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Medite na Palavra

de Deus
"Por isso não sejais 

insensatos, mas entendei 
qual seja a vontade do 
Senhor. " Efésios 5:17 

Os “ses” de Deus 

          Se você fizer o bem, não será aceito? Mas, se não o fizer, saiba que o 

pecado o ameaça à porta; ele deseja conquistá-lo   , mas você deve dominá- 

lo". Gênesis 4.7 

         Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra. Contudo, se 

recusardes e fordes maldosos e rebeldes, sereis todos devorados à espada; 

porque a boca do SENHOR o disse! Isaías 1.19-20 

          Se realmente corrigirdes as vossas atitudes e ações, e se, de fato, 

passardes a tratar uns aos outros com verdade e justiça, e se não oprimirdes o 

estrangeiro, o órfão, o necessitado e a viúva, e não mais derramardes sangue 

inocente neste lugar, e não correrdes atrás das divindades estrangeiras para a 

vossa própria destruição, então Eu mesmo os farei habitar neste lugar, na terra 

que concedi aos seus antepassados desde a antiguidade e para sempre. 

Jeremias 7.5-7 

          Os “ses” de Deus não são meramente condicionais para alcançarmos 

alguma coisa, mas principalmente orientações para proteção dos seus 

escolhidos. 

          Quando nos tornamos filhos de Deus, passamos da escravidão do 

pecado para a liberdade em Cristo.  “Para a liberdade Cristo nos libertou; 

permanecei, pois, firmes e não vos dobreis novamente a um jogo de 

escravidão.” Gálatas 5.1 

          Devemos estar convictos disso, de que somos livres em Cristo. Isso 

significa que fora de Cristo não há liberdade nem proteção. Se queremos viver 

em intimidade com o Senhor, protegidos por Ele e vivendo abundantemente 

bem, devemos obedecer aos “ses” de Deus, para que tudo nos vá bem! 

                                                                                             Em Cristo, 

                                                                                             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 

20

23

22

Carolina Alvarenga 
Nogueira

Ma. Cristina R. 
 Magalhães

Geraldo Ferreira 
de Souza

Parabéns! 
Desejamos todas as 

bençãos de Deus para 
vocês!


