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MULHERES DESCONHECIDAS, MAS BRILHANTES
Rm 16.1-16
“Teve Paulo durante a noite uma
visão em que o Senhor lhe disse: Não
temas, pelo contrário, fale e não te
cales.” Atos 18.9
A Bíblia conta histórias de
muitas mulheres, algumas delas
conhecidas e outras das quais nem
lembramos os nomes. Mulheres
desconhecidas, porém, tementes a
Deus, que deram suas vidas e seus
bens pelo Reino. Mulheres que o
mundo não conhece e nem sabe
o seu nome, e que, entretanto,
fizeram toda a diferença na história.
Vejamos um primeiro grupo de
mulheres desconhecidas: Puá e Sifrá
(Ex 1.15-17) - duas mulheres cuja
profissão era serem parteiras e que
viveram na época em que Faraó do
Egito decretou que todo menino
que nascesse de família hebreia
deveria ser morto. Elas seriam o
“carrasco” deste homicídio infantil.
A Bíblia não nos dá detalhes, mas
elas não obedeceram a ordem do
rei, e quando questionadas, diziam:
“antes que eu chegue a criança já
nasceu”. Talvez elas demorassem

para chegar de forma proposital,
para que as crianças tivessem
chance de nascer. Assim, elas não
seriam culpadas diante da ordem
do rei. Não sabemos de fato o que
aconteceu ali, mas sabemos que
Puá e Sifrá eram tementes a Deus
e, por causa delas, muitos meninos
sobreviveram ao infanticídio. Entre
eles nasceu aquele que livraria o
povo da escravidão, Moisés. Deus
as abençoou dando-lhes família. O
plano do soberano Deus foi realizado
e mais tarde houve a libertação do
povo hebreu das garras dos egípcios.
O testemunho cristão deve ser
relevante em um mundo em caos.
Um segundo grupo de mulheres
desconhecidas da Bíblia foram
Suzana e Joana (Lc 8.1-3). Elas tiveram
suas vidas transformadas, tanto
fisicamente como espiritualmente
pelo Senhor Jesus. Com certeza a
gratidão invadia os seus corações;
elas prestavam serviços ao Mestre
através dos seus bens. Eram as
mantenedoras de Jesus para que Ele
pudesse exercer o seu ministério. Se
você tem uma vida transformada deve
fazer tudo para que outras pessoas
também conheçam o Evangelho.

Um terceiro grupo de mulheres
desconhecidas e que fizeram a
diferença eram Febe, Priscila e Pérside
(Rm. 16.1-2, 4-5,12). Essas mulheres
em ação, serviam a igreja, dedicavamse nesse ministério, cuidavam dos que
levavam a Palavra, eram protetoras
dos fiéis (judeus cristãos). Não
tinham medo, arriscavam suas vidas
pelos fiéis gentios cristãos. Mulheres
corajosas, pois serviam a Jesus, o seu
Senhor; essa era a sua prioridade.
Queriam que Evangelho fosse
pregado, então fizeram igreja em
sua casa. O que você é capaz de fazer
para que pessoas conheçam a Cristo?
Seja uma mulher de hoje com
a mesma fé, dedicação e temor
de Deus como essas mulheres do
passado. Não se renda ao medo nem

à ganância, e tão pouco à falta de
tempo. Siga em frente, invista na obra
de Deus, cuide daqueles que levam
a Palavra e trabalhe sem cansar.
Pregue a Palavra, dê o seu máximo
para o Senhor e será conhecida como
estimada, talvez não pela história, mas
pelo próprio Senhor que reconhece o
nosso trabalho e não o torna em vão.
Que neste mês de setembro
possamos aprender com essas
mulheres do passado, que tem em
seu legado: o temor do Senhor
e sua dedicação ao Seu reino.
Ieda Rafael de Oliveira
Missionária

Motivos de Oração
“Não andeis ansiosos de coisa alguma; em tudo, porém, sejam conhecidas, diante de
Deus, as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças ” (Fp 4.6)
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Clame o favor de Deus para os refugiados no Brasil;
Agradeça ao Senhor por sua terna bondade e graça;
Ore a Jesus pelo retorno da centésima e trabalhe por isso;
Peça a graça de Jesus para o Pb. Eliel e Anabel Costa;
Peça a graça de Jesus para o Dc. Josué e Fernanda Lara;
Louve ao Senhor pelo Coral GLAD e ore por eles;
Interceda junto a Deus pelo Ministério de Ensino e pela EBD;
Confirme debaixo da proteção de Deus a vida dos pastores;
Dê graças pelas chuvas no Sudeste e peça provisão de Deus.
Ore a Deus em favor da Mis. Susy Lima e sua família (África);
Peça o cuidado do Pai para nossas crianças e juniores;
Agradeça a ação do Espírito Santo em nossos relacionamentos;
Ore por direção divina para nossa eleição de outubro;
Clame por bênçãos de Deus para a Congregação de Tupã.
Idosos: Ondina Rodrigues, Carmem Luna, Lucy Costa, Adna Wiik, Albertina, Marta Costa,
Ester Ribeiro, Lourdes Polon, Leontina Monteiro, Maria Dilma, Elvina de Paiva, Luiz Monteiro,
Dª. Nilza, Anália Garcia, Erinéia e Elpídio.
Enfermos: Odete Marsi, Dc. Billy, José Carlos Silva, Esdras Costa, Ageu Pereira, Maria Dilma
Bueno, Maria Eduarda, Zélia Moura e Pb. Manoel Arantes.

Notícias

fique bem informado!

ANIVERSÁRIOS – No dia 3 de setembro
nossa querida ICE SJCampos completará
103 anos de serviços ao Salvador Jesus e ao
seu abençoado povo. Nosso coração está
cheio de gratidão por tudo o que o Senhor
fez por esta Igreja e, através dela, para o
povo joseense. Na mesma data, a ICE Tupã
também fará cultos de gratidão a Deus pelo
seu aniversário e o Pr. Ednaldo conta com
nossas orações.
NOTÍCIAS DO CAMPO – Nossa irmã Ieda
Rafael nos enviou notícias do ‘campo’
em uma agradável e clara carta que nos
escreveu. Essa carta está exposta no mural
de missões.
NOTÍCIAS DO CAMPO II – O querido Pr.
Onel, nosso missionário de Cuba, está de
férias no Brasil e, no próximo final de semana,
ele nos dará a conhecer de suas experiências
no campo missionário, e nos trará a Palavra
de Deus. Que ótima chance de notarmos as
ações de Deus em favor do povo em Cuba.
SEMINÁRIOS NA EBD – Está tudo pronto
e certo para começarmos a segunda
etapa dos seminários no primeiro domingo
de setembro. As aulas foram atualizadas e
passaram por adaptações. Faça a sua inscrição
e participe dos seguintes seminários: Música
e Louvor, Escatologia, Temais Atuais, Cartas
da Prisão, Além destes, os professores e os
que têm o desejo de sê-lo, terão uma classe
especial para reciclagem e aperfeiçoamento.
CULTO ON LINE – Ore e divulgue,
pois este é um ótimo instrumento de
divulgação do Evangelho de Jesus. Todos
os cultos são filmados e gravados; assim,
posteriormente você poderá indicar para
alguém a fim de que que seja bênção de
Deus para outros também. www.icesjc.com.
br ou www.canaluptv.com
ASSEMBLEIA GERAL – Foi ordeira
e precisa a nossa Assembleia Geral
Extraordinária
que
aconteceu
no
último domingo (19/Ago). Os pareceres

apresentados pela Comissão de Exame
de Contas foram aprovados, e medidas já
foram tomadas para solução dos problemas.
Nossa sincera gratidão aos tesoureiros bem
como aos irmãos da Comissão pelo trabalho
apresentado.
CONVENÇÃO E CONCÍLIO - Temos
grandes compromissos com nossa
denominação. Por isso quero convidá-lo a
se fazer presente à Convenção Nacional que
acontecerá em Anápolis nos dias 11 a 14 de
outubro. Junto à Convenção acontecerá o
Concílio da ICEB. Esclarecemos que se trata
de Concílio e Convenção de Igrejas, e não
apenas de líderes como se tem verificado ao
longo dos anos. Vamos nos preparar e levar
uma grande comitiva para participar destes
dois importantes eventos.
SÁBADO PARA JESUS – Que experiência
marcante e abençoadora foi ver
adolescentes e jovens entregues à tarefa
de falar do amor e do perdão de Jesus
para as pessoas que passavam na Praça
Cônego Lima no último sábado (18/Ago).
Algumas coisas ficaram claras em nossa
mente: a praça é de Jesus e o sábado é de
Jesus quando nós somos de Jesus. Corações
foram impactados, vidas foram orientadas
enquanto o evangelho era vivido de forma
simples. Ações como essa precisam se repetir.
NOTA DE PESAR – O nosso Senhor Jesus
chamou seu servo, o Pr. João Alves, ao
descanso ao lado do seu Salvador, a quem
serviu com zelo e dedicação por toda a vida.
Oremos ao Senhor por consolo e força para
Dª. Antônia e as filhas.
REUNIÃO DE ORAÇÃO – Nesta próxima
quarta-feira (29/Ago), ás 14k30, a reunião
de oração das irmãs se dará na casa da
Dª. Reginilda Barbosa. Ela reside na rua
Caparaó, 367 – Jd Ismênia. Fone: (12) 39298204 / 98823-8030. Todas as irmãs estão
carinhosamente convidadas por Dª. Nilza e
Vanda.

Reflexão Diária
“Quando fizeres um voto ao Senhor, teu
Deus, não tardarás em cumpri-lo; porque
o Senhor, teu Deus, certamente requererá
de ti, e em ti haverá pecado.” (Dt 23.21) –
Segunda feira – Dt 16.1-22 (as festas); Terça
feira – Dt 17.1-20 (a idolatria e o rei); Quarta
feira – Dt 18.1-22 (a herança e a promessa);

Quinta feira – Dt 19.1-21 (cidades refúgio);
Sexta feira – Dt 20.1-20 (guerra); Sábado Dt 21.1-23 (leis); Domingo – Dt 22.1-30 (leis);
“Alegrar-te-ás perante o Senhor, teu Deus, tu,
e o teu filho, e a tua filha, e o teu servo, e a
tua serva, e o levita que está dentro da tua
cidade, e o estrangeiro, e o órfão...”. (Dt 16.11).
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Dc. Nelson Prado
Liamar Pereira
Lôide Fernandes
Alancaster Shinaider
Vanessa Ribeiro Moura
Márcio Minicz
Fábio Veríssimo
Priscila STiago
Maria Dilma
Aline Garrido
Clotilde Ferri
Elpidio dos Santos
Gabriela Gonçalves
Pr. Wellington
Pr. Maurício
Help Lopes
Amilton César Soria

Casamento
24 - Fábio e Adriana Reis
29 - Pr. John Barnett e Dnª Ann
31 - Jetter Melo e Jaqueline

Agenda Semanal
Domingo

09h00 - Culto
10h15 - Escola Bíblica
19h15 - Culto

HOJE
GRUPO 4
Dc. Sullivan Barbosa Scolastrici
Dc. Marcos do Nascimento
Pb. Samuel Alves Pereira
Pb. Milton Carlos dos Santos Jr.
Antônio Celestino Julião
Aparecida Toledo Julião
Laura Nascimento
Ludmila Crevelin Stolf
Márcio Stolf
Miriam Alves dos Santos

PRÓXIMO SÁBADO
GRUPO 5
Dc. Josué do Amaral Lara Jr.
Dc. Tadeu Batista Pires
Pb. Roberto Vieira da F. Lopes
Pb. Manoel Arantes Costa
Ady Costa
Alair Leme Lopes
Elizabeth Ruiz
Haytham Abdul Hamid

Quarta-feira

08h00 - Reunião de Oração - manhã
14h30 - Reunião de Oração - tarde
19h30 - Reunião de Oração - noite
Rua Coronel José Monteiro, 167 - Centro - CEP 12210-140.
www.icesjc.com.br - e-mail: icecentral@terra.com.br - Fone: (12) 3921-3971
Culto On Line – acesse www.canaluptv.com
Pastor: Valdemberg Rodrigues Viana – Cel.: (12) 9 8127-5927 Segunda a quinta – 9h às 17h30.
Pastor Auxiliar: Vinicius Ferreira – Cel.: (12)9 8199-8135 Terça a sexta – 9h às 18h.

