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Aniversariantes 

da Semana: 

 

 

 

 

INTERCEDAMOS:  

● Nossas Famílias; 

● Enfermos; 

● Aniversariantes; 

● Saúde financeira da 

igreja; 

● Ministérios, Células 

e suas lideranças; 

● Projetos Ministeriais; 

SAÚDE ESPIRITUAL 

Texto base: Romanos 12:1-3 

 O corpo e a fé são dons de Deus. Somos responsáveis 

perante Ele por exercitá-los a fim de conservá-los úteis e saudáveis 

a Seu serviço. A saúde física é o fundamento de uma mente sã e 

uma vida espiritual sadia. Quais são algumas das motivações para 

manter saúde física? A obsessão para a resposta a esta pergunta 

não é nova. Os gregos antigos idolatravam a forma humana. Seu 

cuidado era considerado altamente importante. Em várias religiões 

orientais, o exercício físico tem considerável significado espiritual. 

 Muitos indivíduos modernos procuram o exercício não 

para glorificar a Deus mas a si mesmos, para parecer “sensuais”. Se 

nosso corpo realmente foi “comprado por preço” e é “o templo do 

Espírito Santo”, se estamos decididos a fazer tudo “para a glória de 

Deus”, temos nós muito mais motivos para cuidar da nosso corpo 

e da nossa saúde. 

 Pense: “O que isso tem que ver com meu relacionamento 

com Deus?” Os gregos antigos criam em uma dupla natureza hu-

mana. Havia o lado físico, representado pelo corpo, e o lado espiri-

tual, representado pela alma. Assim, uma alma podia existir inde-

pendentemente do corpo. Por outro lado, os hebreus mantinham 

uma abordagem mais holística. Para eles, a alma era a integração 

do espírito com o corpo (Gn 2:7). Seguia-se, naturalmente, que 

aquilo que afetava o corpo afetava o espírito, e vice-versa. 

 Pense nisto: É importante para o cristão cultivar a vida 

espiritual com tanta seriedade quanto para o atleta é cultivar o 

poder do corpo? Que exercícios espirituais você incorpora à sua 

rotina diária para obter benefícios como perseverança espiritual, 

força e ritmo? Que práticas você deve evitar a fim de ter uma cor-

rida mais íntima com Deus? 

 Venha, vamos juntos conversar sobre este tema, refletir 

sobre coisas práticas e encontrar caminhos saudáveis para nossa 

vida espiritual. 

 Esperamos por você!!! 

Graça e Paz 

Ilídio A Roriz 

06/04 – Guilherme 
Leite Roriz 
07/04 – Luiza de A. 
Alvarenga Costa 
07/04 – Valter de 
Jesus Vieira 
09/04 – Rausimara 
R. C. Araújo 

  

 

FAÇA PARTE DE  

UMA CÉLULA: 
 

Célula de Homens: 

3ª feira—20h 

Líderes: Maurício e Pr. Roberto 

Local: IGM 

Célula de Jovens Casais: 

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: Mamede 

MEDITE NA PALAVRA DE DEUS 
Versículo da Semana: 

"Se lhe obedecerem e o servirem, serão prósperos até 
o fim dos seus dias e terão contentamento nos anos 
que lhes restam.” (Jó 36:11) 

  

https://www.bibliaonline.com.br/acf/rm/12/1-3
https://www.bibliaonline.com.br/nvi/j%C3%B3/36/11+


  

   

 

 

 

 

 

 

DOMINGO:  

 

 Culto: 19h  

 Escola Bíblica Dominical:  

       (Em reformulação) 

 

QUARTA-FEIRA:  

 Encontros de Oração:  20h 

 

TERÇA à SEXTA-FEIRA: 

 Centro de Treinamento Comunitário 

e Sede Administrativa:  13h às 19 h 

 

 

NOVO ENDEREÇO: 
Rua: Campos Sales, 134  

(entrada - R: Padre Matias, 21) 

BRADESCO 

Ag. 2522 

C/C 2429-5 

 

ITAÚ 

Ag. 3037 

C/C 11551-0 

Tels: (31) 3371-5879 / 2526-2271 

E-mail: secretaria@gracamaior.org 

Facebook: Graça Maior BH 

Site: www.gracamaior.org       

        (em construção)        
 

 
“Do Senhor é a terra e tudo o 
que nela existe, o mundo e os 

que nele vivem.”    

BRADESCO 
Ag. 2522 

C/C 2429-5 

ITAÚ 
Ag. 3037 

C/C 11551-0 


