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ANO XXXII

Medite na Palavra

de Deus
"Porque não temos um sumo sacerdote que

não possa compadecer-se das nossas
fraquezas; porém, um que, como nós, em

tudo foi tentado, mas sem pecado." Hb 4:15 

         Tempos difíceis fazem parte da vida. A cada dia, circunstâncias desafiadoras
em nossa caminhada são inevitáveis.Relacionamentos conturbados
acontecem.Notícias que nos assustam pelo comportamento do ser humano. 
         Vivemos em um tempo em que a prioridade é ter, o ser é secundário.Temos a
percepção de que o amor está acabando. 
         Assim como os salmistas, o profeta Jeremias derrama seu sofrimento e o do
povo escolhido por Deus. Devastação de uma cidade, homens levados cativos e
fome. A dor da alma era imensurável!  
         Diante dessa realidade na qual vivemos como viver? 
         1 - Reconhecendo os maus tempos - “Lembro-me da minha aflição e do meu
delírio, da minha amargura e do meu pesar”v.19. Maus momentos em nossa vida
existem. 
         2- Assumindo os sentimentos -“Lembro-me bem disso tudo, e a minha alma
desfalece dentro de mim.”v.20.Como seres emocionais, estamos sujeitos a todo tipo
de emoções, boas ou ruins. 
         3- Despertando– “Todavia, lembro-me também do que pode me dar esperança”
v.21. 
         4 –Clamando pela graça e pela misericórdia Deus –“Graças ao grande amor do
Senhor é que não somos consumidos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis.
Renovam-se cada manhã; grande é a sua fidelidade!”v.22-23. 
         5 –Esperando no Senhor–“A minha porção é o Senhor; portanto, Nele porei a
minha esperança”v.24. 
         6- Buscando segurança em Deus – “O Senhor é bom para com aqueles cuja
esperança está nele, para com aqueles que o buscam” v.25. 
         7 – Aquietando a alma – “É bom esperar tranquilo pela salvação do Senhor”
.v.26. 
                                                                                              No amor do Senhor 
                                                                                              Roberto A. Waisman 
                                                 

Aprendendo com o profeta Jeremias 

Lamentações 3:19- 26 



Nossas
Células

Viva essa 
Experiência!

Célula de Homens: 
Terça-feira - 20h  
Líderes: Maurício e Pr.
Roberto 
Local: IGM 

Célula de Jovens Casais: 
Sexta-feira - 20h (quinzenal) 
Líderes: Martin e Juliana 

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 de garotas 
10 a 13 anos 
5a. Feira às 19hs 
Líder: Lu Moreira  
Quinzenal 





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 

Pietra Rachel Praes22

23 Ana Luiza Mendes
Silva

Parabéns meninas!

Que Jesus seja o

principal na vida de

vocês!


