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INFORMATIVO 21 de outubro de 2018 
ANO XXXIII

Medite na Palavra

de Deus
"A qual a seu tempo mostrará o 

bem-aventurado, e único poderoso 
Senhor, Rei dos reis e Senhor dos 

senhores;" 1 Tm 6:15 

      Na época em que a Bíblia foi escrita, os povos tinham reis, portanto, a linguagem

utilizada é entendida nesse contexto. 

      Reino refere-se a um território governado por um rei. O povo que vive nesse

território deve cumprir a vontade do rei, expressa em leis e decretos. 

      Reino de Deus: o Rei é Deus.(O Senhor é Rei eterno Salmo 10.16). O território

de seu domínio é todo o universo. (Assim diz o Senhor: "O céu é o meu trono;e a

terra, o estrado dos meus pés. Isaias 66.1).O Senhor estabeleceu o Seu trono nos

céus,e, como rei, domina sobre tudo o que existe(Salmos 103:19).O Seu povo no céu

são seus anjos e na terra os que creem em Nele (Hebreus 1.13-14;2 Coríntios 6.16).

A vontade do Rei está contida na Bíblia e todo o povo deve cumpri-la (Romanos

6.16-18). 

      Assim como nos reinos da época havia inimigos, o Reino de Deus também

possui inimigos: os anjos caídos e todos os ímpios que não se submetem à vontade

de Deus.(Isaías 14.12-23; Tiago4.4). 

      Quando oramos: “Venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra

como no céu; (Mateus 6:10), devemos entender que estamos declarando: eu desejo

o governo divino, bem como cumprir os Seus decretos em todas as áreas de minha

vida, em todo o tempo, em todo lugar e em tudo que fizer. 

      Cabe a cada um manifestar o Reino de Deus aqui na terra! Como? Cumprindo a

Sua ordem: amar ao Senhor e ao próximo! Mateus 22.37-39. 

 

                                                                                        No amor de Cristo Jesus 

                                                                                        Roberto A. Waisman 

       REINO DE DEUS!



Célula de Homens: 
Terça-feira - 20h  
Líderes: Pr. Roberto  
Local: IGM 
 
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  

N O S S A S  C É L U L A S

Você sabia que a 

célula é lugar de 

comunhão, 

crescimento e 

cuidado? 

 

Se você deseja 

partic ipar de uma 

célula e/ou abrir sua 

casa para uma 

célula, fale com PR 

Roberto e Joana





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 

Nilson Duarte
Costa

 Desejamos que
Deus abençoe você

com graça e
sabedoria em nome

de Jesus!!!!
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