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Medite na Palavra

de Deus
"Ensina-nos a contar os nossos 

dias, de tal maneira que 
alcancemos corações sábios." 

Salmos 90:12 

        Você já perdeu sua carteira com dinheiro? Se já teve essa
experiência,escutou, “dinheiro, amanhã a gente ganha mais”. 
        Há um bem mais importante que dinheiro: o tempo. O dinheiro perdido pode ser
recuperado, mas o tempo perdido, não. A soma daqueles cinco minutos de hoje, de
amanhã e de depois de amanhã são dias, semanas e anos. 
        Foi o próprio Deus quem criou o tempo (Gênesis 1:14). 
        Não podemos usufruir de um bem tão precioso, dado por Deus, de qualquer
maneira. Somos exortados, pelo apóstolo Paulo, em Efésios 5:16, a remir o tempo.
Remir o tempo significa usar com sabedoria,usar para as coisas que são
verdadeiramente importantes. 
        Graça Maior 33 anos:Vamos remir o tempo!Somos chamados a viver cada
dia como Corpo de Cristo com sabedoria. Vamos remir o tempo! O que significa
isso?Nossa vida deve demonstrar o amor a Deus e ao próximo. Não em palavras,
mas em ações e, assim, o Pai é glorificado. 
        Remir o tempo como Corpo de Cristo é vivermos enraizados no amor, seguindo
a verdade em amor, crescendo em tudo,tendo Cristo como a cabeça, unidos pelo
mesmo Espírito e cada um realizando a sua função. Encorajarmo-nos às boas obras,
orarmos uns pelos outros, congregarmos, termos comunhão uns com os outros,
perdoar e viver em paz em todo o tempo. 
        Remir o tempo é aproveitar todo o tempo para pregar as Boas Novas do Reino,
“se necessário, usando palavras”. Nossa vida como igreja é uma carta aberta do
Evangelho! 
        Louvado seja Deus pelos 33 anos da Graça Maior. Vivamos cada dia dessa
nova jornada com sabedoria vinda do alto céu! 
        Graça Maior: Vamos remir o tempo! 
                                                                                 No amor do Senhor Jesus 
                                                                                 Roberto A. Waisman        

Graça Maior 33 anos: Vamos remir o tempo! 



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  
 
 





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 

Isabela Alvarenga
Nogueira 07

 Deus abençoe
você 

com saúde e paz,
em nome de

Jesus!


