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Seja bem-vindo ao nosso PGM!
Esse é um espaço de crescimento e comunhão.
Por Luis Cristovão

ENRAIZADOS

O NOSSO ELOGIO ÀS MULHERES
Texto Bíblico
“A beleza é enganosa, e a formosura é passageira; mas a mulher
que teme o Senhor será elogiada.” Provérbios 31.30
O texto de Provérbios aponta para o verdadeiro valor que deve
ter o coração de uma mulher. Mostra também um reconhecimento que de fato vale a pena ter de sua família, da sociedade e do
próprio Deus. Nas páginas da Bíblia encontramos muitas histórias sobre mulheres que temeram ao Senhor:
- Raabe, que CREU que nada poderia deter Deus em seu propósito de levar o seu povo para a terra prometida;
- Joquebede, que com FÉ e CORAGEM salvou o pequeno Moisés
desobedecendo à ordem do rei;
- Rute, que foi protagonista de uma das histórias mais belas de
AMOR com sua sogra;
- Ana, que com PERSEVERANÇA atraiu a atenção do Senhor, que
lhe agraciou com um filho maravilhoso;
- Abigail, que com SABEDORIA ganhou o favor do futuro rei Davi;
- Ester, que em SUBMISSÃO ao Senhor, entrou na presença do rei
sem ser convidada, para salvar o povo de Deus;
- Maria, que com HUMILDADE aceitou a bênção de ser a mãe do
nosso Salvador bendito; e tantas outras mulheres.
Nossa atenção também se volta para as mulheres anônimas dos
nossos dias, que em oração sustentam o ministério de seus maridos; que dobram seus joelhos por seus filhos; que ultrapassam
todas as barreiras através de uma vida de oração; e que fazem
de seus lares um altar de adoração ao Senhor. Às mulheres que
se unem com o propósito da edificação do Reino de Deus, que
honram e temem ao Senhor, e que exalam a sabedoria do céu, O
NOSSO ELOGIO!

Compartilhando
1. O texto de Provérbios fala de uma beleza feminina que excede qualquer beleza que uma mulher possa ter. Compartilhe
com o PGM o que este texto propõe para todas as mulheres e
o que isso pode contribuir para uma sociedade melhor.
2. Compartilhe com o seu pequeno grupo as suas experiências
e os exemplos que você tem a respeito das mulheres que fizeram e fazem a diferença na sua vida. Envie uma mensagem de
gratidão para as mulheres que mais influenciaram sua vida.
3. Como você enxerga o papel discipular da mulher na expansão do Reino de Deus e quais os legados que elas têm deixado?

Tempo de Orar
• Ore pela ampliação dos direitos sociais, políticos e trabalhistas alcançados pelas mulheres.
• Peça a Deus para que cesse qualquer tipo de violência contra a mulher.
• Agradeça a Deus pelas mulheres do seu PGM, e peça para
que o Senhor continue as abençoando.
• Compartilhe os seus pedidos de oração com o seu PGM.

Compartilhar com as Crianças
1. Estamos comemorando o Dia da Mulher, provavelmente
sua mãe seja para você a mulher mais importante do mundo, mas me diga, qual outra mulher você considera ser muito importante e por quê?
2. E na bíblia, você se lembra de alguma mulher que foi muito importante? Sabe dizer algo sobre ela?
3. Todos nós somos importantes pra Deus, não importa se
mulheres, homens, idosos, jovens ou crianças. Mas nestes
dias em especial nós homenageamos elas, as mulheres. Que
tal você escrever uma cartinha para as mulheres que são
próximas a você, como sua mãe, titia, vovó ou até mesmo
irmã? Fale como elas são importantes e abençoe a vida delas.

