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INTERCEDAMOS:  

● Nossas Famílias; 

● Enfermos; 

● Aniversariantes; 

● Saúde financeira da 

igreja; 

● Ministérios, Células 

e suas lideranças; 

● Projetos Ministeriais; 

27/03 – Ednalva 

M. Melo Silva 

27/03 – Nicolas 

Raphael Praes 

31/03 – Marcelo 

Araújo Lima 

SURPRESA! 
(Marcos 6:45-52) 

 Surpresa! Jesus aparece  nesta passagem na alta 
madrugada andando sobre as águas. 
 Os discípulos obedeceram a Jesus, foram para 
Betsaida. Começaram a remar ainda dia. Ao anoitecer esta-
vam remando contra o vento. O barco estava no meio do lago; 
distante da margem. Na alta madrugada, ao avistarem Jesus, 
achavam que era um fantasma. Gritaram e estavam aterrori-
zados. 
 A mente deles estava fechada, coração endureci-
do. Não conseguiam identificar o Filho de Deus, a visão esta-
va ofuscada pelo medo.  
 Interessante destacar que eles já caminhavam com 
Jesus. Haviam vivenciado: a multiplicação dos pães e peixes, 
como também demonstrando seu poder sobre a natureza, 
quando acalmou a tempestade no barco que estavam. Pre-
senciaram curas e ensinos maravilhosos! 
 Já haviam obedecido experimentado pregar, expulsar 
demônios, ungir muitos doentes com óleo e os curarem. 
(Marcos 6:12,13) Mesmo assim... a mente deles estava FE-
CHADA.  
 Muitas vezes também passamos por sentimento de 
medo devido as fortes tempestades ou quando enfrentamos 
ventos contrários na jornada, bem como, imprevistos que nos 
dificultam atingir o nosso objetivo e até mesmo a missão dada 
pelo Senhor.  
 Assim como os discípulos, temos experiências com o 
Senhor de livramento, cura, provisão, consolo, direcionamen-
to, resposta de oração, escutamos a sua voz, em fim, vivenci-
amos o cuidado do Pastor Supremo e temos experiências de 
relacionamento com Ele. Não podemos fechar nossas men-
tes! 
 E Jesus? Primeiro foi ao monte para orar. Depois, ao 
anoitecer observou o que estava acontecendo e quando che-
gou a madrugada, agiu. 
 Não podemos desesperar quando vierem os desafios, 
ventos contrários ou tempestades, pois Jesus vê o que esta-
mos passando e no momento certo, mesmo que para nós seja 
alta madrugada, Ele se apresenta e diz: “Coragem! Sou eu! 
Não tenham medo!” (Marcos 6:50) 
 

No amor do Senhor 
Roberto A. Waisman 

  

 

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: 

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 

MEDITE NA PALAVRA DE DEUS 
Versículo da Semana: 

“Bem-aventurado o homem que continuamente tem, 
mas o que endurece o seu coração cairá no 
mal.” (Provérbios 28:14) 

https://www.bibliaonline.com.br/nvi/mc/6/12,13
https://www.bibliaonline.com.br/nvi/mc/6/50
https://www.bibliaonline.com.br/acf/pv/28/14


  

   

 

 

 

 

 

 

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 

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...”  

 
“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 

C/C 11551-0 


