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ANO XXXII

Medite na Palavra

de Deus
"Eu sou a videira, vós as varas; quem 

está em mim, e eu nele, esse dá muito 

fruto; porque sem mim nada podeis 

fazer." Jo 15:5 

Por que adiamos decisões importantes? Por que deixamos de fazer
pequenos atos que deveríamos? Por que de nossa boca deixam de sair
palavras de encorajamento e gratidão? Por que não nos calamos
quando deveríamos estar calados? Por que não oramos e lemos a
Palavra com desejo, persistência e sede como se requer num
relacionamento baseado no amor? A lista de questionamentos pode ser
completada por cada um de nós. Mas, por que é tão difícil fazer o que
sabemos que deve ser feito?  

O apóstolo Paulo responde: Sei que nada de bom habita em mim, isto é,
em minha carne. Porque tenho o desejo de fazer o que é bom, mas não
consigo realizá-lo.Pois o que faço não é o bem que desejo, mas o mal
que não quero fazer, esse eu continuo fazendo. Ora, se faço o que não
quero, já não sou eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Rm
7:18-20 

A insatisfação de Paulo com suas ações é tão grande que declara:
Miserável homem que eu sou!Rm 7:24 

Lutamos contra nossos desejos, nossa personalidade, enfim, nosso eu! 

Isso só vai mudar se formos dirigidos pelo Espírito Santo, se
obedecermos a Palavra e se a intenção do nosso coração for agradar
 somente a Deus em tudo! 

Não temos força, em nós mesmos, para fazer o que é certo
naturalmente, mesmo que tenhamos a intenção. O Senhor é a nossa
força, Elesomente agirá, se nos conscientizarmos que somos fracos
para fazer o certo, pois sem Ele: somos miseráveis! 

É fundamental que faça parte de mim a verdade: devo viver com a
mente voltada para o que o Espírito deseja. A mentalidade da carne é
morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz.Rm 8:5,6 

                                                               No amor do Senhor Jesus     
                                                               Roberto A. Waisman             
                                                             

Por que é tão difícil fazer o que sabemos que deve ser feito? 



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 

Silvana Ruela de
Freitas Ribeiro2

Parabéns irmã! 
Que o Criador esteja
contigo todo tempo!


