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Medite na Palavra

de Deus

Desde agora ninguém me inquiete; porque trago no meu corpo as marcas do 
Senhor Jesus. Gálatas 6:17 
 
Que marcas são essas? 
         • Porque, como as aflições de Cristo são abundantes em nós, assim 
também é abundante a nossa consolação por meio de Cristo. 2 Co 1:5 
         • Trazemos sempre em nosso corpo o morrer de Jesus, para que a vida 
de Jesus também seja revelada em nosso corpo. 2 Co 4:10 
         • Pois nós, que estamos vivos, somos sempre entregues à morte por 
amor a Jesus, para que a sua vida também se manifeste em nosso corpo 
mortal. 2 Co 4:11 
         • Agora me alegro em meus sofrimentos por vocês, e completo no 
meu corpo o que resta das aflições de Cristo, em favor do seu corpo, que é 
a igreja. Cl 1:24 
 
Aquele que segue a Cristo precisa verdadeiramente amá-Lo. É  uma nova 
vida fundamentada na disciplina e renúncia dos nossos desejos, a disposição 
de tomar decisões em que a nossa natureza militará contra. 
Seguir a Cristo é saber que amigos nos abandonarão e que também seremos 
acusados injustamente. É uma vida de amor a Deus e ao próximo! 
Seguir a Cristo é promover a unidade, considerando o interesse do outro 
superior ao nosso e aplicar o nosso dom para edificação da Igreja, que é o 
corpo de Cristo, mediante sacrifício próprio de nossos anseios! 
Seguir a Cristo é agir de tal maneira que a VIDA DE CRISTO SE MANIFESTE 
EM NÓS! O caráter de Cristo implantado em nós! 
Não precisamos dizer que somos cristãos, quando os outros nos veem dizem: 
“esse é um cristão”! 
                                                                                  No amor do Senhor Jesus 
                                                                                  Roberto A. Waisman            
                                                               

"Sim, por amor de ti, somos 
mortos todo o dia; somos 

reputados como ovelhas para o 
matadouro. Salmos 44:22

MARCAS DE CRISTO EM NÓS



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 
desta semanaCélula de Homens: 

Quinta-feira - 20h  
Líderes: Pr. Roberto  
Local: IGM 
 
Célula de Mulheres: 
Terça-feira: 20h  
Líder: Bet 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

Encontre uma célula que 
se identifique com você!

Deus o abençoe 
abundantemente 
em Cristo Jesus! 

 
Parabéns!

Marcelo Alvarenga do 
Carmo
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