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Medite na Palavra

de Deus
"Porque não temos um sumo sacerdote 

que não possa compadecer-se das 
nossas fraquezas; porém, um que, como 

nós, em tudo foi tentado, mas sem 
pecado." Hb 4:15 

Paulo escreve aos cristãos de Éfeso, afirmando que eles ouviram e 
creram na palavra da verdade. 
Qual é a verdade? Jesus Cristo é a verdade! “Eu sou o caminho, e a 
verdade e a vida; ninguém vem ao Pai, senão por mim.” (Jo 14:6) 
A verdade é Jesus. Somente através dele temos o perdão dos 
nossos pecados! (Cl 1.13-14). Ele é o cordeiro de Deus que tira o 
pecado do mundo (Jo 1.29). Todos pecamos e estamos afastados 
da presença de Deus! (Rm 3.23). O apóstolo Paulo reconhece seu 
estado diante de seus amigos: Cristo Jesus veio ao mundo, para 
salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal (1 Tm 1:15) Nele, 
está demonstrado o amor de Deus por cada pecador ( Rom 5.8). 
O Evangelho nos traz as boas notícias de salvação e paz com Deus. 
Sim, que verdade maravilhosa!!! 
É preciso lembrarmo-nos dessa Verdade todas as manhãs, pois ela 
nos diz que somos filhos e herdeiros do Pai celestial. Nova vida! 
Vida eterna! 
Ao crermos em Jesus, recebemos um selo, uma garantia de que 
pertencemos a Deus, um sinal de identificação, o Espírito Santo, 
prometido pelo próprio Jesus! 
Vivamos na Verdade que nos salva! 
         
No amor do Senhor Jesus 
Roberto A.Waisman 

Verdade que salva
“Nele, quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, 

vocês foram selados com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança 
até a redenção daqueles que pertencem a Deus, para o louvor da sua glória.”(Ef 1:13,14) 



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 

24 Sandra Maria 
Rodrigues Costa

Louvamos a Deus pela 
sua vida. 

Que você continue sendo 
benção nãos mãos do 

Senhor Jesus.


