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Medite na Palavra

de Deus

Buscar a Deus é olhar a sua face e adorá-lo. 
Buscar  origina-se de um desejo e esforço de conhecer a Deus e de aprender Dele. 
Não provêm de uma simples religiosidade. Quanto maior o desejo, maior será a 
busca. Quanto mais apagado esse desejo, menor a busca. 
O Salmo 105.4 nos diz: busquem sempre a sua presença. Outra tradução diz: buscai 
a sua face continuamente. 
Sim, verdadeiramente o Senhor está ao nosso lado, Ele mesmo diz que não nos 
abandona, Ele é o Deus onipresente! Mas isso não indica que eu desejo olhar a face 
Dele, escutá-lo e adorá-lo. 
Muitas vezes observamos pessoas ( ou nós mesmos), conversando sem olhar a face 
do outro, estão olhando para os lados ou até mesmo as novas mensagens do 
whatsapp. 
Em nosso relacionamento com Deus, tornamo-nos negligentes e nosso coração 
tomado por suas aflições ou desejos, cega nossos olhos para o grande Pai, Deus 
vivo, poderoso, bondoso, amoroso, perdoador, misericordioso. 
Somos chamados a olhar na face do Senhor continuamente, adorar a beleza de sua 
santidade, sua perfeição e Seu real valor para nossas vidas! 
Somos chamados a continuamente buscar a face de Deus, uma ação que não é 
interrompida por afazeres ou pensamentos, a nos consagrar (dedicar inteiramente) o 
nosso  coração e a alma para buscar o Senhor, o nosso Deus. 1 Crônicas 22.19 
Somos convocados a juntos buscarmos o Senhor: “Gloriem-se no seu santo nome; 
alegre-se o coração dos que buscam o Senhor.Recorram ao Senhor e ao seu poder; 
busquem sempre a sua presença.” Salmos 105:3,4 
                                                                                             No amor do Senhor Jesus 
                                                                                             Roberto A. Waisman 

"Por isto saí ao teu encontro 
a buscar diligentemente a tua 

face, e te achei. "  
Provérbios 7:15

Buscar ao Senhor



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 
até final de abril 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 
Líder: Lu Moreira  

N O S S A S  C É L U L A S

Encontre uma célula que 
se identifique com você!

Deus seja louvado 
pela vida de vocês! 

Desejamos um 
novo ano cheio de 

Jesus. 

Maurício Luiz da 
Silva

Izabela Mendes 
Silva
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