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INFORMATIVO 11 de março de 2018 
ANO XXXII

Medite na Palavra

de Deus
"Mas eu confio na tua benignidade; 

na tua salvação se alegrará o meu 

coração." Sl 13:5 

A verdadeira beleza da mulher 
           Existem mulheres que se sujeitam a inúmeras cirurgias e tratamentos,em 

busca da beleza e perfeição segundo o mundo. O Guiness Book — Livro dos Recordes 

— registra a história de uma mulher que realizou mais de 52 procedimentos estéticos. 

Nessa busca insaciável,muitas mulheres perdem a vida. Além disso, essa beleza, 

apesar de tanto investimento,fica sem valore sem sentido algum dia. 

          O que a Bíblia nos ensina sobre a verdadeira beleza da mulher, em Provérbios 

31? A beleza é enganosa, e a formosura é passageira; mas a mulher que teme ao 

Senhor será elogiada.Provérbios 31:30 

          Eis algumas características da verdadeira beleza da mulher: 

          • Teme ao Senhor - Provérbios 31:30 

          • Fala com sabedoria - Provérbios 31:26 

          • Ensina com amor - Provérbios 31:26 

          • Exerce a fé acompanhada por obras - Provérbios 31:20 . 

          • Inspira confiança - Provérbios 31:11 

          • Entrega-se com vontade ao seu trabalho- Provérbios 31:17 

          • Reveste-se de força e dignidade- Provérbios 31:25 

          • Sorri diante do futuro -Provérbios 31:25 

          • Administra diligentemente sua casa -Provérbios 31:15 

          • Age com sabedoria na área financeira -Provérbios 31:16 

          • Valoriza e cuida bem da família:marido, filhos e familiares - Provérbios 31:21 

          • Só faz o bem, e nunca o mal, todos os dias da sua vida -Provérbios 31:12 

          Minha oração ao Senhor é que você, mulher, independentemente de sua 

idade,estado civil e história de vida, busque essas maravilhosas virtudes da 

verdadeira beleza, oferecidas por Deus, pela Sua maravilhosa graça! 

A mulher que teme ao Senhor ganha a vida eterna, é mais bela e valiosa que uma 

pedra preciosa rara! Seja bela diante do Senhor, tudo o que fizer faça como ao Senhor 

e Dele receberá a merecida recompensa! 

O Senhor a abençoe!                                                                              

                                                                                           No amor de Jesus Cristo      

                                                                                           Roberto A. Waisman 



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 de Adolescentes: 
(feminina) 
Sábado - 15h (quinzenal) 
Líder: Camila 

Célula mista, homem ou mulher 
com filhos a partir de 2 anos 
5a. Feira  às 20hs 
Líder: Silvana  

Estamos 

reestruturando  

algumas  células.  

Em breve 

novidades!





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 

Será que nesta 

semana não temos 

aniversariantes? 

 Ou você ainda não 

atualizou seus 

dados na 

secretaria?


