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ANO XXXII

Medite na Palavra

de Deus
"E eu, João, vi a santa cidade, a nova 

Jerusalém, que de Deus descia do céu, 

adereçada como uma esposa ataviada 

para o seu marido." Ap 21:2 

Na Bíblia, é comum encontrarmos verdades espirituais expressas em
linguagem humana. Essas expressões possuem grande limitação, mas
nos dão a oportunidade de entendermos a sua profundidade. 
O Senhor nos uniu a Ele com laços de matrimônio.  Amor leal, sacrificial
e eterno. Perfeito amor! Aliança Perfeita! 
Quando  agimos de forma a contrariar Seus mandamentos, quando
optamos em fazer a nossa vontade e não a Dele, quando somos amigos
do “mundo”, o apóstolo Tiago declara: “Adúlteros”! 
Os versos anteriores ao texto citado enfocam atitudes do coração
apaixonado não por Deus, mas por prazeres! 
Muitas vezes, provocamos “ciúmes” no Senhor. “Provocaram-me ciúmes
com aquilo que nem deus é e irritaram-me com seus ídolos inúteis. Dt
32:21 
Quantos são os amantes (ídolos) que temos erguido em nossos
corações e nos dedicado a eles? Somos adúlteros quando colocamos
amores, desejos e expectativas no lugar de Deus: dinheiro, status,
prazeres, poder, pessoas, coisas e muito mais. 
Somos chamados para um relacionamento firmado na fidelidade e  não
no adultério. 
Devemos ter muito cuidado para não sermos seduzidos e nos tornarmos
adúlteros, pois assim como acontece nos relacionamentos conjugais,
muitas são as oportunidades e coisas que poderão seduzir um dos
cônjuges e, quando seduzidos, resultam em tristeza, amargura e quebra
no relacionamento.  
Lembremo-nos, a cada minuto de nossa vida, do que Ele nos declara
como esposo: Eu a amei com amor eterno; com amor leal a atraí. Jr
31:3 
                                                               No amor do Senhor Jesus     
                                                               Roberto A. Waisman             
                                                             

AMOR PERFEITO, FORTES CIÚMES 
“Ou vocês acham que é sem razão que a Escritura diz que o Espírito que ele fez habitar

em nós tem fortes ciúmes?” Tg 4:5



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 

Mariana Leite  
Roriz 

7

10

12

Thuane Tavares  
da Silva

Angela Aparecida  
Prata Neves

Louvado seja nosso Deus 
 pela vida de vocês!  

Parabéns!


