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INFORMATIVO 22 de outubro de 2017 
ANO XXXII

Medite na Palavra

de Deus
"Por isso, todo aquele que é santo orará 
a ti, a tempo de te poder achar; até no 

transbordar de muitas águas, estas não 
lhe chegarão." Salmos 32:6 

COMPROMISSO DO CRISTÃO COM A ORAÇÃO 

Devemos orar, pois é uma ordem de Deus: “orai sem cessar.” - 1 Ts 5:17 
Devemos orar, pois Jesus Cristo espera que oremos: “e, quando orares, não sejas como os 
hipócritas; pois se comprazem em orar em pé nas sinagogas, e às esquinas das ruas, para 
serem vistos pelos homens. em verdade vos digo que já receberam o seu galardão” - Mt 6:5 
“Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e, fechando a tua porta, ora a teu pai que 
está em secreto; e teu pai, que vê em secreto, te recompensará publicamente.” - Mt 6:6 
Como devemos orar? 
Louvando, confessando, agradecendo, pedindo por nós, intercedendo pelos outros. Como 
Daniel - Dn 9:4-18; ou como Josafá – 2 Cr 20:6 a 12 
Orar é se relacionar com Deus: “e andou Enoque com Deus” - Gn 5:22 
“Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Estas são as gerações de Noé. Noé era 
homem justo e perfeito em suas gerações; Noé andava com Deus.” - Gn 6:8,9 
Viver com Deus é diferente de andar com Deus. Andar com Deus expressa relacionamento e 
consagração. 
Orar é um caminho para santidade: 
“e falava o Senhor a Moisés face a face, como qualquer fala com o seu amigo;” - Ex 33:11a 
Não podemos negligenciar nosso tempo com Deus: “assim, pois, viam os filhos de Israel o 
rosto de Moisés, e que resplandecia a pele do seu rosto;” - Ex 34:35a 
Orar é falar com Deus 
Interceder é ir a Deus para colocar-se entre Ele e alguém, tomando o lugar dessa pessoa, 
como se nós fôssemos ela. É oração feita em lugar de outros. É uma oração para que a 
vontade de Deus seja feita na vida de alguém. É descobrir o que está no coração de Deus e 
buscar a manifestação do desejo dEle na vida de alguém. 
Podemos e devemos orar ou interceder baseados na Palavra de Deus 
Deus é fiel. - Dt 7:9 
Deus cumpre Suas promessas. - Jr 1:12 
Deus nos ama. - Jr 31:3 
Deus é bom. - Sl 106:1 
Davi orou pela sua comunhão com Deus - 1 Samuel 17:26; Daniel intercedeu por Israel – Dn 
9; Josafá intercedeu pela nação – 2 Cr 20; Neemias intercedeu por Jerusalém – Ne 1:4; Abraão 
intercedeu por Ló – Gn 18; Jesus intercedeu pelos discípulos e por nós. - Jo 17 
Deus anseia por alguém que interceda 
“e busquei dentre eles um homem que estivesse tapando o muro, e estivesse na brecha 
perante mim por esta terra, para que eu não a destruísse; porém, a ninguém achei.” - Ez 
22:30 

Na graça do Senhor, 
Joana Waisman 



Nossas
Células

Viva essa 
Experiência!

Célula de Homens: 
Terça-feira - 20h  
Líderes: Maurício e Pr. Roberto 
Local: IGM 
Célula de Jovens Casais com ou 
sem filhos e Jovens Noivos: 
Quinta-feira - 20h (quinzenal) 
Líder: Amanda 
Célula de Jovens Casais: 
Sexta-feira - 20h (quinzenal) 
Líderes: Martin e Juliana 
Célula de Mulheres: 
Terça-feira: 20h  
Líder: Beth Dias 
Célula Infantil: (6 à 11 anos) 
Quinta-feira - 19h 
Líder: Louiziania 
Célula de Adolescentes: 
(feminina) 
Sábado - 15h (quinzenal) 
Líder: Camila 
Célula de Adolescentes: 
(masculina) 
Quarta-feira - 19h30 
Líder: Gabriel Mamede 
Célula mista, homem ou mulher 
com filhos a partir de 2 anos 
5a. Feira  às 20hs 
Líder: Silvana  



Querida igreja, 
 

A "Tarde de Alegria" que acontecerá para nossas crianças não 
será apenas um evento festivo isolado!  Não pode ser! 

 
Afinal, serão ensinados princípios importantes sobre viver com 
Deus, exatamente o que as crianças precisam aprender desde 

cedo, para não serem enganadas e contaminadas com as "finas 
iguarias" deste mundo! 

 
Orem e jejuem por esse propósito!  

 



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

 

Amado(a) atualize seu 

cadastro junto à secretaria 

da igreja para que 

possamos orar por você 

nesse dia tão especial! 

 

Deus os abençoe em nome 

de Jesus 

 


