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INFORMATIVO 25 de fevereiro de 2018 
ANO XXXII

Medite na Palavra

de Deus
"Deus é o nosso refúgio e 

fortaleza, socorro bem presente 

na angústia." Salmos 46:1 

Apressa-te 
         Apressa-te  em  me  socorrer,  ajudar  e  livrar  são  expressões  que  

encontramos  escritas  nos  salmos  de  Davi,  quando  em  grande  aperto.  

(Ver  Salmos  22.19,  38.22,  40.13,  70.1,5,  71.12) .  

         Davi  tinha  experiência  da  ajuda  divina  em  tempos  de  aflição,  que  o  

levava  a  orar  com  esperança  (Ver  Salmos  40.1) e  ao  mesmo  tempo  

influenciava  outros  a  terem  fé  no  Todo  Poderoso.  (Ver  Salmos  40.3) .  

         Davi  reconhece  seu  sofrimento  diante  de  seus  inimigos,  diante  da  

dor  provocada  por  doença  e  quando  se  esgotam  suas  forças.  Davi  

reconhece  também,  o  sofrimento  ocasionado  pelo  pecado.  

         Esse  homem  que  a  Bíblia  afirma  ter  um  coração  segundo  o  coração  

de  Deus,  declara  "sou  pobre  e  necessitado!" Sl  70:5a  e  declara  também  

“Em  ti,  Senhor,  confio ;  nunca  seja  eu  confundido.  Livra-me  na  tua  

justiça,  e  faze-me  escapar ;  inclina  os  teus  ouvidos  para  mim,  e  salva-me.  

Sê  tu  a  minha  habitação  forte,  à  qual  possa  recorrer  continuamente.  

Deste  um  mandamento  que  me  salva,  pois  tu  és  a  minha  rocha  e  a  

minha  fortaleza.” Sl  71:1-3  

         Ao  chegar  diante  de  Deus  podemos   declarar  com  liberdade:  

apressa-te  Senhor!  

         Devemos  ter  a  mesma  certeza  de  que:  “O  Senhor  é  a  minha  força  e  

o  meu  escudo ;  nele  o  meu  coração  confia,  nele  fui  socorrido ;  por  isso,  o  

meu  coração  exulta,  e  com  o  meu  cântico  o  louvarei.” Sl  28:7  

         Podemos  fazer  como  Davi  e  declarar:  Apressa-te  Senhor,  Deus  meu  

e  meu  salvador!  

                                                                              No  amor  de  Jesus  Cristo         

                                                                              Roberto  A.  Waisman  



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 de Adolescentes: 
(feminina) 
Sábado - 15h (quinzenal) 
Líder: Camila 

Célula mista, homem ou mulher 
com filhos a partir de 2 anos 
5a. Feira  às 20hs 
Líder: Silvana  

Estamos 

reestruturando  

algumas  células.  

Em breve 

novidades!





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 

26 Raphael Paulo 
Pereira

Parabéns Irmão! 
 

Que o Criador 
continue cuidando 

de você e que 
você se deixe ser 
cuidado por Ele!


