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ANO XXXIII

Medite na Palavra

de Deus
"A lei do Senhor é perfeita, e 

refrigera a alma; o testemunho 
do Senhor é fiel, e dá sabedoria 

aos símplices."Sl 19:7 

       Mas temo que, assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim
também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos, e se apartem da
simplicidade que há em Cristo. 2 Coríntios 11:3 
       Paulo exorta os irmãos de Corinto para que seus sentidos não sejam
corrompidos. A palavra grega utilizada, phteiro, indica sedução de virgens, ruína
moral e de confiança, destruição eterna. Paulo tem a preocupação com relação à
corrupção da mente, pois isso rapidamente afetaria suas ações. 
       Estamos vivendo dias apertados, as 24 horas são insuficientes para as tarefas
que precisamos realizar, temos o sentimento de que sempre deixamos de fazer
coisas importantes e nos julgamos como se fôssemos incompetentes. 
       Precisamos ter cuidado, estamos cercados de muitos desejos de nosso coração
e de expectativas que os outros depositam em nós. Em ambos os casos, nem
sempre estão de acordo com a vontade de Deus para nossas vidas. Aos poucos,
somos entrelaçados e nossos sentimentos vão se corrompendo, até que nos
apartamos da simplicidade que há em Cristo. Deixamos de fazer o que
verdadeiramente somos chamados a fazer. 
      “Seja simples como a pomba e prudente como a serpente” são recomendações
do próprio Jesus para cada um de nós! Há um perigo iminente!  
       Se somos discípulos de Jesus, por que nos envolvemos com coisas com as
quais Jesus não se preocupava? Dinheiro, poder, fama, reconhecimento? Somos
chamados a viver como Jesus viveu. Precisamos aborrecer a soberba da vida, a
busca desenfreada de bens e o individualismo. Somos chamados a viver como
Jesus. Precisamos cultivar e valorizar as coisas mais simples da vida.  
       A simplicidade sempre nos conduz a compaixão, sinceridade, compromisso e
comunhão. A simplicidade nos faz sermos como Jesus e conhecê-Lo mais
intimamente. 
                                                                                 No amor do Senhor Jesus 
                                                                                 Roberto A. Waisman        

Simplicidade: cuidado com a corrupção! 



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  
 
 

Nosso dia a dia





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 

Pedro Victor Mendes
Maciel Silva 
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 Parabéns a todos vocês! 
Sejam cheios da graça de Deus!

17

Selmara Mamede

Jales Leite da
Fonseca

Poliandra Kazuê
Iata Kind

Solange Pereira
Cunha
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