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“Do Senhor é a terra e tudo o 
que nela existe, o mundo e os 
que nele vivem.” (Salmos 24:1) 

BRADESCO 
Ag. 2522 

C/C 2429-5 

  

ITAÚ 
Ag. 3037 

C/C 11551-0 

 

 

 

 

 

DOMINGO:  

Culto: 19h  

QUARTA-FEIRA:  

Encontros de Oração:  20h 

TERÇA à SEXTA-FEIRA: 

Centro de Treinamento Comunitário e 

Sede Administrativa:  13h às 19 h 

 

Tel: (31)3371-5879 

E-mail: secretaria@gracamaior.org 

Facebook: Graça Maior BH 

Site: www.gracamaior.org       

        (em construção)        

 
ENDEREÇO: 

Rua: Campos Sales, 134  

(entrada - R: Padre Matias, 21) 

Bairro Calafate 

 

 

 

  

 

Boletim  
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25 de junho de 2017—ANO XXXII 

 

Aniversariantes 

da Semana: 

 

 
29-06– Macelo A. 
do Carmo 
 
02-07- Wittorio A. 
de Oliveira  
 
 
 

 

 

 

 

INTERCEDAMOS:  

● Nossas Famílias; 

● Enfermos; 

● Aniversariantes; 

● Saúde financeira da 

igreja; 

● Ministérios, Células 

e suas lideranças; 

● Projetos Ministeriais; 

MULHER ÚNICA— Junho/2017 
 

 Mulheres da Graça Maior, o Senhor reservou esse dia para dizer-
lhes: “Filhas, vocês são preciosas aos meus olhos. Eu as formei, desejei e 
sonhei com vocês antes da formação do mundo”. Como diz as Escrituras, 
“...somos únicas para o nosso Pai”, o nosso Criador, o nosso Redentor. Ele 
diz que somos “propriedade exclusiva dEle”! 
  
 Vocês estão se sentindo amadas? Honradas? Abraçadas? Refli-
tam em seu interior! As escolhas e decisões mais importantes em nossa 
vida são tomadas, quase sempre, com o coração conturbado, assim, não 
pensamos ou avaliamos as consequências para o futuro.   
  
 Certa vez, minhas filhas entraram correndo na igreja, segurando 
um cartãozinho nas mãos com muito cuidado e desejosas em entrega-lo a 
mim. A mensagem era: “ A mulher sábia edifica a sua casa, mas a tola, 
com suas próprias mãos a derriba.” (Prov.14:1) Olhei para aqueles rosti-
nhos e desabei, meu coração se derreteu pois estava passando momentos 
angustiantes! Aquele gesto e o olhar delas, com inteira confiança e amor, 
me fizeram tomar atitudes e decisões totalmente contrárias à minha von-
tade. O Senhor ministrou em meu coração: “Em Cristo Jesus estão contidos 
todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento.“ (Cl 2:3) 
  
 Queridas, avaliem seus conceitos e desejos pois a família é um 
projeto de Deus, seu lar e seu marido são projetos de Deus para você! Se 
esforcem, tenham bom ânimo, invistam e conheçam a si mesmas e tudo 
que o Senhor planejou para você ser feliz. Jesus Cristo é a única esperança 
viva em nós para sermos felizes, honradas, realizadas. Temos que apren-
der a nos amar como o amor Ágape do Pai. Só assim transmitiremos o 
amor puro, livre e sincero ao nosso próximo e a nós mesmas.   
  
 Valorizem-se, amem-se! Deixem que o doce Espírito de Deus as 
encha de gozo, paz, alegria e felicidade! “Alegrem-se, sempre, no Senhor. 
Novamente digo: Alegrem-se no Senhor.” (Filipenses 4:4) 
  
 Estou convicta de que aquele que começou a boa obra em vo-
cês, vai completá-la até o dia de Cristo. (Filipenses 1:6)  Eu creio, creiam 
também, se permitam serem avaliadas à luz da Palavra, e se deixem mol-
dar por essa luz maravilhosa, para que vivam a plenitude da graça de um 
Deus Pai, amoroso, zeloso e criativo. Ele irá surpreendê-la, confie!  

 
Com amor e carinho, 

Bete Dias 



  

 

FAÇA PARTE DE  

UMA CÉLULA: 
 

Célula de Homens: 

3ª feira—20h 

Líderes: Maurício e Pr. Roberto 

Local: IGM 

Célula de Jovens Casais 

com ou sem filhos e Jo-

vens Noivos: 5ª feira—20h 

(quinzenal) - Líder: Amanda 

Célula de Jovens Casais: 

6ª feira—20h (quinzenal) 

Líderes: Martin e Juliana 

Célula de Mulheres: 

3ª feira—20h  - Líder: Beth Dias 

Célula de Mulheres:  

5ª feira—19h - Líder: Joana  

Local: IGM 

Célula Infantil (6 à 11 anos): 

5ª feira-19h - Líder: Louiziania 

Local: IGM 

Célula de Adolescentes 

(feminina/quinzenal):  

Sábado— 15h    Líder: Camila 

Célula de Adolescentes 

(masculina): 4ª feira—19h30 

Líder: Gabriel Mamede 

MEDITE NA PALAVRA DE DEUS 
Versículo da Semana: 

"Pois quando a sabedoria entrar no teu 
coração, e o conhecimento for agradável 
à tua alma. O bom siso te guardará e a 

inteligência te conservará;"  

(Provérbios 2:10,11) 

  

 

https://www.bibliaonline.com.br/acf/pv/2/10,11

