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ANO XXXIII

Medite na Palavra

de Deus

      A obediência pode ser definida como a realização de uma ação por ordem de alguém em 

posição de autoridade. 

      Somos ensinados a obedecer desde o inicio de nossos dias. Na obediência ou na 

desobediência, tínhamos e continuamos tendo consequências. A obediência é requerida em 

todos os dias das nossas vidas nas diversas áreas de relacionamento: familiar, profissional, 

social. 

      O Senhor nos manda obedecer em todas as áreas de relacionamento: 

      • Com Ele: "Obedeçam aos meus mandamentos e os coloquem em prática. Eu sou o 

Senhor.” Lv 22:31 

      • Familiar: “Filhos, obedeçam a seus pais no Senhor, pois isso é justo.” Ef 6:1 

“Mulheres, sujeitem-se a seus maridos, como ao Senhor”. Ef 5:22 

      • Profissional: “Escravos, obedeçam a seus senhores terrenos com respeito e temor, com 

sinceridade de coração, como a Cristo.” Ef 6:5 

      • Com o Corpo de Cristo: “Obedeçam aos seus líderes e submetam-se à autoridade deles. 

Eles cuidam de vocês como quem deve prestar contas. Obedeçam-lhes, para que o trabalho 

deles seja uma alegria e não um peso, pois isso não seria proveitoso para vocês.” Hb 13:17 

“Sujeitem-se uns aos outros, por temor a Cristo.”Ef 5:21 

      • Com a sociedade: “Todos devem sujeitar-se às autoridades governamentais, pois não há 

autoridade que não venha de Deus; as autoridades que existem foram por ele estabelecidas.” 

Rm 13:1 

 

      Todas as áreas de nossa vida são de interesse de Deus, assim, quando O obedecemos, 

provamos que o amamos e O honramos como autoridade: Ele é o Senhor  sobre nossas vidas. 

      Jesus, sendo Deus, se fez homem, para nos dar o maior exemplo de obediência, “foi 

obediente até à morte, e morte de cruz.” Fp 2:8 

      Sejamos obedientes ao Pai como o Filho foi! 

      Sejamos imitadores de Cristo! 
 

                                                                                                                                 No amor de Jesus                        

                                                                                                                                 Pr. Roberto A. Waisman 

"Aquele que tem os meus 
mandamentos e os guarda esse é o 

que me ama;" João 14:21a

O B E D I Ê N C I A  



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 seja 

glorificado pela 
sua vida! 

 
Parabéns!!!!

Grazielle Cristina 
Pereira
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