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ANO XXXII

Medite na Palavra

de Deus
"Nós O amamos porque 
Ele nos amou primeiro."  

1 João 4:19 

GRAÇA X PECADO 
         Que diremos, então? Continuaremos pecando para que a graça aumente? 
Rm 6:1 
         Devemos nos encorajar a pecar com muito maior ousadia, porque, quanto 
mais pecado cometermos, mais a graça de Deus será manifesta? “De maneira 
nenhuma!” Rm 6:2 
        O pecado tem um poder esmagador na vida das pessoas. “A ira de Deus é 
revelada do céu contra toda impiedade e injustiça dos homens que suprimem a 
verdade pela injustiça. Rm 1:18 
        A Graça de Deus concedida aos que creem é plena para anular esse 
poder. “Todos recebemos da sua plenitude, graça sobre graça.” Jo 1:16. 
        A graça de Deus é maior que o poder devastador do pecado. Tg 4.6 
        Viver em pecado, continuar em pecado, é incompatível com o 
relacionamento com o Senhor. Esse relacionamento não se baseia em 
doutrinas ou filosofias, mas é um relacionamento real, pois aquele que se 
achega a Deus através de Cristo recebe o Espírito Santo, que passa a habitar 
em seu interior. A natureza humana passa a ser habitada pela natureza divina, 
que, dia a dia, vem transformando-a à semelhança de Cristo. 
        Continuaremos pecando para que a graça aumente? De maneira nenhuma! 
        Portanto, não permitam que o pecado continue dominando os seus corpos 
mortais, fazendo com que vocês obedeçam aos seus desejos. Rm 6:12 
        Vivemos uma nova vida! Não devemos mais nos cansar por buscar 
prazeres, adquirirmos fama e reconhecimento ou outro bem da vida material, o 
corpo agora deve ser usado para exaurir-se em exercícios espirituais e 
execução das obras que o Pai já preparou de antemão para nós, o que também 
inclui conquistas materiais, mas tudo glorificando a Deus. 
        Então, o que fazer? Declarar ao Senhor, como Davi: “Sonda-me, ó Deus, e 
conhece o meu coração; prova-me, e conhece as minhas inquietações. Vê se 
em minha conduta algo que te ofende, e dirige-me pelo caminho eterno.” Sl 
139:23,24.                                                                                                            
                                                                                No amor do Senhor Jesus 
                                                                                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

Aniversariantes 
da semana 

09 Rausimara Resende 
C. Araújo

Que você receba 

das mãos do Pai o 

presente que você 

sonha, em nome de 

Jesus! 


