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Medite na Palavra

de Deus
" Nós o amamos a ele porque ele nos 

amou primeiro." 
1 Jo 4:19 

Muito devo amar Jesus  

Lc 7:36-48 

           O amor de Deus é demonstrado: “Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que 
Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores.” Romanos 5:8. 

           Não é amor somente declarado por palavras ou por mera poesia, mas provado por 
ações. 

           Lucas narra uma cena de demonstração do amor de Jesus para com uma pecadora e 
dessa pecadora para com Jesus. 

           Diante de um compromisso social, jantar na casa de um fariseu, Jesus nos ensina, pelo 
exemplo, que, em todos os nossos compromissos, temos a oportunidade de demonstrar amor 
pelo próximo. Ele defendeu a mulher pecadora. Grande lição! 

            Há outro grande ensino na cena narrada por Lucas. Uma pecadora, quebrando todos os
protocolos entrou na sala reservada somente a homens previamente convidados. Ela se 
“colocou atrás de Jesus, a seus pés. Chorando, começou a molhar-lhe os pés com as suas 
lágrimas. Depois, os enxugou com seus cabelos, beijou-os e os ungiu com o perfume.” Ela o 
amou com ações! Essa mulher rompeu barreiras religiosas e sociais para estar com Jesus e O 
amar. Jesus resume a atitude dessa mulher: “os muitos pecados dela lhe foram perdoados, pelo 
que ela amou muito.”  

            Nós estamos em situação muito semelhante: somos pecadores. Eu me identifico com 
Paulo, quando ele declara ser o pior dos pecadores. 
   
            Preciso aprender a quebrar barreiras religiosas, olhar para a minha rotina e me achegar 
com ousadia diante do meu amado Salvador! 
   
            Preciso que o Espírito Santo me ensine e me lembre todo dia a demonstrar amor a Ele, 
como essa pecadora o fez. 

            Preciso ter cuidado e entender que, mesmo demonstrando amor a Jesus, muitas 
pessoas, e até mesmos religiosos, poderão me criticar, devido à sua cegueira. 

            O sangue de Jesus, Meu Amado, derramado por mim naquela cruz, me purifica dos 
meus muitos pecados. Logo, muito devo amá-Lo! 

                                                                                                        No amor do Senhor                  
                                                                                                          Roberto A. Waisman 



Nossas
Células

Viva essa 
Experiência!

Célula de Homens: 
Terça-feira - 20h  
Líderes: Maurício e Pr. Roberto 
Local: IGM 
Célula de Jovens Casais com ou 
sem filhos e Jovens Noivos: 
Quinta-feira - 20h (quinzenal) 
Líder: Amanda 
Célula de Jovens Casais: 
Sexta-feira - 20h (quinzenal) 
Líderes: Martin e Juliana 
Célula de Mulheres: 
Terça-feira: 20h  
Líder: Beth Dias 
Célula Infantil: (6 à 11 anos) 
Quinta-feira - 19h 
Líder: Louiziania 
Célula de Adolescentes: 
(feminina) 
Sábado - 15h (quinzenal) 
Líder: Camila 
Célula de Adolescentes: 
(masculina) 
Quarta-feira - 19h30 
Líder: Gabriel Mamede 
Célula mista, homem ou mulher 
com filhos a partir de 2 anos 
5a. Feira  às 20hs 
Líder: Silvana  





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

Querido(a) do 

Senhor, se 

você ainda não 

viu sua data de 

aniversário por aqui, 

atualize seus dados 

na secretaria, com a 

Joana.


