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ANO XXXII

Medite na Palavra

de Deus
"Se continuarmos a pecar deliberadamente
depois que recebemos o conhecimento da

verdade, já não resta sacrifício pelos
pecados," Hb 10:26 

Todos nós cometemos erros. Por muitas vezes escutei a instrução de meu pai:
“errar é humano, insistir no erro é burrice!” 
O Senhor, também nos ensina! São muitas as oportunidades ao ler a Bíblia, que
nos exortam a olhar os pecados do passado, para que não venhamos a pecar
novamente. Devemos aprender com os pecados do passado.  
Devemos ter cuidado, pois pecamos da mesma forma que nossos pais: “Contudo
tentaram e provocaram o Deus Altíssimo, e não guardaram os seus testemunhos.
Mas retiraram-se para trás, e portaram-se infielmente como seus pais; viraram-se
como um arco enganoso.” Sl 78:56,57 
Devemos aprender com os pecados de nossos pais e não pecar da mesma forma:
“Acaso vocês se esqueceram da impiedade cometida por seus antepassados, pelos
reis de Judá e as mulheres deles, e da impiedade cometida por vocês e suas
mulheres na terra de Judá e nas ruas de Jerusalém?”Jr 44:9 
Não podemos esquecer que nosso pecado é contra o Todo Poderoso, “contra ti,
contra ti somente pequei, e fiz o que é mal à tua vista.” Sl 51:4  
Enquanto essa verdade estiver latente em nossa mente, que o Senhor é tudo e
está acima de tudo, é nossa prioridade, nossa vontade e nossa carne poderão ser
vencidas. 
A provisão para não pecar já existe, foi nos presenteada: A Palavra de Deus. Se
pecarmos e se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os
nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. 1 Jo 1:9. Sim o sangue de Jesus
nos purifica de todo o pecado. 
Devemos ter cuidado para não interpretar erradamente uma verdade: onde abunda
o pecado, superabunda a graça de Deus. Isso não é uma autorização para pecar
mais e ter maior porção de graça!!! Paulo declara: De modo nenhum!!! Rm 5.20;
6.1,2,16  
Que possamos aprender com os pecados passados e permitir que o Espírito de
Deus opere em nossas vidas! 
                                                                              No amor do Senhor Jesus 
                                                                              Roberto A. Waisman

PECADOS DO PASSADO – NÃO PECAR DE NOVO 



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 de garotas 
10 a 13 anos 
5a. Feira às 19hs 
Líder: Lu Moreira  
Quinzenal 



Precisamos de irmãos(ãs) para intercederem
durante as programações da igreja. Procure a

Joana para saber os detalhes.



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 

Roberto A. Waisman13

Louvamos a Deus
pela sua vida! 

Que o Espirito Santo
te direcione sempre
em nome de Jesus.


