
Boletim

INFORMATIVO 15 de dezembro de 2019
ANO XXXIV

Temos um grande desafio: SERMOS IMITADORES DE DEUS COMO FILHOS
AMADOS. (Ef. 5.1)
Para imitarmos a Deus precisamos conhecê-lo e clamar a Ele um coração igual ao
Dele. Nossa natureza sempre tem a tendência de reagir segundo o nosso coração
e não como o coração Dele! Isso é uma verdade incontestável!
 
Uma canção do Thales Roberto diz:
“Dá-me um coração, Segundo o teu coração, Jesus, Muda meu jeito de falar, meu
jeito de andar, Quero um novo coração.”
 
Outra canção do Diante do Trono diz: “Dá-me um coração igual ao Teu, coração
disposto a obedecer, Cumprir todo o Teu querer... Mas um desejo eu tenho, de
ser transformado, preciso tanto do Teu perdão, Dá-me um novo coração, Ensina-
me amar o meu irmão, A olhar com os Teus olhos, Perdoar com Teu perdão
Enche-me com Teu Espírito, Endireita os meus caminhos, Oh, Deus dá-me um
novo coração”. 
 
A mudança de nosso coração só acontece, quando após entregar nossa vida nas
mãos de Jesus, aceitando-O como nosso salvador e reconhecendo que somos
pecadores, recebemos o Espírito Santo. 
 
Dia a dia vamos sendo transformados pela ação do Espírito Santo, somente pela
ação dele e não por força nem por violência!(Zc 4.6). Entendemos a importância
de como filhos, obedecer ao Pai (não existe negociação), aprendemos a amar e
perdoar o outro como Ele ama e nos perdoa.  Nossos olhos são curados e
passamos a ver tudo como Ele vê, falamos como Ele, palavras cheias de amor e
sabedoria para que a vida do outro seja edificada. 
 
Oh Senhor, como seu povo e filhos, que possamos escutar como o povo de Israel:
”Eu lhes darei um só coração e colocarei dentro deles um novo espírito. Removerei
seu coração de pedra e lhes darei coração de carne, para que obedeçam aos meus
decretos e estatutos. Então eles serão o meu povo, e eu serei o seu Deus. (Ez.
11.19-20)
                                                                                No amor do Senhor Jesus
                                                                                Pr. Roberto A.Waisman

CORAÇÃO IGUAL AO TEU

Medite 
na palavra de

Deus

"Porque o Senhor dá a
sabedoria; da sua boca é que

vem o conhecimento e o
entendimento." Pv 2:6
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TERÇA à SEXTA-FEIRA:

Sede Administrativa 
de 13h às 19h

Tel: (31) 3371-5879
e-mail: secretaria@gracamaior.org

Facebook: Graça Maior BH
Site: www.gracamaior.org

Aniversariantes 
desta semana

ENDEREÇO:
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19 – Bráulio Prata Neves

O Senhor Deus é bom o
tempo todo, e tem nos
dado força para viver

através da alegria
Dele! 

 
Parabéns irmão!

Eis o que desejamos a
você para glória do

Senhor! 


