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ANO XXXII

Medite na Palavra

de Deus
"Porque para mim o viver é Cristo, e 
o morrer é ganho." (Filipenses 1:21) 

"Portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, 
santo e agradável a Deus; este é o culto racional de vocês." (Romanos 12:1) 
Paulo faz um apelo à igreja que, por causa da grande misericórdia divina, eles se entregassem 
completamente como sacrifício a Deus. Como isto era entendido pelos seus ouvintes? Como o 
sacrifício de animais ou pessoas – morte para agradar, para apagar o pecado. 
O sacrifício único e suficiente, Jesus, o Cordeiro de Deus, já havia sido oferecido. O que então 
isso significava? “Assim também vós considerai-vos certamente mortos para o pecado, mas 
vivos para Deus em Cristo Jesus nosso Senhor.”(Romanos 6:11) 
Não somos mais nós que vivemos, é Cristo que vive em nós! 
Oferecer-se a si mesmo, como sacrifício “vivo, santo e agradável a Deus” é uma forma de 
dizer: vivo minha conduta diária, como Cristo viveria enfrentando as mesmas condições. Tudo 
para agradar a Deus, não faço a minha vontade, mas a vontade Dele! ''Quer comais, quer 
bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus'' (1 Coríntios 10.31). 
O cristão verdadeiro demonstra sua fé em Cristo, quando seu conhecimento de Jesus o faz 
praticar “ser semelhante a Cristo”. 
Sacrifício vivo é ter como resultado em minhas ações o  “fruto do Espírito”. 
A segunda repercussão dessa entrega é que ''a vida é um culto'', serviço ao Rei, exercido 
dentro do corpo de Cristo. Os dons distribuídos pelo Espírito Santo são um sinal claro da 
aprovação de Deus aos sacrifícios vivos que lhe foram oferecidos''. (Russel Shedd) 
O nosso grande desafio é, assim como nos reunimos no templo no domingo, possamos na 
segunda-feira demonstrar a vivência da fé, pois somos sacrifícios vivos! 
Como essa canção: 

SACRIFÍCIO VIVO

"Venho senhor minha vida oferecer 
Como oferta de amor e sacrifício 
Quero minha vida a ti entregar 
Como oferta viva em teu altar 

Pois pra te adorar foi que eu nasci 
Cumpre em mim o teu querer

Faça o que está em teu coração 
E que a cada dia eu queira mais e mais 

Estar ao teu lado senhor” 
No amor de Cristo 

Roberto. A. Waisman
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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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