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ANO XXXIII

Medite na Palavra

de Deus
"Assim resplandeça a vossa luz diante 
dos homens, para que vejam as vossas 

boas obras e glorifiquem a vosso Pai, 
que está nos céus." Mt 5:16 

       Você, de livre e espontânea vontade, se entregaria para uma cirurgia cardíaca
a um médico que lhe dissesse: “Sei fazer!”, mas que nunca houvesse utilizado um
bisturi, nem mesmo em cirurgia de unha encravada? 
       Algo semelhante acontece, quando desejamos que as pessoas reconheçam
Cristo como Salvador, observando o nosso comportamento ao frequentar as
reuniões na igreja e pelo que falamos a respeito. 
       Ouvir mensagens, participar de lições cristãs, conhecer versículos e falar de
Deus não nos fazem cristãos. Por vezes, até chegamos a julgar as atitudes de
outros por se desviarem da sã doutrina. Somos cristãos fariseus, quando assim
agimos. A quem estamos tentando enganar? Sejamos praticantes da Palavra, e não
apenas ouvintes, enganando-nos a nós mesmos. Tiago 1:22 
       Precisamos ser reconhecidos como cristãos por nossas ações, não pelo que
falamos ou conhecemos. É necessário demonstrar que o que conhecemos
transformou e continua transformando nossas vidas. 
       É fantástico observar atentamente a vida dos primeiros cristãos: eles se
dedicavam ao ensino dos apóstolos, à comunhão, ao partir do pão e às orações.
Mantinham-se unidos, tinham tudo em comum e cada um era atendido conforme a
sua necessidade. Eles viviam com alegria e sinceridade de coração, louvando a
Deus. Atos 2:42-47. Esses realmente eram reconhecidos por suas atitudes! 
       Você e eu somos reconhecidos como cristãos pelo que afirmamos que somos
ou pelo modo como agimos? 
       O grande desafio é não falarmos de nossa fé, mas que nossas ações
demonstrem em quem cremos!  
       Ser um cristão significa seguir as pisadas de Jesus e ser igual a Ele. A ênfase
está em praticar isso! 
                                                                                 No amor do Senhor Jesus 
                                                                                 Roberto A. Waisman    

CRISTÃO TEÓRICO OU PRÁTICO? 



Nossas
Células

Viva essa 
Experiência!

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  
 
 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 
REUNIÃO DE ASSEMBLEIA GERAL

EXTRAORDINÁRIA 
 

  Ficam os membros votantes da Graça
Maior, convocados pelo presente,  

de acordo e para fins previstos no Estatuto,
para a Assembleia Geral Extraordinária,      

a ser realizada: 
 

LOCAL: Rua Campos Sales, 134  
 Bairro Calafate  

DATA: 30 de setembro de 2018 
 

   1ª CONVOCAÇÃO: Início: 17 hs, com a
presença, no mínimo de 40% (quarenta por

cento) dos membros votantes. 
 

2ª CONVOCAÇÃO: Início: 17:30 hs, com a
presença de qualquer número dos  

membros votantes, no gozo de seus 
direitos estatutários. 

 
PAUTAS: 

a) Apresentação do movimento financeiro 
        

Belo Horizonte, 23 /09/ 2018. 
 

Pr. Roberto A. Waisman 
Presidente 





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 

Rodrigo Henrique Rola

 Deus abençoe vocês em nome de
Jesus!

Ana Alves de Andrade

  Sergio Rodrigues dos           
  Santos

Isabel Cristina R. da Silva

Antonia R. Vieira

Bráulio Lúcio Madureira
Martins
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