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ANO XXXII

Medite na Palavra

de Deus
"Filho meu, atende à minha

sabedoria; à minha inteligência 
 inclina o teu ouvido; " Pv 5:1 

        Jotão, descendente de Gideão, sobrevivente de uma chacina, sobe em um
monte e apresenta uma alegoria para os seus algozes, em brados, de maneira que
chama a atenção de todos. 
        Ele conta que as árvores resolveram constituir uma delas para reinar sobre
todas. Procuram as mais nobres e proveitosas, mas estas se recusam em desviar de
suas funções para se darem a esse trabalho. 
        Então, as árvores escolhem o espinheiro para governar sobre elas, e este
aceita, porém, fazendo falsas promessas e impondo severas condições, que são
aceitas pelas árvores ansiosas por terem um rei, seja este quem for e sem
considerar as circunstâncias. 
        A família de Gideão foi enganada, ludibriada e massacrada por um capricho de
Abimeleque, em sua ganância. Jotão, com essa alegoria, profetiza o fim que ele
terá, cujo desfecho se apresenta no final do capítulo 9 de Juízes. 
         E nós, que escolhas temos feito, diante de Deus, como seus servos?! Temos
nos colocado realmente na posição de servos de Deus, ou temos escolhido o que
nos é mais conveniente, acomodados em nossas respectivas zonas de conforto,
alocados nas falsas sombras desse comodismo?! 
        Ou, se temos chamado à liderança, a estamos exercendo com graça e
misericórdia, que é a maneira como Jesus mesmo nos ensina a ser, ou temos sido
espinheiros dissimulados, deixando marcas profundas em nossos liderados, impondo
regras sem nexo, com listas de podes e não podes inexplicáveis?! 
        A que rei estamos realmente servindo?! E a que tipo de líderes temos sido em
nossos círculos sociais (família, trabalho, igreja)?! Como temos influenciado?! Como
temos sido influenciados?!  
        Que os espinhos que nos assolam não nos sufoquem! E que os espinhos que
temos desenvolvido sejam podados pelo próprio Deus, que corrige e disciplina a
quantos ama! 
                                                                                                   Em Cristo,  
                                                                                                   Lucas Kind         
                               

Escolhas e espinhos 
Finalmente todas as árvores disseram ao espinheiro: “Venha ser o nosso rei!” - Juízes 9:14



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 de garotas 
10 a 13 anos 
5a. Feira às 19hs 
Líder: Lu Moreira  
Quinzenal 



Igreja vamos clamar! 
- Por lideres para Ministério MOVE Jovens 
- Pelas finanças da igreja                             - Pelas células 
- Pelo Ministério de Música                          - Pelos Pastores 



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 

Daniel Iata Kind28

30
Marina Ruela

Cangussu

31 Maria Regina

dos Santos

Desejamos que Deus  

os abençoe em nome  

de Jesus.


