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ANO XXXII

Medite na Palavra

de Deus
"A ninguém devais coisa alguma, a não 
ser o amor com que vos ameis uns aos 
outros; porque quem ama aos outros 

cumpriu a lei." Rm 13:8 

         Um médico é reconhecido pela maneira com que cuida de seus
pacientes.Um advogado é reconhecido pela forma como cuida dos
interesses de seus clientes.Um pedreiro é reconhecido pelo que já
construiu.Um arquiteto é reconhecido pelos traços de seu design.Uma
costureira, pelas confecções que produz.Um estudante, por sua
dedicação e avaliações. Todos nós, em cada uma de nossas
atividades, somos reconhecidos por nossas atitudes. 
         Como demonstramos que somos cristãos?Não apenas pela
frequência ás reuniões. Não apenas pelo conhecimento da Palavra de
Deus. Não pelos usos e costumes. Não apenas por... A essa lista
poderiam ser acrescentadas muitas outras demonstrações, como
obediência, fidelidade, disposição para ter uma vida transformada. 
         Jesus deixou bem claro como devemos ser reconhecidos: “Com
isso todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se
amarem uns aos outros".João 13:35 
         Sim, a marca do cristão é o AMOR! Jesus viveu intensamente
esse amor. Ele é a demonstração do amor do Pai para conosco. Deus
é amor diz a Bíblia! 
         O cristão ama a Deus, ama seu irmão, ama seu próximo e ama
seu inimigo! 
         Devemos amar como Jesus ama.“Se alguém disser: Amo a
Deus, e odiar a seu irmão, é mentiroso; pois aquele que não ama a
seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus, a quem não vê”.1 João
4:20 
         Ser cristão é amar incondicionalmente como Cristo! 
                                                                  No amor do Senhor Jesus 
                                                                  Roberto A. Waisman       
                                                      

Amor – marca do cristão 



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  
 
 





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 

Adalgisa Rezende
V. Frade 22

23 Demétrio Menta

 Deus 
 abençoe vocês

com graça!

23 Elvimar de Oliveira
Duarte (Piter)


