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ANO XXXII

Medite na Palavra

de Deus
"Tu conservarás em paz aquele

cuja mente está firme em ti;
porque ele confia em ti." 

Isaías 26:3 

         A medicina é unânime em afirmar que uma caminhada faz bem para a saúde.
Os benefícios da caminhada diária são muito variados e podem incluir: 
            1. Redução do inchaço nas pernas e tornozelos; 
            2. Prevenção da obesidade e ajuda a perder peso; 
            3. Melhora da circulação sanguínea; 
            4. Fortalecimento de todos os músculos do corpo; 
            5. Melhora da postura corporal; 
            6. Diminuição da ansiedade e do estresse; 
            7. Relaxamento dos músculos da nuca e dos ombros; 
            8. Prevenção de complicações cardiovasculares, como infartos e
hipertensão. 
         Tais benefícios acontecem quando se caminha pelo menos duas horas e
meia por semana, além da necessidade de se possuírem outros hábitos saudáveis,
como comer alimentos frescos e pouco calóricos.  
         Cuidar da saúde implica em cuidar do templo do Espírito Santo, estar bem
para adorar e glorificar a Deus! O escritor de Hebreus orienta-nos: "façam
caminhos retos para os seus pés, para que o manco não se desvie, mas antes seja
curado.” (Hebreus 12:13).  
         Como servos de Deus, não devemos confiar em nossas mãos frouxas e em
nossos joelhos vacilantes! Devemos confiar no Senhor de todo coração e não nos
apoiarmos em nosso próprio entendimento; devemos reconhecer o Senhor em
todos os nossos caminhos, na certeza de que ele endireitará as nossas veredas.
(Pv 3.5-6). 
         Cuidando da nossa saúde física, teremos disposição para cuidarmos da
nossa saúde espiritual, e, estando bem dispostos espiritualmente, teremos forças e
vigor para servirmos ao Senhor em todas e quaisquer circunstâncias! Afinal,
aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças. Voam bem alto como
águias; correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam (Is 40.31). 
         Que Deus fortaleça as nossas mãos para trabalharmos em Sua messe e
firme os nossos joelhos vacilantes para que avancemos, caminhando nas veredas
que Ele nos traçou, dependentes Dele e da Sua criação. 
                                                                                   Em Cristo, Pr. Lucas Kind 
                                                                            

Fortalecer e firmar 

Fortaleçam as mãos frouxas e firmem os joelhos vacilantes  (Is 35.3; Hb 12.12)



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  



Precisamos de irmãos(ãs) para intercederem
durante as programações da igreja. Procure a

Joana para saber os detalhes.



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 

Bet Dias12

Juliana Belmonte  

de Oliveira
14

Que o Espirito de Deus

tenha liberdade na

vida de vocês! 

Parabéns!


