MMI (Ministério de Mulheres da INOVI)
Guaratinguetá, 10 de novembro de 2013
Amadas do Senhor!
Grandes coisas tem feito o Senhor por nós por isso estamos alegres!
Andar no centro da vontade de Deus é sempre bênção. Por isso, não deixemos
de orar; de nos alegrarmos no Senhor; de fixarmos os nossos olhos em Jesus, pois n’Ele
temos vitórias.
Estarmos determinadas em praticar a sua Palavra em nossos relacionamentos é
alegrar o coração de Deus; é atrair as bênçãos do Senhor para nós, para o nosso lar e
para a igreja do Senhor Jesus; é fortalecer a nossa fé; é vermos muitos sonhos de
vitória se concretizando.
Deus nos ama e nos trata como filhas amadas. Sejamos dignas da vocação a
que fomos chamadas!

Magda
Importante: Durante os meses de dezembro e janeiro estaremos estruturando
os grupos de serviço para iniciarmos as atividades em 2014. Retornaremos com
os encontros mensais em fevereiro. Durante este tempo acessem a página do
MMI no site da INOVI, estaremos trazendo mensagens de edificação e
informações abençoadas para todas vocês.
A Mulher de Provérbios 31
Seu caráter: Ela representa o cumprimento de uma vida sábia.
Sua alegria: Ser louvada pelo marido e pelos filhos como uma mulher que
supera a todas as outras.
Texto chave: Provérbios 31. 10-31.
Sua História – Uma Mulher Virtuosa:
Quem, afinal, era essa mulher, colocada num pedestal, descrita em Provérbios
31? Seria ela, como muitos pensam: a mulher e mãe ideal? Nas casas judias
tradicionais, o marido e os filhos recitavam o poema de provérbios 31 à mesa aos
sábados. Escrito em forma de acróstico, cada linha começa com uma letra em
sequência alfabética, facilitando a sua memorização. O poema descreve uma mulher
rica, aristocrática dirigindo uma casa com muito movimento. Era trabalhadora,
empreendedora, capaz, forte, sábia, habilidosa, generosa, atenciosa com os outros,
digna, temente a Deus, serena - grande crédito para o marido.
Que mulher poderia comparar-se a ela? O valor da mulher só deve ser medido
pelo que realiza na esfera doméstica? Ou a mulher de provérbios 31 é um símbolo de
todas as contribuições que a mulher poderia fazer na cultura de sua época? Sem levar
em conta suas repostas a essas perguntas, há mais nessa história do que simplesmente
a descrição de uma esposa e mãe ideal.

Antes de descobrir mais sobre sua verdadeira identidade, é bom fazer uma
pergunta mais abrangente: há realmente todas essas mulheres nas páginas de
Provérbios? Talvez haja, de fato, apenas duas mulheres em Provérbios: a mulher sábia
e a insensata (como alguns a chamam).
Eleve o coração: Senhor, tu conheces melhor do que eu o coração apropriado
para que a sabedoria se desenvolva, aquele onde a paciência, a fé e a humildade estão
ali para alimentá-la. Ajuda-me a cultivar um coração em que a sabedoria se arraigue e
brote depressa.
Que a sabedoria venha a fazer parte da minha vida de tal forma que se
transforme num abrigo para outros.
“O que adquire entendimento ama a sua alma; o que conserva a inteligência
acha o bem.” Provérbios 19.8.
Aniversariantes do Mês de Novembro
Débora Pleffken A. Tavares, 04/11; Maria Sueli Souza, 07/11; Melina Paço,
10/11, Lucy Mara Tunisse, 11/11; Maria Luiza Calixto, 13/11; Suelen Almeida Santo,
13/11; Diamantina Rodrigues, 20/11; Vera Lígia G. de Araújo Vieira, 21/11; Fabiana da
Conceição C. L. Coelho, 27/11; Tatiana A. de Paula, 27/11; Michele Cristina Bastos da
Silva, 30/11.

? Perguntas para os grupos:
1- O que mantém você ocupada? O que pode fazer para identificar-se mais com
a mulher de Provérbios 31?
2- Uma forma de alcançarmos sabedoria do alto é nos aproximarmos mais de
Deus e sermos amigas d´Ele. Assim, convide alguém do seu grupo para cobri-la em
oração neste período de recesso do MMI, e preste contas a esta pessoa sobre suas
estratégias e sucessos nesta caminhada para tornar-se uma mulher virtuosa.
Vocês podem se falar, escrever, sair para conversar. Compartilhem com alegria
o que Deus tem ensinado a vocês!
O importante é se apoiarem... Não caminhe sozinha...



Anotações:

