
  

 

O Salmista declara: “O SENHOR é o meu pastor, nada me 

faltará.” (Salmos 23:1). Jesus ensina: “Portanto, não se preocupem, 

dizendo: ‘Que vamos comer? ’ ou ‘que vamos beber? ’ ou ‘que va-

mos vestir? ’(Mateus 6:31) 

Podemos observar na Bíblia o Senhor sustentando seus 

servos até mesmo quando não havia saída aos olhos humanos. 

“Deste o teu bom Espírito para instruí-los. Não retiveste o teu maná 

que os alimentava, e deste-lhes água para matar a sede. Durante 

quarenta anos tu os sustentaste no deserto; nada lhes faltou, as 

roupas deles não se gastaram nem os seus pés ficaram incha-

dos.” (Neemias 9:20 e 21) 

“Os olhos do Senhor estão em toda parte, observando 

atentamente os maus e os bons.” (Provérbios 15:3) 

“O meu Deus, segundo a Sua riqueza em glória, há de su-

prir, em Cristo Jesus, cada uma de vossas necessidades” (Filipenses 

4:19) 

“Toda a boa dádiva e todo o dom perfeito vem do alto, 

descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra 

de variação.”  (Tiago 1:17) 

Aleluia! Nossa fonte pode secar e os recursos que temos e 

administramos podem estar chegando ao fim, mas Ele é a fonte de 

todo o bem. Não podemos depender da nossa provisão, precisa-

mos aprender que nosso sustento vem do Provedor e não da provi-

são.  

A presença do Senhor e quem Ele é, esta é a melhor provi-

são! “Os leões podem passar necessidade e fome, mas os que bus-

cam o Senhor de nada têm falta.” (Salmos 34:10) 

“Assim sendo, aproximemo-nos do trono da graça com 

toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos 

graça que nos ajude no momento da necessidade.”  (Hebreus 4:16) 

El Shaddai – o Deus provedor irá nos dar o que precisar-

mos no momento em que precisarmos. Aleluia!  

No amor do Senhor 

Pr. Roberto A. Waisman 

Boletim  
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Aniversariantes 

da Semana: 

 

 

 

 

 

INTERCEDAMOS:  

● Nossas Famílias; 

● Enfermos; 

● Aniversariantes; 

● Saúde financeira da 

igreja; 

● Ministérios, Células 

e suas lideranças; 

● Projetos Ministeriais; 

20/03– Carolina       
A. Nogueira 
22/03 – Maria  
Cristina R. Maga-
lhães 
23/03– Geraldo 
Ferreira de Souza 

NOSSO DEUS É O DEUS PROVEDOR! 

  

 

FAÇA PARTE DE  

UMA CÉLULA: 
 

Célula de Homens: 

3ª feira—20h 

Líderes: Maurício e Pr. Roberto 

Local: IGM 

Célula de Jovens Casais: 

5ª feira—20h (quinzenal) 

Líder: Amanda 

Célula de Jovens Casais 

com Crianças: 

6ª feira—20h (quinzenal) 

Líderes: Martin e Juliana 

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 Adolescentes 

(feminina/quinzenal):  

Sábado— 15h    Líder: Camila 

Célula de Adolescentes 

(masculina): 4ª feira—19h30 

Líder: Mamede 

Versículo da Semana: 

"Não serão envergonhados nos dias 

maus, e nos dias de fome se 

fartarão." (Salmos 37:19) 

MEDITE NA PALAVRA DE DEUS 

https://www.bibliaonline.com.br/acf/sl/23/1
https://www.bibliaonline.com.br/nvi/mt/6/31
https://www.bibliaonline.com.br/nvi/ne/9/20,21
https://www.bibliaonline.com.br/nvi/pv/15/3
https://www.bibliaonline.com.br/acf+nvi/tg/1/17+
https://www.bibliaonline.com.br/nvi/sl/34/10
https://www.bibliaonline.com.br/nvi/hb/4/16
https://www.bibliaonline.com.br/acf/sl/37/19+


  

   

 

 

 

 

 

 

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 

 
“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 

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

E-mail: secretaria@gracamaior.org 

Facebook: Graça Maior BH 

Site: www.gracamaior.org       

        (em construção)        
 

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 domingo, 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) 


