
 

Fevereiro – No. 123 
 

MINHA CASA, MORADA DE PAZ 
 
Sentindo 
 

Como é o dia a dia da sua casa? Conte sua experiência. 
 
Aprendendo 
 
O texto de Isaías 32.18 traz para nós uma promessa de Deus. Qual é? 
 
A vida nos dias de hoje está próxima daquilo que o Senhor nos prometeu ou é 
muito diferente? Por que? O que será que nos impede de viver assim? 
 
O homem que vive sua vida de forma indiferente à vontade e propósito de 
Deus, não comerá o melhor desta terra (veja Isaías 1.19). Deus em Sua 
soberana vontade tem planos maravilhosos para todos aqueles que O buscam 
e tem prazer em os abençoar. 
 
Mas como poderemos alcançar isso? Veja o texto de Mateus 6.33. 
 
Tudo o que Deus quer é o melhor para nossas vidas. Ele espera que sejamos 
sábios e O busquemos de todo nosso coração, para experimentar Seu cuidado 
e proteção.  
 
Jesus nos advertiu que no mundo passaríamos por aflições, mas disse para 
termos bom ânimo, pois nele passaremos e venceremos os tempos de lutas.  
 
No início do capitulo 32 de Isaías há uma descrição clara do que Deus 
representa para aqueles o buscam: 
 

 Um esconderijo contra o vento. 
 

 Um refúgio contra a tempestade. 
 

 Ribeiros de águas em lugares secos. 
 

 Uma sombra de uma grande rocha em terra sedenta. 

Refletindo 
 
Quando minha casa se tornará uma casa de paz? De quem depende? 
 
Aplicando 
 
O que você fará de agora em diante para que sua casa seja uma morada de 
paz? 
 
Final 
 
Promova um tempo de oração uns pelos outros. 
 

 
 
Este boletim está no site da Comunidade da Graça 
www.cgvilamariana.com.br  
 
Atualize seus dados com Karolina Gadelha: (11) 5083-2031 / 99472-8480 
ou zonasul@cgbr.com.br 
 

AGENDA 

DATA EVENTO 

  22.02 - Quarta 
20h 

GD – SUPERVISORES + DIRIGENTES 

25.02 - Sábado 
15h 

CÉLULAS DE JOVENS 

  26.02 - Domingo 
19h 

 
CULTO DE CELEBRAÇÃO 
PRESENÇA E PREGAÇÃO DO PR. TADEU FERREIRA, 
LÍDER DO MINISTÉRIO COM CASAIS DA CG SEDE 
 

  05.03 - Domingo 
19h 

SANTA CEIA COM OS GCEMs 
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