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ANO XXXII

Medite na Palavra

de Deus
"Cada um exerça o dom que recebeu 

para servir aos outros, administrando 

fielmente a graça de Deus em suas 

múltiplas formas." 1Pe 4:10 

CHAMADO PELO SENHOR 
Imagine você sendo chamado pelo Senhor para visitar e orar por um homem que 

persegue e prende os cristãos confessos. Homem que faz muitos males ao povo de 

Deus. Qual seria a sua resposta? 

A Bíblia narra este episódio ocorrido com Ananias, um discípulo como nós, 

chamado para uma tarefa como essa. “Ananias! E ele respondeu: Eis-me aqui, 

Senhor. E disse-lhe o Senhor: Levanta-te, e vai à rua chamada Direita, e pergunta 

em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo; pois eis que ele está 

orando;" At 9:10,11 

O Senhor dá detalhes, como o endereço, o nome da pessoa e ainda acrescenta, 

“numa visão, ele viu que entrava um homem chamado Ananias, e punha sobre ele a 

mão, para que tornasse a ver." At 9:12 

Que bênção escutar a voz do seu Senhor com detalhes!Que bênção ser 

comissionado por Ele a uma missão! 

Ananias, ciente de quem era aquele homem, retrucou ao Senhor, como quem diz: 

“Não me mande até ele! O Senhor não sabe quem é esse homem?” “Senhor, há 

muito ouvi acerca deste homem, quantos males tem feito aos teus santos em 

Jerusalém;E aqui tem poder dos principais dos sacerdotes para prender a todos os 

que invocam o teu nome.”At 9:13,14 

O Senhor, com amor, diz: “Vai, porque este é para mim um vaso escolhido, para 

levar o meu nome diante dos gentios, e dos reis e dos filhos de Israel.”At 9:15 

Ananias obedeceu! O perseguidor foi curado da cegueira física e espiritual, sendo 

batizado! 

Esse é um grande exemplo da obediência a Jesus: “Ide, fazei discípulos, batizando- 

os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo”.Mt 28:19,20 

Que nada nos impeça de obedecer ao nosso Salvador, que diz: “Levanta-te e vai!” 

                                                                                  No amor de Jesus Cristo      

                                                                                  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: 
Sexta-feira - 20h (quinzenal) 
Líderes: Martin e Juliana 

Célula de Mulheres: 
Terça-feira: 20h  
Líder: Beth Dias 

Célula de Adolescentes: 
(feminina) 
Sábado - 15h (quinzenal) 
Líder: Camila 

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

Estamos 

reestruturando  

algumas  células.  

Em breve 

novidades!





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
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José Luiz Nogueira

Alian A. F. Siqueira

Valdete P. Almeira 
(Dete)

Marco Aurélio 
Magalhães


