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ANO XXXII

Medite na Palavra

de Deus
"E, achado na forma de homem,
humilhou-se a si mesmo, sendo

obediente até à morte, e morte de
cruz." Fp 2:8 

       Ser discípulo de Jesus, ser seu seguidor, é desafiador para nosso “eu”. 
       Um homem desejava isso: “correu em sua direção, pôs-se de joelhos
diante dele e lhe perguntou: "Bom mestre, que farei para herdar a vida
eterna?" (Marcos 10:17) 
       Esse homem conhecia os mandamentos e os cumpria (v.20). Jesus lhe
disse: "Falta-lhe uma coisa". "Vá, venda tudo o que você possui e dê o
dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro no céu. Depois, venha e siga-
me" (v.21). Jesus o estava confrontando: suas posses. O homem não
resistiu, preferiu suas posses. Ele estava escravizado pelo seu dinheiro.  
       Nessa passagem, podemos refletir sobre nossas vidas. Muitas outras
coisas nos escravizam tanto como o dinheiro. Mamon ou o monstro Plutão (
o deus cego das riquezas) não são os únicos que nos escravizam. Podemos
estar nos rendendo ao amor, à beleza e ao sexo (Afrodite), ao vinho
(Dionísio), à nossa força física (Hércules), ao nosso direito de ser vingativo
e ciumento (Eras), ao sono que nos paralisa (Hipnos), à nossa própria
sabedoria (Atena) e a muitos outros deuses aos quais estamos sujeitos a
cultuar, mesmo desejando seguir a Cristo. Existe outro deus perigoso e
sempre presente em nós, o “eu”, que deseja tomar lugar do grande “Eu sou”. 
       Jesus, assim como olhou para aquele homem e o amou, olha para cada
um de nós, nos ama e diz: "Falta-lhe uma coisa” (v.21)! O que ele diria que
nos falta? 
        Sim, é necessário perder a nossa vida: ”Se alguém quiser acompanhar-
me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser
salvar a sua vida, a perderá, mas quem perder a vida por minha causa, a
encontrará!” Mateus 16:24-25 
        Declaremos como Pedro: “Nós deixamos tudo o que tínhamos para
seguir-te!" Lucas 18:28 
                                                                          No amor do Senhor Jesus 
                                                                          Roberto A. Waisman

Jesus: eu sou seu seguidor? 



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

Célula Glue 
Garotas de 10 a 13 anos 
5a. Feira às 19hs 
Líder: Lu Moreira  



Precisamos de irmãos(ãs) para intercederem
durante as programações da igreja. Procure a

Joana para saber os detalhes.



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 

Wittorio Augusto  

de Oliveira
02

Louvamos a
Deus pela
sua vida
rapaz! 


