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Medite na Palavra

de Deus
"Fostes comprados por bom 
preço; não vos façais servos 

dos homens." 1 Co 7:23 

         Muitos de nós já nos deparamos com situações em que começam a 
chegar as “contas”. Parece que não vai dar, a sensação é de se perder os 
cabelos. 
         Meditemos no Salmos 49:7-9 “Homem algum pode redimir seu irmão 
ou pagar a Deus o preço de sua vida, pois o resgate de uma vida não tem 
preço. Não há pagamento que o livre para que viva para sempre e não 
sofra decomposição.” 
         Eu reconheço que minha dívida é muito maior, me leva a um lugar no 
qual o fogo nunca se apaga e o seu bicho não morre. Lugar de tormento e 
angústia. Lugar que é a segunda morte! Marcos 9:43,44; Lucas 16.23; 
Salmo 116.3; Apocalipse 21:8. 
         Meu débito com o Pai é “impagável”, separado de Deus e perdido. 
Morte! 
         Hoje, trago a memória de quão grande dívida o Senhor me livrou. 
Essa dívida está paga. Alguém a pagou: “Vocês foram comprados por alto 
preço.” Sim! Uma vida preciosa foi dada em pagamento: precioso sangue 
de Cristo, derramado para pagar a minha dívida, pois esse é o valor da 
minha vida diante de Deus, a vida de Seu Filho! 
          Isso me motiva, a cada manhã, a levantar um louvor de gratidão a 
Deus e decidir mudar minha maneira de viver, a ponto de lutar contra mim 
mesmo, a fim de ser semelhante a Deus, imitador de Deus, como filho 
amado! 
                                                                             No amor do Senhnor            
                                                                             Roberto A. Waisman    
                                               

  Minha dívida impagável 



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 

10 Gleyce M. M. 
Moreira

Parabéns! 

Desejamos que 

Deus sempre 

esteja guiando 

você em nome de 

Jesus.

Célula de Homens: 
Terça-feira - 20h  
Líderes: Pr. Roberto  
Local: IGM 
 
Célula de Mulheres: 
Terça-feira: 20h  
Líder: Bet 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(quinzenal) 
Líder: Lu Moreira  

N O S S A S  C É L U L A S

Encontre uma célula que 
se identifique com você!


