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ANO XXXII

Medite na Palavra

de Deus
"Bem-aventurados os 

misericordiosos, porque eles 

alcançarão misericórdia;" 

(Mateus 5:7) 

 

SEJA MISERICORDIOSO!

         Na  semana passada, compartilhamos ensinos da parábola do Bom 
Samaritano, entre eles “não quem é o meu próximo”, mas sim “de quem sou 
próximo” (Lc 10.29,36). 
         Ao ser indagado por Jesus: “Qual, pois, destes três te parece que foi o 
próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores?”, o mestre da lei respondeu: 
“O que usou de misericórdia para  com  ele”  (Lc  10:37).  O  samaritano  viu  a 
 desgraça  do  viajante quase  morto  e  tomou atitudes, não por ter uma obrigação 
lega, mas uma obrigação moral. 
          Misericórdia   é   compaixão   solícita   pela   desgraça   alheia.   Sentir  a   
dor   do   outro   e compreender   sua   vulnerabilidade.   Vontade   seguida   de   
ação   em   doar   tudo   de   si   mesmo, generosamente e incondicionalmente sem 
preconceitos. A ordem para cada um de nós é: “Sejam misericordiosos, assim com 
o Pai de vocês é misericordioso." (Lc 6:36). "Deus é o Pai das Misericórdias." (2 
Cor 2.3). 
          Como é a misericórdia de Deus? 
          Eterna:  mas a  misericórdia  do Senhor  é desde  a eternidade e  até a 
 eternidade (Sl 103:17). 
          Sem limites: pois grande, acima dos céus, é a tua benignidade (Sl 108:4) 
          Nova a cada manhã: renovam-se cada manhã; grande é a tua fidelidade! 
(Lm3:22,23) 
          Encoraja ao arrependimento:  a benignidade de Deus te conduz ao 
arrependimento (Rom 2:4) 
         Envolve-se com o perdão: de novo terás compaixão de nós. Pisarás as 
nossas maldades e atirarás todos os nossos pecados nas profundezas do mar. 
(Mq 7:19) 
          Modifica o juízo: a misericórdia triunfa sobre o juízo (Tg 2:13) 
          Conduz para a vida eterna: mantenham-se no amor de Deus, enquanto 
esperam que a misericórdia de nosso senhor Jesus Cristo os leve para a vida 
eterna. (Jd 1;21) 
          Quando conhecemos a misericórdia do Pai, entendemos como devemos 
agir! Jesus nos diz: “Vá e faça o mesmo” (Lc 10:37) 
                                                                                                  No amor do Senhor, 
                                                                                                  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 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  





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

Cândida Bicalho Marques 14


