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ANO XXXII

Medite na Palavra

de Deus
"Aquele, pois, que sabe 
fazer o bem e não o faz, 

comete pecado." Tiago 4:17 

Desperta! 
         Ele vos concedeu a vida, estando vós mortos nas vossas transgressões e 
pecados Ef 2.1 
         Os irmãos e frequentadores da Igreja Graça Maior, de tanto ouvirem falar, já 
sabem quase de cor Josué 1.8: “Não cesses de falar deste Livro da Lei; antes, medita 
Nele dia e noite para que tenhas o cuidado de fazer segundo tudo quanto Nele está 
escrito. Então, farás prosperar o teu caminho e serás bem sucedido”! 
         Pode até parecer repetitivo, porém, é função dos pastores da Igreja exortá-la a 
ler, meditar, e praticar a Palavra de Deus. A oração eficaz é aquela feita de acordo 
com a Palavra de Deus. 
         Se não lemos, consequentemente não agimos como Deus quer que ajamos, 
simplesmente por não conhecermos a Sua vontade. O próprio Jesus afirma: “Errais 
não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus” - Mt 22.29. 
        Oseias também já alertava: “O meu povo é destruído por falta de conhecimento” 
- Os 4.6. 
        Somos privilegiados de ter a Palavra de Deus ao nosso dispor, em inúmeras 
versões e traduções, em livro, em computadores, em tablets, em smartphones… 
Talvez por isso não a valorizemos como deveríamos. E sofremos, e perecemos, e 
erramos, e somos levados por ventos de doutrina, e aderimos a modismos, e nos 
deixamos levar por opiniões fora da Bíblia, e a mentira, de tanto ser pronunciada, 
torna-se meia-verdade, e menosprezamos a Verdade absoluta de Deus, e somos 
destruídos por falta de conhecimento, e erramos não conhecendo as Escrituras nem o 
poder de Deus! E pulamos de igreja em igreja, procurando uma palavra agradável aos 
ouvidos, uma massagem no ego, ao invés de nos firmarmos onde Deus nos chamou e 
nos colocarmos à disposição para a Sua obra! 
         Irmãos, até quando?! Visitante, até quando?! Frequentadores de igreja, até 
quando?! Há uma vida abundante à sua disposição! Até quando você vai preferir se 
submeter ao deus deste século, que veio para roubar, matar e destruir?! - Jo 10.10 
Deus enviou o Seu filho unigênito para que você não perecesse, e você está optando 
por perecer, e não apenas perecer, mas permitir que a sua geração e as futuras 
também pereçam, por falta de conhecimento da Palavra! 
         Por isso é que foi dito: "Desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos 
e Cristo resplandecerá sobre ti" - Ef 5.14                                                                        
                                                                                                       Pr. Lucas Kind 



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 de Adolescentes: 
(feminina) 
Sábado - 15h (quinzenal) 
Líder: Camila 

Célula mista, homem ou mulher 
com filhos a partir de 2 anos 
5a. Feira  às 20hs 
Líder: Silvana  

Estamos 

reestruturando  

algumas  células.  

Em breve 

novidades!





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 

13 Thiago Alvarenga 
Costa

14

18

21

Camila Vieira R.  
Frade de Carvalho

Louiziania Oliveira 
Silva Praes

Ilídio Antonio 
Roriz

Deus abençoe vocês em 
nome de Jesus


