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ANO XXXII

Medite na Palavra

de Deus
"Como o ferro com ferro se 

aguça, assim o homem afia o 

rosto do seu amigo." Pv 27:17 

Porque deixamos de ir à igreja? 
Será que é  por que não encontramos o que precisamos? Ou julgamos não
precisar do que encontramos? 
 
Tenho observado as igrejas pequenas ao nosso redor e vejo que estão cada dia
mais vazias. Isso é preocupante, pois o Senhor nos orientou que devemos
congregar: “e consideremo-nos uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e
às boas obras, não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns,
antes admoestando-nos uns aos outros; e tanto mais, quanto vedes que se vai
aproximando aquele dia.” Hb 10:24,25 
 
Congregar,  essa palavra significa ficar junto; juntar(-se), reunir(-se), convocar(-
se) ou ainda unir(-se) intimamente; juntar(-se), ligar(-se); misturar(-se) 
 
Porque é tão difícil “unir-se”, ou melhor, “misturar-se”? Talvez por que quando me
 “misturo”,  me  mostro mais, sou mais confrontada e , desafiada a amadurecer. 
Pode ser também, que ao me misturar  tenho que amar de verdade, com o amor de
Jesus que me faz suportar as diferenças. Sem esse amor é muito difícil estar
junto, misturar-se. 
 
Posso até não ir à igreja, mas preciso entender que eu sou a igreja. Eu sou a
noiva. Eu preciso acolher,  abraçar e me misturar aos outros que ainda não
experimentaram o amor de Jesus.  
 
Portanto, no fim, indo ou não à igreja, vamos nos misturar, a diferença é que a
mistura com os irmãos em Cristo é temperada com a presença do Espírito Santo,
que nos molda, nos forja à semelhança dEle e somos encorajados a nos misturar
com aqueles que precisam conhecer o verdadeiro amor.  
 
Então não fujamos desta oportunidade, não substituamos nosso tempo nos cultos,
momento de misturarmo-nos, pelos muitos eventos que nos cercam nesse mundo
moderno. Sempre que tivermos de escolher, perguntemos ao Senhor qual a
vontade dEle. Assim, a cada culto e a cada evento social, familiar ou profissional,
saberemos qual é a prioridade Daquele que nos deu tudo isso, família, trabalho e
amigos. 
                                                                                            Na graça de Deus   
                                                                                            Joana Waisman       
                                                              

PORQUE CONVIVER É PRECISO!



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 

Danielle Costa  
do Amaral 16

17 Maria Aparecida  
de Abreu

Que Deus 
 continue cuidando  
de vocês com paz  

e saúde!


