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ANO XXXIII

Medite na Palavra

de Deus

        Jesus, abrindo mão de ser Deus, tornou-se homem e cumpriu todas as ordenanças entre nós, 
inclusive passando pelo batismo, quando Deus Espírito Santo se manifestou em forma de pomba e 
Deus Pai fez ecoar a Sua voz, afirmando: “Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo!” (cf. 
Mt 3.16-17). 
 
        Algum tempo depois, Jesus se retirou para orar com Pedro, Tiago e João. Enquanto oravam, o 
rosto de Jesus resplandeceu, sendo ele visto com Moisés e Elias, numa transfiguração! Pedro, 
extasiado, quis montar tendas para ficarem ali mais tempo. E, estando ele ainda a falar, eis que uma 
nuvem luminosa os cobriu. E da nuvem saiu uma voz que dizia: Este é o meu amado Filho, em 
quem me comprazo; escutai-o (cf. Mt 17.1-5). 
 
        Hoje, com Jesus ressuscitado, com a obra consumada, com os nossos pecados perdoados, 
com o Senhor falando conosco pela Sua Palavra, em nossas orações, nas ministrações que 
recebemos, o que faremos?! 
 
         Ficaremos apenas extasiados e acomodados com o que Deus nos tem concedido, com o 
exemplo que o Filho Amado de Deus nos deu? Ou nos colocaremos a serviço, como filhos amados 
de Deus, resgatados da morte eterna, chamados para um propósito, criados para glorificar o Seu 
nome, para testemunhar do Seu amor e para resgatarmos almas do inferno, que era o nosso próprio 
destino antes de nascermos de novo? 
 
         Vamos ficar nos lamentando e encaminhando notícias trágicas, que nada trazem de novo? Ou 
seremos portadores de Novidade de Vida, dando razão da nossa esperança a quantos necessitem? 
Jesus breve vem para nos levar ao Pai! Será que Este dirá de nós: “Eis meus filhos e filhas amados 
nos quais tenho prazer”?!? 
 
                                                                                                                         Em Cristo, 
                                                                                                                         Pastor Lucas Kind              
                                                                        

"E tirou-me para um lugar 
espaçoso, e livrou-me, porque 

tinha prazer em mim."  
2 Samuel 22:20

Muito prazer!
“Este é o meu filho amado, no qual tenho muito prazer!”



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 Célula de Homens: 

Terça-feira - 20h  
Líderes: Pr. Roberto  
Local: IGM 
 
Célula de Mulheres: 
Terça-feira: 20h  
Líder: Bet 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  

N O S S A S  C É L U L A S

Encontre uma célula que 
se identifique com você!

 Desejamos as bençãos de 
Deus sobre a vida de vocês 

em nome de Jesus.

17 Murilo Santos Fonseca

20

22

23

Carolina Alvarenga 
Nogueira

Maria Cristina R. 
Magalhães

Geraldo Ferreira de 
Souza


