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Introdução
Jesus mais uma vez fala por 
meio de parábolas. Esse 
método era uma forma 
bem comum de instrução 
no judaísmo, principal-
mente porque as ilustra-
ções são facilmente lem-
bradas por quem ouve tais 
ensinamentos. 
É notório ressaltar que 
dentre vários ensinamen-
tos, as parábolas tinham a 
intenção de levar quem as 
ouviam ao quebrantamen-
to do coração, para que 
pudessem se humilhar 
diante de Deus e buscar a 
verdade, continuamente, 
em sua vida. Elas podiam e 
podem alertar sobre as 
diferentes situações da 
existência ,  bem como 
repreender, dar esperança, 
motivar, curar, salvar, liber-
tar, restaurar, transformar e 
ensinar.
Diante deste contexto, 
vimos que um senhor havia 
preparado um maravilhoso 
banquete convidando um 
considerável número de 
pessoas, porém, ao enviar 
seu servo para avisar aos 
convidados, este foi sur-
preendido por uma série 
de desculpas: todos esta-
vam muito ocupados e não 
poderiam participar do 
festejo. Imediatamente 
aquele senhor mandou 
chamar as pessoas menos 

favorecidas �nanceira-
mente e outros marginali-
zados, a �m de saborearem 
aquele banquete.
Vamos observar e enten-
der três pontos desta pará-
bola que podem fazer toda 
diferença em nossas vidas:
1 – Quem é o Senhor? E o 
servo? 
O próprio Deus é o Senhor 
desta parábola e Jesus é o 
servo (Is 42:1, 5-6). Quando 
Deus fala através do profe-
ta Isaías, no texto em que 
acabamos de ler, �ca fácil 
compreender essa verda-
de. Deus havia preparado 
um banquete para pessoas 
especiais, mais estes o reje-
itaram.
2 – Quem eram os convi-
dados?
O povo de Israel eram os 
convidados especiais e, 
assim como profetizado, se 
cumpriu. Os convidados 
rejeitaram a Sua presença, 
a�nal, esperavam um Rei e 
não um servo. Jesus veio 
chamar aquele povo para a 
festa, mais outro grupo de 
pessoas foi bene�ciado 
com o convite. O texto de 
Lc 23:18-23 nos mostra 
de�nitivamente a rejeição 
sofrida por Ele.
3 – Quem se bene�ciou 
do convite?
Em Lc 14:21 �ca evidente 
quem foi agraciado pelo 
convite. Na prática, a apli-
cação da parábola fala do 
homem caído, repleto das 
consequências do pecado, 
que encontrava-se na sar-
jeta, imundo, sem condi-
ções de caminhar ou pros-
seguir, pois estava com sua 
condição espiritual limita-
da. Vejam o antes e o depo-

is do convite no Salmo 
40:2-3.  
Conclusão
Assim sendo, é necessário 
entender que nossas obri-
gações, projetos e sonhos 
nos obrigam, a cada dia 
mais, nos envolver com as 
tarefas árduas do dia-a-dia. 
A�nal, não existe prosperi-
dade sem trabalho. Por isso 
trabalhe duro, envolva-se, 
conquiste, cresça, atinja 
seus objetivos, conquiste 
seu lugar no palco da vida.
Mas nunca se esqueçam de 
que, em primeiro plano, 

deve estar aquilo que inte-
ressa para o Senhor, ou 
seja, Ele espera que nós 
reconheçamos nossas 
falhas, arrependamos e nos 
tornemos exclusivamente 
dependentes do seu amor 
e graça. Hoje, mais uma 
vez, Ele nos convida e diz: - 
Ainda há lugar!

| PGM
AINDA HÁ
LUGAR!

Lc 14:22

“E disse o servo: Senhor, feito
está como mandaste;
e ainda há lugar.” 
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No último �nal de semana, 
realizado pela Rede de Casais, 
aconteceu nossa 2º Conferência 
de Varões. Na ocasião alguns 
irmãos falaram sobre momentos 
marcantes do evento que teve 
como tema: Sabedoria. As pala-
vras foram ministradas pelos 
pastores Iranildes, Renato Henri-
ques e Eronilson Silva, veja abai-
xo alguns depoimentos.

| DEPOIMENTOS

“Muitas di�culdades da nossa 
vida a gente quer encarar na 
brutalidade, na força física e na 
ignorância. E de tanto lutar com 
a vida você acaba se desgastan-
do e acabamos nos tornando 
pessoas cada vez piores, rudes, 
amargas e duras. Aqui na Confe-
rência de Varões eu aprendi que 
precisamos relevar, usar a inteli-
gência pra administrar os pro-
blemas e depender da graça de 
Deus em todas as ocasiões.” 

Lucas Henrique
Congregação Av. Contorno Sul

“Bom, a Conferência de Varões 
foi ótima! Estar na presença de 
Deus e se aprofundar no conhe-
cimento é maravilhoso. Aprendi 
muito nestes dias sobre a sabe-
doria que vem de Deus, as pala-
vras ministradas me tocaram 
profundamente e voltei renova-
do. Meu é recado é para que 
dediquemos ao Senhor a Sua 
obra, pois Ele pode transformar 
nossas vidas.”

Cp. Igor Ferreira
Congregação Av. Contorno Sul

11 ANOS DE TRABALHO E CONQUISTAS
Hoje é uma data especial! O Pr. 
Iranildes Cruz, juntamente 
com sua esposa Prª. Lurdes e 
seus �lhos completam 11 anos 
na direção da AD Missão Goia-
nésia.

Tê-los como líderes espirituais, 
conselheiros, amigos, parcei-
ros nas horas certas e incertas 
é um privilégio. Na verdade, é 
um presente concedido por 
Deus para a vida da igreja.

São 11 anos de trabalho duro e 
dedicação total a obra do 
Senhor. Nesse período uma 
característica é marcante: - A 
busca pela excelência em tudo 
que fazem em prol do Reino. 
Isso é visível no carinho, amor e 
atenção que é dispensado a 
todo povo que estão sob vossa 
direção.

“Este é o dia que o SENHOR fez; 

regozijemo-nos e alegremo-
nos nele.” Sl 118:24. O salmista 
declara que este é o dia que o 
Senhor fez e nos orienta a 
alegrar nossos corações. Hoje 
estamos assim, alegres, cele-
brando ao Senhor por vossas 
vidas.

A nossa expectativa é que o 
Senhor, dono de tudo, vos 
conceda paz, saúde, vigor e 
sabedoria por muitos anos e 
que vocês continuem a nos 
ensinar como tem sido por 
mais de uma década.

2ª CONFERÊNCIA 
DE VARÕES

Rua 01, nº 224, Nova Aurora III
Ev. Edvan Borges (62) 98489-6848

Av. Brasil Oeste, nº 572, Covoá
Pb. Samuel Oliveira (62) 98462-0401

Av. Contorno Sul, nº 313, Muniz Falcão
Pr. Roberto Carvalho (62) 98210-1063

Domingo: Culto de Celebração às 19h
Quarta-feira: Seminário de Edi�cação Espiritual às 19h30

CONGREGAÇÕES

Pequeno Grupo
Multiplicador

 Pb. Flávio Barros (62) 98574-7474
Pb. Fábio Carneiro (62) 99608-5944 

Sextas-feiras, à partir das 20h

CURSOS:
üConsolidação
üMaturidade Espiritual
üCTL (Curso de Treinamento de Líderes)
üCETADEB (Seminário Teológico)

Informações:


