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ANO XXXII

Medite na Palavra

de Deus
"O meu Deus, segundo as suas 

riquezas, suprirá todas as vossas 

necessidades em glória, por Cristo 

Jesus."  Fp 4:19 

MULHER ÚNICA 

         Mais uma turma está se formando, para a glória do nosso Deus 
poderoso, grande e maravilhoso. 
         O Senhor nos alerta, em Jeremias 10:23, “Eu sei, Senhor que não está 
nas mãos do homem o seu futuro; não compete ao homem dirigir os seus 
passos”
         Vocês, mulheres, não precisam andar sozinhas em suas dificuldades e 
tribulações. Nós vamos aprender sempre, cada vez em que abrirmos o nosso 
coração e permitir que Deus nos governe, em todos os sentidos, necessidade, 
crises, etc. 
         Deus guarda em perfeita paz aquele cujo propósito está firme, porque 
Ele vê seu coração confiante em Seu poder. 
         Não desista de aprender e de buscar conhecimento nunca. Na multidão 
de conselheiros, há sabedoria; na sabedoria, recebemos a luz de Cristo que 
nos aperfeiçoa, fortalece e produz a paz com equilíbrio para tomarmos as 
decisões certas.   
         Reflitam em 2 Pedro 1: 2-10, seguindo os passos sugeridos pelo Espírito 
Santo. Esvaziem-se de si mesmas e permitam que a fé em seus corações 
produza frutos de virtude, de conhecimento, de domínio próprio, de 
perseverança, de piedade, de fraternidade, transmitindo na prática o amor 
ágape de Deus a quantos conviverem com vocês. 
         Deus é amor, e aquele que O busca encontra o que necessita. Existe um 
tesouro em Cristo, procure-o e o encontre com determinação e perseverança! 
. 
                                                                                                        Com amor 
                                                                                                        Bete Dias 



Nossas
Células

Viva essa 
Experiência!

Célula de Homens: 
Terça-feira - 20h  
Líderes: Maurício e Pr. Roberto 
Local: IGM 
Célula de Jovens Casais com ou 
sem filhos e Jovens Noivos: 
Quinta-feira - 20h (quinzenal) 
Líder: Amanda 
Célula de Jovens Casais: 
Sexta-feira - 20h (quinzenal) 
Líderes: Martin e Juliana 
Célula de Mulheres: 
Terça-feira: 20h  
Líder: Beth Dias 
Célula Infantil: (6 à 11 anos) 
Quinta-feira - 19h 
Líder: Louiziania 
Célula de Adolescentes: 
(feminina) 
Sábado - 15h (quinzenal) 
Líder: Camila 
Célula de Adolescentes: 
(masculina) 
Quarta-feira - 19h30 
Líder: Gabriel Mamede 
Célula mista, homem ou mulher 
com filhos a partir de 2 anos 
5a. Feira  às 20hs 
Líder: Silvana  





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
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Parabéns! Desejamos que Deus cuide 
de vocês com graça e poder, em nome 

de Jesus!


