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Aniversariantes 

da Semana: 

 

20/02 – Guilherme 

A. de Oliveira 

21/02 – Maria Luiza 

M. M. Moreira 

24/02 – Isaac M.  

dos Santos 

26/02 – Raphael  P.  

Pereira 

 

 
 
 
 
 

INTERCEDAMOS:  

● Nossas Famílias; 

● Enfermos; 

● Aniversariantes; 

● Saúde financeira da 

igreja; 

● Ministérios, Células 

e suas lideranças; 

● Projetos Ministeriais; 

O SENHOR  

TREINA SEU SERVO 

“Bendito seja o Senhor, a minha Rocha, que treina as  

minhas mãos para a guerra e os meus dedos para a  

batalha. Ele é o meu aliado fiel, a minha fortaleza, a minha 

torre de proteção e o meu libertador, é o meu escudo, aque-

le em quem me refugio.” (Salmos 144:1-2) 

 

Diariamente estamos propensos a enfrentar cir-

cunstâncias desfavoráveis: no trabalho, na família, surpre-

sas financeiras, saúde e tantas outras. Por vezes, nosso 

sentimento é que estamos no meio de uma guerra. 

Devemos confiar no Senhor como Davi. Ele afirma, 

por experiência de tantas lutas enfrentadas: “O Senhor é o 

meu aliado fiel, a minha fortaleza, a minha torre de proteção 

e o meu libertador, é o meu escudo, aquele em quem me 

refugio.” (Salmos 144:2) 

Davi tinha uma fé sólida de quem era seu Deus, 

mas também, declara que “Bendito seja o Senhor, a minha 

Rocha, que treina as minhas mãos para a guerra e os meus 

dedos para a batalha.”(Salmos 144:1) 

 Sim, o próprio Senhor o treinava para a guerra! 

Davi não era um expectador, era coadjuvante da vitória. O 

treinamento foi difícil e doloroso. Não foi divertido, mas Davi 

sabia muito bem quem o estava treinando e que havia um 

grande propósito. Este guerreiro, mesmo diante das guer-

ras, aprendeu também a cantar cânticos novos ao Senhor. 

O treinamento fez parte da sua vida. 

Nosso Deus não mudou, é o mesmo e continua a 

nos treinar para que em nossas batalhas o Seu nome seja 

glorificado! 

Diante disso, Davi afirma nesse Salmo: “...Como é 

feliz o povo cujo Deus é o Senhor!” (Salmos 144:15) Decla-

remos com ousadia: Eis me aqui Senhor, treina-me para a 

batalha! 

No amor de Cristo, 

Pr. Roberto 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 

MEDITE NA PALAVRA DE DEUS 
Versículo da Semana:  

“Para que o homem de Deus seja perfeito 
e perfeitamente instruído para toda a boa 

obra."  2 Timóteo 3:17 

QUERIDOS IRMÃOS  
 

ESTAMOS RECOLHENDO ALIMENTOS 

NÃO PERECÍVEIS, ÍTENS DE HIGIENE 

PESSOAL E OFERTAS PARA AJUDAR ALGUMAS 

FAMÍLIAS.  

 

As contribuições podem ser entregues no culto de do-

mingo, às quartas-feiras à noite no Encontro de Oração 

ou em qualquer dia da semana no período da tarde. 

 

“Porque tive fome e destes-me de comer, tive sede, e 

destes-me de beber...” (Mateus 25:35) 

https://www.bibliaonline.com.br/nvi/sl/144/1,2
https://www.bibliaonline.com.br/nvi/sl/144/1,2
https://www.bibliaonline.com.br/nvi/sl/144/1,2
https://www.bibliaonline.com.br/nvi/sl/144/15


  

 

 

 

 
 

PROJETO  
MULTIPLICANDO BÊNÇÃOS 

Às quintas--feiras:  
de 15h às 17h (Aula de Inglês) 

de 17h às 18h (Quinzenalmente: conversação, reforço e Escola Bíblica) 
Idade: A partir de 11 anos 

Investimento Mensal: R$ 50,00 (incluso material didático) 
Turma com 08 alunos  

 

*INSCRIÇÕES ENCERRADAS PARA A  
PRIMEIRA TURMA*  

 

 

 

 

 

DOMIN-

GO:  

Escola 

Bíblica 

Domini-

cal:  

(Em re-

formulaç

AVISO 

 

Dia 26/02 

 

Não haverá 

ministração nas 

“SALINHAS”. 

As crianças  

permanecerão 

com suas famílias  

durante o culto.  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

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) 

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 ne-

la 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 

LIVRARIA  

MOVE 
Visite-

Z U M B A 
Para mulheres 

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

 

Teremos: 

*Salgados* 

*Brigadeiro* 

*Mousse* 

Delicioso esse 

Ministério! 


