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ANO XXXIII

Medite na Palavra

de Deus
"Assim que, se alguém está em 

Cristo, nova criatura é; as coisas 
velhas já passaram; eis que tudo 

se fez novo. " 2 Co 5:17 

        Olhar atrás significa ter saudades do que deixamos, ou vivemos, até mesmo
viver da mágoa ou fracasso passado. A Mulher de Ló diante de uma nova vida
resolveu olhar para seu passado. De forma semelhante, o povo ao sair do Egito,
murmurou desejando viver como antes. Nos dois episódios as pessoas não
perceberam o novo do Senhor. 
        “Escapa-te por tua vida; não olhes para trás de ti, e não pares em toda esta
campina; escapa lá para o monte, para que não pereças.” Gn 19:17. Essa foi a
ordem dada: escapa, não olhes para trás, não pares e segue para o novo!  
         A cada novo dia, temos que deixar para trás o passado, não podemos viver
aprisionados nele! 
         O Senhor deseja que estejamos observando e participando do novo tempo!
Cada novo dia, realmente é Novo. O amor e as misericórdias do Senhor são novos a
cada manhã! 
         O Senhor chega a “gritar: “Vejam, estou fazendo uma coisa nova! Ela já está
surgindo! “Vocês não o percebem.” Is 43:19 
         Sim, somos chamados a não olhar para trás, não parar e seguir para o novo.   
         O próprio Senhor nos afirma: “As coisas que o olho não viu, e o ouvido não
ouviu, e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que
o amam.”1Co 2:9 
         Muitas vezes temos dificuldades de ver o novo, estamos como cegos, com
vistas embaçadas, Ele nos recomenda: “...unjas os teus olhos com colírio, para que
vejas.” Ap 3:18 
         Vamos viver o novo, o passado não pode nos iludir paralisar ou ser nossa
prisão! 
                                                                                 No amor do Senhor Jesus 
                                                                                 Roberto A. Waisman        

O Novo do Senhor   x    O Passado 



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 

Marcelo Henrique
da Silva 
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 Que o Deus da paz
sustente vocês com
graça e misericórdia
em nome de Jesus!
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Hugo Peres de
Almeida


