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ANO XXXII

Medite na Palavra

de Deus
"Lembra-te, pois, de onde caíste, e 

arrepende-te, e pratica as primeiras obras; 
quando não, brevemente a ti virei, e tirarei 

do seu lugar o teu castiçal, se não te 
arrependeres." Ap 2:5

“E RASGAI O VOSSO CORAÇÃO, E NÃO AS VOSSAS VESTES...” JOEL 2:13

A prática de rasgar vestes demonstrava angústia extrema, tristeza ou desespero, e outras 
vezes o arrependimento. 

A mensagem de Deus através do profeta Joel: “Toquem a trombeta em Sião; dêem o alarme no 
meu santo monte. Tremam todos os habitantes do país, pois o dia do Senhor está chegando. 
Está próximo!”Joel 2:1 

A mensagem é verdadeira e atual para a nossa geração. 

Diante da vida que estamos levando precisamos nos prostrar e deixar que o Espírito Santo nos 
fale, que o amor de Deus nos constranja à essa reflexão e atitude. O Senhor nos dá um aviso: 
Rasguem o coração e não suas vestes! 

Uma vida de rituais e adereços religiosos vazios não agrada a Deus. Deus olha o coração! Ele 
deseja ver um coração disposto a uma verdadeira transformação, coração sincero e não 
apenas de atitudes vazias. Ele exige isso: rasgai o coração! 

O arrependimento verdadeiro não é uma atitude superficial (da boca para fora), um rasgar 
vestes. O arrependimento verdadeiro é uma mudança de idéia: Reconhecer a atrocidade de 
nossos pecados diante do Todo Poderoso, é olhar como Deus vê. Todo o pecado é contra 
Deus. 

Deus simplesmente nos pede que nos tornemos a Ele. "Agora, porém", declara o Senhor, 
"voltem-se para mim de todo o coração, com jejum, lamento e pranto.”Joel 2:12

Deus não quer sacrifícios, Ele deseja nosso amor sincero.  Que a cada tropeço, a cada pecado 
rasguemos o nosso coração diante Dele! 

Segue-se a isso uma promessa: "Embora os seus pecados sejam vermelhos como escarlate, 
eles se tornarão brancos como a neve; embora sejam rubros como púrpura, como a lã se
tornarão. Isaías 1:18 

“Voltem-se para o Senhor, para o seu Deus, pois ele é misericordioso e compassivo, muito 
paciente e cheio de amor”. Joel 2:13 

Aleluia esse é o nosso Deus! 
No amor do Senhor. 
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  



Amados(as) , Deus deseja que nos 

rendamos a Ele com entendimento, 

quebrantamento e sinceridade! 

Oremos para que nesta oportunidade, os 

jovens experimentem a presença deste 

Deus e se rendam! 



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
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