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ANO XXXII

Medite na Palavra

de Deus
"Pois pouco menor o fizeste do que 
os anjos, e de glória e de honra o 

coroaste."   Salmos 8:5 

                                                                  Somos uma obra Divina perfeita e muitos de nós não   
                                                                  conseguem se ver assim. Somos a criação de Deus,   
                                                                  Ele mesmo diz: "Façamos o homem à nossa imagem, 
conforme a nossa semelhança...” “Criou Deus o homem à sua imagem, à imagem de Deus o 
criou;  homem e mulher os criou.” (Gênesis 1:26, 27) 
     O mundo tenta distorcer essa realidade e vivemos mais por aparência do que da maneira 
que Deus nos criou para sermos. Precisamos conhecer a nós mesmos, não como uma imagem 
refletida no espelho que contempla o rosto natural (Tiago 1.23), mas como realmente somos.  A 
Palavra de Deus diz quem somos e não podemos desviar a nossa atenção do que ela diz! 
    Não há defeitos na criação de Deus! “E Deus viu tudo o que havia feito, e tudo havia ficado 
muito bom.” (Gênesis 1:31) Fomos criados perfeitos, mas o pecado distorceu a criação de 
Deus. Assim, quando cremos em Jesus, inicia-se a nossa restauração.  O Espírito do Senhor 
nos faz semelhantes a Jesus, o filho primogênito. “Porque aqueles que já tinham sido 
escolhidos por Deus ele também separou a fim de se tornarem parecidos com o seu Filho. Ele 
fez isso para que o Filho fosse o primeiro entre muitos irmãos.” (Romanos 8.29) 
     Esse é um trabalho realizado pelo Espírito Santo e que a cada dia vai nos tornando mais 
parecidos com Jesus. “Portanto, todos nós, com o rosto descoberto, refletimos a glória que vem 
do Senhor. Essa glória vai ficando cada vez mais brilhante e vai nos tornando cada vez mais 
parecidos com o Senhor, que é o Espírito.” (2 Corintios 3.18) 
     Então quem somos? O próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de 
Deus. Se somos filhos, então somos herdeiros; herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. 
(Romanos 8:16,17) 
          Que possamos viver alicerçados nessas verdades!  Isso nos tornará mais felizes! 

No amor de Cristo
Roberto. A. Waisman

SAÚDE ESPIRITUAL 
 No divã com Deus 
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Experiência!

Recesso 

Ministério Infantil

Nos dias 23 e 30 não haverá ministração 
infantil. Dia 23 teremos uma atividade com 

todas as crianças juntas. Não percam!!  





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
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