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Medite na Palavra

de Deus
"E, perseverando unânimes todos 

os dias no templo, e partindo o pão 
em casa, comiam juntos com 

alegria e singeleza de coração," 
Atos 2:46 

Andar em amor 

         Há alguns anos, havia uma propaganda do Unibanco que anunciava: 

Banco 30 horas! Sim, no mesmo dia o banco estava disponível 30 horas, 6 

horas na agência e 24 horas na internet. 

         O ritmo de vida que estamos vivendo nos faz, muitas vezes, declarar: 

“Não tenho tempo!”Vivemos num tempo de muitas pressões. 

         Tenho estado com pessoas de diversas idades e situações, a maioria 

quase absoluta confessaram ter suas agendas lotadas e a sensação de não 

chegarem a lugar algum. 

         O que tanto fazemos? O que realmente importa? Como andam nossos 

relacionamentos familiares? Quanto do nosso dia tem sido consumido para 

sermos mais equilibrados e saudáveis? 

        “Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados;E andai em amor, 

como também Cristo vos amou, e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e 

sacrifício a Deus, em cheiro suave.” Efésios 5:1,2 

         Estamos tão enredados nas coisas da vida, que não temos tido tempo 

para andar e amar verdadeiramente como Cristo, aqueles que realmente estão 

mais perto de nós e nos são mais caros. 

         A quem ou ao que temos entregado nossas vidas? 

         Qual o cheiro que tem exalado de cada um de nós? Cheiro suave? 

         Sede simples como a pomba! Simplicidade é a palavra que nos libertará 

dos pesos e anseios que carregamos e que tem nos impedido de chegar em um 

lugar de maior profundidade no amor do Pai. 

         Que possamos escutar o conselho do escritor de Hebreus: livre-se de 

todo peso, como também a exortação do apostolo Paulo: andai em amor! 

                                                                               No amor do Senhor Jesus 

                                                                               Roberto A. Waisman



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!



Feminina
Informarmos abaixo as datas dos nossos próximos encontros 

para que você, querida irmã, coloque em sua agenda. 

Temos tido ótimos momentos para conversar e conhecer 

mais da palavra do nosso amado Deus! 

 

21/abril - 19/maio - 16/junho - 21/julho - 18/agosto 

15/setembro - 20/outubro - 17/novembro - 15/dezembro 

Sempre às 16hs 

 

Amada vamos valorizar as oportunidades da graça de Deus! 



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 

27

31

27

Ednalva M. M. Silva

Nicolas Raphael 
Praes

Marcelo Araújo 
Lima

Desejamos a vocês as 
bençãos do Senhor. 

Parabéns!


