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VIVER E NÃO CONHECER 

Viver com alguém e não conhecê-lo. Conviver e não en-
tendê-lo. Você pode acreditar que isso aconteceu com Jesus? Dois 
de seus irmãos, Tiago e Judas, agiram assim. “Porque nem mesmo 
seus irmãos criam nele.” (João 7:5; Mateus 13:55) 

No entendimento de seus irmãos Jesus deveria: sair da 
Galileia e ir para a Judeia, para que os seus discípulos vissem as 
obras que realizava. Deveria também ser conhecido e não ficar em 
oculto. Havia dúvida em seus corações: “Se fazes estas coisas, 
manifesta-te ao mundo.” (João 7:3-4) 

O problema? Familiaridade que os impedia de entender: 
“Para mim ainda não chegou o tempo certo; para vocês qualquer 
tempo é certo.” (João 7:6) 

Após Jesus ter sido elevado aos céus, Tiago e Judas pas-
sam então a viver uma nova vida, crendo no Messias que há muito 
estava com eles, mas não o reconheciam.  

O que mudou? Seus corações quebrantados pelo sofri-
mento da perda daquele que morreu por obediência, os fez reuni-
rem-se e perseverar em oração com os discípulos (Atos 1:14). Suas 
mentes, cauterizadas pelas tradições e familiaridade, que antes 
duvidavam, entendem o mistério: “Jesus ressuscitou, deu manda-
mentos, pelo Espírito Santo, aos apóstolos que escolhera, se apre-
sentou vivo, com muitas e infalíveis provas, sendo visto por eles 
por espaço de quarenta dias, e falando das coisas concernentes ao 
reino de Deus.” (Atos 1:2-3) 

Tiago e Judas passaram a viver na nova comunidade, re-
ceberam a promessa de Atos 1:8, o Espírito Santo, que lhes conce-
deu poder para testemunhar, fazer sinais e maravilhas, cuidar e 
ensinar aqueles que criam. 

Oremos uns pelos outros para nos aprofundar em nosso 
relacionamento com Jesus, desejando conhecê-lo mais e mais. 
Que venhamos a cumprir o ministério que o Espírito Santo nos 
presenteia e capacita com seus dons para exercê-lo.  
“Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de 
Deus, porque lhe parece loucura; e não pode entendê-las, porque 
elas se discernem espiritualmente.” (I Coríntios 2:14) 
 

No amor de Cristo, 
Roberto Waisman 

Aniversariante 

da Semana: 

 

Amado irmão(ã) que com-
pleta mais um ano de vida 
ao longo da próxima se-
mana, atualize seus da-
dos junto à Secretaria e 
permita-nos orar por você 
nessa data tão especial!  
  

Deus seja louvado  
por sua vida!!! 

INTERCEDAMOS:  

● Nossas Famílias; 

● Enfermos; 

● Aniversariantes; 

● Saúde financeira da 

igreja; 

● Ministérios, Células 

e suas lideranças; 

● Projetos Ministeriais; 

  

 

FAÇA PARTE DE  

UMA CÉLULA: 
 

Célula de Homens: 

3ª feira—20h 

Líderes: Maurício e Pr. Roberto 

Local: Sede IGM 

Célula de Mulheres: 

5ª feira—20h (quinzenal) 

Líder: Amanda 

Célula de Mulheres: 

3ª feira—20h  - Líder: Beth Dias 

Célula de Mulheres:  

5ª feira—19h - Líder: Joana g 

Local: Sede IGM 

Célula Infantil (4 à 11 anos): 

5ª feira-19h - Líder: Louiziania 

Local: Sede IGM 

Célula de Jovens Casais: 

6ª feira—20h (quinzenal) 

Líderes: Martin e Juliana 

Célula de Adolescentes 

(feminina/quinzenal):  

Sábado— 15h    Líder: Camila 

Célula de Adolescentes 

(masculina): 3ª feira—19h30 

Líder: Martin 

Z U M B A 
   PARA MULHERES 
             QUINTAS  -  FEIRAS  / 20H 

 

         PARTICIPE!! 
 

  IGREJA GRAÇA MAIOR 

https://www.bibliaonline.com.br/acf/jo/7/5
https://www.bibliaonline.com.br/acf/jo/7/3,4
https://www.bibliaonline.com.br/nvi/jo/7/6
https://www.bibliaonline.com.br/acf/atos/1/14
https://www.bibliaonline.com.br/acf/atos/1/3
https://www.bibliaonline.com.br/nvi/atos/1/8
https://www.bibliaonline.com.br/acf+nvi/1co/2/14+


  

 

MEDITE NA PALAVRA DE DEUS 

Versículo da Semana:  

"Disse-lhe Jesus: Porque me viste, Tomé, creste; bem-aventurados os 
que não viram e creram." (João 20:29) 

MISSÕES  

    Brasil       China 
Queridos amigos,  
 
Marcia e eu continuamos desfrutando da 
China. Eu continuo maravilhado com as 
respostas das pessoas que eu evangelizo. 
10 dias atrás eu compartilhei o Evangelho 
com um homem que tinha PhD em 
Filosofia, o nome dele é Allan. Quando 
terminei ele disse que gostaria de 
acreditar em Jesus. Desde então, ele foi 
para os dois estudos universitários.  
No dia seguinte, evangelizei um homem 
de 66 anos que conhece 4 línguas e visitou 
45 países, o nome dele é Charles. Ele 
recebeu a mensagem e o folheto do 
evangelho com alegria.  
Na segunda-feira, evangelizei uma 
estudante chamada Stella. Conversamos 
por 10 minutos e então perguntei a ela se 
eu poderia lhe mostrar uma história sobre 
Jesus. Ela estava a caminho de uma 
consulta com um professor. Então, ela 
enviou uma mensagem para o  professor 
para ver se poderia chegar atrasada. 
Concedida permissão, ela ouviu minha 
apresentação. Desde então, ela foi para o 
estudo universitário!  
Incríveis respostas iniciais! 
É divertido estar aqui na China! 

Pr. Cliff e Marcia 

"Marcia tirou a foto. Stella está em branco na frente. 
Allan se recusa a ser fotografado. O outro cara 
grande é Pedro, um brasileiro aprendendo a ensinar 
chinês. Ele começou a me ensinar." 

Charles e Cliff 

  

 

 

 

 

 

 

DOMINGO:  

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 lateral Rua Padre Matias, 21) 

Bairro Calafate 

 

Tels: (31) 3371-5879 / 2526-2271 

E-mail: secretaria@gracamaior.org 

Facebook: Graça Maior BH 

Site: www.gracamaior.org       

        (em construção)        

 

“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 

https://www.bibliaonline.com.br/acf/jo/20/29+

