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Aniversariantes 

da Semana: 

 
 

 

 

 

 

INTERCEDAMOS:  

● Nossas Famílias; 

● Enfermos; 

● Aniversariantes; 

● Saúde financeira da 

igreja; 

● Ministérios, Células 

e suas lideranças; 

● Projetos Ministeriais; 

22/05–Pietra Rachel 
Praes  
23/05 – Ana Luiza 
Paollinelli 
28/05 – Rogério M. 
Queiroz 
28/05 – Daniel I. Kind 

O LEITE ESPIRITUAL PURO 

 
“Como crianças recém-nascidas, desejem de coração o leite 

espiritual puro, para que por meio dele cresçam para a salva-

ção, agora que provaram que o Senhor é bom.” 

(I Pedro 2:2-3) 

 Como crianças recém-nascidas sem preconceito, 

humildes e dependentes, é o ponto básico para compreensão 

dessa exortação do apóstolo Pedro. Ele não se refere aos 

novos convertidos e sim ao desejo dos que conhecem a Cris-

to de crescerem espiritualmente. 

 Desejai de coração (ardentemente), estas pala-

vras, no original grego, indicam a forma impaciente, intensa e 

voraz da criancinha na hora da sua refeição. Sua vida depen-

de do alimento. O cristão também deve desejar de todo cora-

ção, ardentemente, o alimento espiritual. 

 Leite Espiritual é a Palavra de Deus, simples, pura, 

genuína e primordial, que é espírito e vida. (João 6:63). É 

importante destacar que a palavra leite neste versículo é utili-

zada de forma diferente quando utilizada na carta aos He-

breus, capítulo 5 e na carta aos Coríntios, capítulo 3. É utili-

zada para indicar pessoas que não cresceram ou são imatu-

ras. 

 Uma criança recém-nascida depende totalmente do 

leite que contêm proteínas, imunoglobulinas e substâncias 

imunizantes que protegem a saúde do bebê. Ela deseja este 

alimento e chora quando não o tem. Assim é a nossa neces-

sidade, nos faz desejar ardentemente a Palavra de Deus, nos 

sustenta, nos faz crescer em intimidade com o Pai e nos dá 

anticorpos para as lutas que enfrentamos. 

 Atenção!!! Para o recém-nascido a falta do leite ou a 

sua substituição o enfraquece e prejudica o seu desenvolvi-

mento. Assim também, a falta de leitura e meditação da Pala-

vra ou sua substituição por outros escritos, mesmo cristãos, 

causam fraqueza, vulnerabilidade e até a morte espiritual. 

Como crianças recém-nascidas, desejemos de coração o 

leite espiritual puro! 

 

No amor do Senhor  

Roberto A. Waisman 

  

 

FAÇA PARTE DE  

UMA CÉLULA: 
 

Célula de Homens: 

3ª feira—20h 

Líderes: Maurício e Pr. Roberto 

Local: IGM 

Célula de Jovens Casais: 

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: Mamede 

MEDITE NA PALAVRA DE DEUS 
Versículo da Semana: 

"Assim como o cervo brama  pelas 
correntes das águas,     assim sus-
pira   a minha alma por ti, ó Deus!" 

(Salmos 42:1) 

https://www.bibliaonline.com.br/nvi/1pe/2/2,3
https://www.bibliaonline.com.br/acf/sl/42/1+


  

   

 

 

 

 

 

 

DOMINGO:  

 

 Culto: 19h  

 Escola Bíblica Dominical:  

       (Em reformulação) 

 

QUARTA-FEIRA:  

 Encontros de Oração:  20h 

 

TERÇA à SEXTA-FEIRA: 

 Centro de Treinamento Comunitário 

e Sede Administrativa:  13h às 19 h 

 

 

NOVO ENDEREÇO: 
Rua: Campos Sales, 134  

(entrada - R: Padre Matias, 21) 

BRADESCO 

Ag. 2522 

C/C 2429-5 

 

ITAÚ 

Ag. 3037 

C/C 11551-0 

Tels: (31) 3371-5879 / 2526-2271 

E-mail: secretaria@gracamaior.org 

Facebook: Graça Maior BH 

Site: www.gracamaior.org       

        (em construção)        
 

 
“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 

 

Seja parte desse 

Delicioso  

Ministério! 

Z U M B A 
Para mulheres 

 
PA R T I C I P E !   
Quintas-feiras— 20h 


