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ANO XXXII

Medite na Palavra

de Deus
"Assim também a fé, se não tiver 
as obras, é morta em si mesma."  

Tiago 2:17 

        Devemos a Deus nossa existência! Ele nos criou! Gn 1.26-27 
        Em nossa união com Cristo, temos vida eterna.1 João 5.11-13 
        Quem nos convence dessa necessidade vital da união com Cristo é o Espírito
Santo. Jo 16.7. O mesmo Espírito Santo é quem nos ajudará e ensinará todas as
coisas. Jo 14.26 
        Tudo quanto Deus deseja que façamos, Ele já preparou para cada um de nós!
Sim, existe uma agenda!  
        Somos chamados para sermos a semelhança do Filho do Deus Vivo! Rm 8.29.
Ele é nosso exemplo de filho, irmão e ser humano. 
        Todos temos “boas obras” a serem realizadas para o louvor e glória do Pai. 
        Naturalmente, não existe, em nós, capacidade para realizá-las. Essa
capacidade vem Dele e é pela Graça Dele. 
        Nossas boas obras serão resultados inevitáveis da nova natureza que opera
em nós, assim como se espera que uma árvore frutífera produza bons frutos. 
        Importante lembrar que cada uma das obras leva ao cumprimento de nossa
missão. 
        As verdadeiras boas obras transcendem ao que é humano, pois são espirituais,
somos nova criação, visando realização dessas obras. De nossa parte, devemos ter
vontade ardente de conhecê-las e praticá-las! 
        Na verdade, na verdade, vos digo que aquele que crê em mim também fará as
obras que eu faço, e as fará maiores do que estas, porque eu vou para meu Pai. Jo
14:12 
        Portanto esforcemo-nos e, com bom ânimo, façamos as obras para as quais
fomos criados e para as quais o próprio Deus nos chama!  
                                                                                 No amor do Senhor Jesus 
                                                                                 Roberto A. Waisman        

Criação de Deus para boas obras 
“Porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus para fazermos boas obras, as quais

Deus preparou de antemão para que nós as praticássemos.”Ef 2:10



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 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  
 
 





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 

Grazielle Cristina
Pereira 28

01 Ana Clara  
Fonseca

 Parabéns queridas!
Que vocês sejam
abençoadas em
nome de Jesus!


