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19/06 – Larissa 
R. A. Lima 

A VOLTA CRISTO E O AMOR 

 

Estamos vivendo dias que antecedem a volta de Je-

sus, nosso Salvador. Quando isto acontecerá? Jesus mesmo 

declara: “Mas daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos 

do céu, mas unicamente meu Pai.” (Mateus 24:36) Sou impac-

tado por uma frase de Jesus neste sermão: “E, por se multipli-

car a iniquidade, o amor de muitos esfriará.” (Mateus 24:12) 

Jesus resumiu toda lei, e os profetas em dois manda-

mentos, a base do amor a Deus e ao próximo.  Ao amar a 

Deus devemos adorá-lo em Espírito e em Verdade: "Eu odeio 

e desprezo as suas festas religiosas; não suporto as suas as-

sembleias solenes. Afaste de mim o som das suas canções e 

a música das suas liras.”  (Amós 5:21-23) 

O amor a Deus é representado pela obediência ao que 

somos chamados a fazer: “O que eu quero ver é antes a justi-

ça correndo como o poderoso caudal de um rio - como uma 

torrente abundante de boas obras." (Amós 5:24)  “E quando o 

Filho do homem vier em sua glória, e todos os santos anjos 

com ele, então se assentará no trono da sua glória; E todas as 

nações serão reunidas diante dele, e apartará uns dos outros, 

como o pastor aparta dos bodes as ovelhas; E porá as ovelhas 

à sua direita, mas os bodes à esquerda. Então dirá o Rei aos 

que estiverem à sua direita: Vinde, benditos de meu Pai, pos-

suí por herança o reino que vos está preparado desde a funda-

ção do mundo; Porque tive fome, e destes-me de comer; tive 

sede, e destes-me de beber; era estrangeiro, e hospedastes-

me; Estava nu, e vestistes-me; adoeci, e visitastes-me; estive 

na prisão, e foste me ver.” (Mateus 25:31-36) 

Vida cristã é vivida pela graça e misericórdia d’Ele, 

com o olhar para a eternidade, e ao mesmo tempo, com ações 

de justiça e honestidade!  

 

No amor do Senhor 

Roberto Augusto Waisman 

  

 

FAÇA PARTE DE  

UMA CÉLULA: 
 

Célula de Homens: 

3ª feira—20h 

Líderes: Maurício e Pr. Roberto 

Local: IGM 

Célula de Jovens Casais 

com ou sem filhos e Jo-

vens Noivos: 5ª feira—20h 

(quinzenal) - Líder: Amanda 

Célula de Jovens Casais: 

6ª feira—20h (quinzenal) 

Líderes: Martin e Juliana 

Célula de Mulheres: 

3ª feira—20h  - Líder: Beth Dias 

Célula de Mulheres:  

5ª feira—19h - Líder: Joana  

Local: IGM 

Célula Infantil (6 à 11 anos): 

5ª feira-19h - Líder: Louiziania 

Local: IGM 

Célula de Adolescentes 

(feminina/quinzenal):  

Sábado— 15h    Líder: Camila 

Célula de Adolescentes 

(masculina): 4ª feira—19h30 

Líder: Gabriel Mamede 

MEDITE NA PALAVRA DE DEUS 
Versículo da Semana: 

 

 
"Amarás, pois, o Senhor teu Deus de to-

do o teu coração, e de toda a tua alma, 

e de todas as tuas forças."  (Dt. 6:5) 

https://www.bibliaonline.com.br/acf/mt/24/36
https://www.bibliaonline.com.br/acf/mt/24/12+
https://www.bibliaonline.com.br/nvi/am/5/23,24
https://www.bibliaonline.com.br/nvi/am/5/23,24
https://www.bibliaonline.com.br/acf/mt/25/31-36


  

   

 

BRADESCO 

Ag. 2522 

C/C 2429-5 

 

ITAÚ 

Ag. 3037 

C/C 11551-0 

“Do Senhor é a terra e tudo o 
que nela existe, o mundo e os 
que nele vivem.” (Salmos 24:1) 

BRADESCO 
Ag. 2522 

C/C 2429-5 

  

ITAÚ 
Ag. 3037 

C/C 11551-0 

 

 

 

 

 

DOMINGO:  

Culto: 19h  

QUARTA-FEIRA:  

Encontros de Oração:  20h 

TERÇA à SEXTA-FEIRA: 

Centro de Treinamento Comunitário e 

Sede Administrativa:  13h às 19 h 

 

Tel: (31)3371-5879 

E-mail: secretaria@gracamaior.org 

Facebook: Graça Maior BH 

Site: www.gracamaior.org       

        (em construção)        

 
ENDEREÇO: 

Rua: Campos Sales, 134  

(entrada - R: Padre Matias, 21) 

Bairro Calafate 

 

 

 


