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Aniversariantes 

da Semana: 

 

INTERCEDAMOS:  

● Nossas Famílias; 

● Enfermos; 

● Aniversariantes; 

● Saúde financeira da 

igreja; 

● Ministérios, Células 

e suas lideranças; 

● Projetos Ministeriais; 

VIDA ESPIRITUAL SAUDÁVEL 
 

Somos amados por Deus e por causa deste amor, chama-
dos a cuidar de nossos músculos espirituais: nossa fé. 

Fazendo um paralelo, quando entramos numa academia, 
temos muita motivação e esperança. Conhecemos exercícios no-
vos, corretos e essenciais para uma vida saudável. Estamos sensí-
veis aos ensinamentos do nosso Personal Trainer. Aos poucos va-
mos observando os frequentadores, alguns com respostas positivas 
aos exercícios: músculos fortalecidos, resistência à dores, respira-
ção equilibrada e desejosos de novas etapas do treinamento, ou-
tros com as dificuldades e dores musculares dos primeiros tempos, 
recebem incentivo dos mais experientes. Alguns frequentadores 
repetem exercícios sem aquela atenção necessária, mesmo poden-
do participar de exercícios mais profundos e desenvolver melhor 
performance, permanecem naqueles iniciais e a voz do “Personal 
Trainer” já não é tão importante, pois afirmam: “Já sei o que fa-
zer.” 

De forma semelhante, a Nova Vida que recebemos ao 
aceitar Jesus como nosso Salvador e a consciência de nossa nature-
za pecaminosa, sempre guerreando no coração, nos fazem exerci-
tar e fortalecer nossa fé. Não existe descanso, nem dia de declarar: 
“Hoje não vou me exercitar”. Nossa fé (músculo espiritual) precisa 
de treino diário individual: leitura e meditação da Palavra de Deus, 
oração, confissão, arrependimento e prática das Verdades apreen-
didas. Existem exercícios que devem ser realizados com outros 
irmãos como: encorajar, orar, animar, chorar, alegrar-se, exortar, 
levar a carga do outro. Outros exercícios visam o relacionamento 
com o outro e moldam nosso caráter à semelhança de Cristo, como 
por exemplo: amar, perdoar, ser bondoso, misericordioso, não 
julgar e viver em paz. 
 Até que essa etapa de nossas vidas se finde, Jesus rogou 
ao Pai para que nos concedesse um Personal Trainer, o Espírito 
Santo, que nos ensinará cada um dos exercícios e nos levará à esta-
tura completa de Cristo, modelo de vida espiritual saudável! 
 A vida espiritual saudável nos possibilita enfrentar as ad-
versidades, enquanto peregrinamos na terra. 

No amor do Senhor 
Roberto A. Waisman 

24/04 – Sandra 
Maria R. Costa 

  

 

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: 

 

 

 

“Mas o mantimento sólido é para 
os perfeitos, os quais, em razão 
do costume, têm os sentidos exer-
citados para discernir tanto o bem 
como o mal."     (Hebreus 5:14) 

Z U M B A 
Para mulheres 

 
PA R T I C I P E !   
Quintas-feiras— 20h 

https://www.bibliaonline.com.br/acf/hb/5/14


  

   

 

 

 

 

 

 

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 

 

Seja parte desse 

Delicioso  

Ministério! 


