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INFORMATIVO 14 de janeiro de 2018 
ANO XXXII

Medite na Palavra

de Deus
"Como o Pai me amou, também 

eu vos amei a vós; permanecei 

no meu amor." João 15:9 

JESUS, MESTRE E SENHOR  

Jesus declara: “vocês me chamam ‘Mestre’ e ‘Senhor’, 
 e com razão, pois eu o sou. Jo 13:13

          Em uma época de mestres da lei, Jesus foi reconhecido como Mestre, 
porque destinou parte do seu ministério ao ensino. Ele ensinou através do 
relacionamento íntimo com seus discípulos e também, dando o  exemplo do que 
ensinava. “Eu lhes dei o exemplo, para que vocês façam como lhes fiz.” Jo 13:15. 
Jesus treinou e deu instruções a seus discípulos, enviando-os às aldeias, para 
praticarem aquilo que haviam aprendido. Mesmo diante de dúvidas ou dos 
fracassos de seus alunos, o mestre aproveitou para ensiná-los, como quem diz: 
“vamos aprender mais um pouco.” Jesus exerceu a autoridade de Mestre, mas um 
mestre transbordante de amor! 
         Jesus também foi  reconhecido como Senhor, ou seja, como amo, dono e 
suprema autoridade. Contrariamente ao senhor de escravos, Jesus revelou tudo 
que o Pai havia lhe dito aos seus discípulos e os chamou de amigos. Jo 15.15. 
Jesus exerceu a autoridade de Senhor, mas um Senhor transbordante de amor! 
         Interessante que no mesmo capítulo que Jesus declara que realmente é 
Mestre e Senhor, encontramos a demonstração do transbordante amor de Jesus, 
quando diz: Meus filhinhos. Jo 13:33. Uma maneira tão especial, que foi utilizada 
somente nesse versículo em todos quatro evangelhos, demonstrando não 
somente o amor fraternal, mas paternal. Uma maneira especial de proximidade, 
intimidade e afeto. 
        O amor do Senhor nos constrange! 

        No amor de Jesus Cristo 
        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 com ou 
sem filhos e Jovens Noivos: 
Quinta-feira - 20h (quinzenal) 
Líder: Amanda 
Célula de Jovens Casais: 
Sexta-feira - 20h (quinzenal) 
Líderes: Martin e Juliana 
Célula de Mulheres: 
Terça-feira: 20h  
Líder: Beth Dias 
Célula Infantil: (6 à 11 anos) 
Quinta-feira - 19h 
Líder: Louiziania 
Célula de Adolescentes: 
(feminina) 
Sábado - 15h (quinzenal) 
Líder: Camila 
Célula de Adolescentes: 
(masculina) 
Quarta-feira - 19h30 
Líder: Gabriel Mamede 
Célula mista, homem ou mulher 
com filhos a partir de 2 anos 
5a. Feira  às 20hs 
Líder: Silvana  





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 

Athos Rafael R.Rocha15

Margareth Braga

Athos Eduardo R. 
 Tavares

Ana Paula M.M. 
Moreira

18

20

21

Deus abençoe vcs em nome de Jesus!


