povo é propenso para o
mal.” Êx 32:21-22 
        Saul não agiu de modo diferente, colocou a culpa em Samuel, ao desobedecer
ao mandamento do Senhor: “você não tinha chegado no prazo estabelecido” 1Sm
13:9-13 
        Muitas são as vezes que depositamos a culpa no outro ou em satanás.  
        Davi, quando estava no terraço do palácio, viu uma mulher muito bonita
tomando banho, desejou-a e deitou-se com ela. Tornou-se culpado de adultério e
mandante de homicídio. Ele, porém, não colocou a culpa na mulher, nem em quem
foi buscá-la para ele. Davi declara: “eu mesmo reconheço as minhas transgressões.”
Sl 51:3 
        Quando assumimos a nossa culpa, pois as decisões são nossas, independente
das circunstâncias que originaram nossa reação, estamos prontos para que ocorra a
cura. Davi, Arão, Adão, Eva e Saul são exemplos de que somos culpados diante de
Deus. É contra Ele que agimos de forma errada. Salmos 51:4  
Davi é um grande exemplo de quem assume a sua culpa: Confesso a minha culpa;
em angústia estou por causa do meu pecado. Sl 38:18 
        Assim como Davi, eu sou culpado, devo declarar, “purifica-me com hissopo, e
ficarei puro; lava-me, e mais branco do que a neve serei.” Sl 51:7  
 
                                                                                            No amor de Jesus       
                                                                                            Roberto A. Waisman 

   A culpa é de....



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 A SUA CÉLULA – 3ª. PARTE
         "O ministério de Jesus na célula teve quatro formas de impacto
poderosas em cada membro: 
 
2ª. O grupo foi impactado pelas experiencias em comum. 
 
A célula de Jesus não apenas o observou: eles também observaram uns aos
outros. Eles podiam ver simultaneamente o modo que ele vivia, e
contrastavam isso como comportamento dos outros do grupo. a petulância
de Pedro, o desejo por posição de Tiago, a falta de fé na vida de Tomé e o
coração sensível de João, tudo foi revelado no contraste com o caráter de
jesus. Conflitos entre os homens foram expostos, fazendo com que Jesus
ministrasse a eles separadamente como faria um discipulador (veja Marcos
10:35-38, 41-45; Lucas 22.31-34). 
 
O discipulador deve saber que os membros da célula irão impactar um
discípulo novo. Observar como o discípulo reage aos outros membros da
célula vai revelar áreas de profundo conflito em que serão necessários
encontros especiais de ministração. Essa interação pode ser muito
significativa em alguns casos." 
 
 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 

Parabéns! 
Desejamos que seu

relacionamento com o
Espirito Santo cresça a
cada dia, em nome de

Jesus!

Claudiane Speziali
Menegazzi
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