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Medite na Palavra

de Deus

As tribos dos rubenitas, dos gaditas e a meia tribo de Manassés já haviam recebido a 
porção de terra que lhes cabia e usufruíam do descanso dado pelo Senhor. Josué 
1.13.  Eles receberam a missão de ajudar seus irmãos, guerreando ao seu lado, até 
que cada uma das outras tribos recebessem a sua porção de terra. 
Eles deveriam não só lutar, mas ir a frente armados e ajudá-los até que eles também 
tivessem descanso! 
No capítulo 22, Josué reconhece a dedicação deles: “Durante muito tempo, e até 
hoje, vocês não abandonaram os seus irmãos, mas cumpriram a missão que o 
Senhor, o seu Deus, lhes entregou.” Josué 22:3 
Mas quem dessas tribos deveriam ir à luta? Os valentes e valorosos, os homens de 
guerra! 
A Bíblia nos ensina que não devemos andar sozinhos. Precisamos de guerreiros ao 
nosso lado, assim como precisamos ser guerreiros ao lado do outro! 
Epafras é citado por Paulo como servo de Jesus e que batalhava pelos irmãos de 
Colossos em oração. Colossenses 4:12 
Paulo também declara: “Recomendo-lhes, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo e 
pelo amor do Espírito, que se unam a mim em minha luta, orando a Deus em meu 
favor.” Romanos 15:30 
Ao observarmos o comportamento dos guerreiros valorosos das tribos acima citadas 
e do próprio Cristo, entendemos a verdade: cada um considere os outros superiores a 
si mesmo. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual 
também para o que é dos outros. Filipenses 2:3,4 
Não abandonemos nossos irmãos, vamos à luta, até que eles conquistem descanso! 
                                                                                             No amor do Senhor Jesus 
                                                                                             Roberto A. Waisman 

"...e Arão e Hur sustentaram as suas 
mãos, um de um lado e o outro do 
outro; assim ficaram as suas mãos 

firmes até que o sol se pôs." Ex 17:12b

Irmãos lutam juntos



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 
até final de abril Célula de Homens: 

Terça-feira - 20h  
Líderes: Pr. Roberto  
Local: IGM 
 
Célula de Mulheres: 
Terça-feira: 20h  
Líder: Bet 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

Encontre uma célula que 
se identifique com você!

Deus abençoe vocês em 
nome de Jesus! 

 
Que Espirito Santo 

faça parte 
da vida de vocês. 

 
Parabéns!

Pietra Rachel Praes 

Ana Luiza Mendes Silva
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