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JOQUEBEDE - UMA MÃE CONTRA O SISTEMA
“Leva este menino e cria-mo; pagar-te-ei
o teu salário” Ex 2.9
“Era uma vez, há muito tempo, numa
terra bastante longe daqui chamada
Egito...” O ‘Presidente’ daquela nação
viu que os estrangeiros estavam se
multiplicando e crescendo muito rápido,
e isso lhe trouxe um medo natural de que
a nação fosse invadida por inimigos, e os
estrangeiros se juntassem aos invasores.
Se por um lado, aquele país não podia
abrir mão de obra barata dos escravos,
também não podia deixá-los crescer
tanto porque representaria um perigo à
nação. Assim sendo, aquele presidente
tomou três medidas muito duras contra
o povo: a) Aumentou o tempo de serviço,
e diminuiu o ‘salário’ (Ex 1.11-12), o que
não adiantou porque o povo aumentava
cada vez mais; e ainda construíram duas
cidades enormes. Este primeiro plano não
deu certo; b) Contratou parteiras para
matar os meninos ao nascer (Ex 1.15-16):
Assim sendo, só as mulheres ‘vingariam’;
elas não representariam ameaça. Deus
interviu colocando temor nas parteiras, e
a ideia não foi longe; c) Decretou que os
meninos fossem jogados no rio Nilo (Ex
1.22). A atitude das parteiras desagradou
muito o presidente, que tomou uma
medida mais enérgica, mandou todo
o seu povo invadir as casas e pegar os
filhos dos estrangeiros e os lançar no rio.

Naquele ambiente hostil de medo,
sofrimento e morte, uma mulher se casa
e tem uma filha, a quem põe o nome de
Mirian. Algum tempo depois, a mulher
fica grávida de novo e nasce um menino...
Por três meses ela consegue esconder o
menino do governo. Então teve uma ideia
meio maluca: apanhou um cesto de palha,
calafetou-o com piche, e colocou seu bebê
dentro, num lugar próximo onde a filha
do presidente ia tomar banho. Feito isso,
era só esperar e torcer para que aquela
moça gostasse do menino e o deixasse
viver. Mas, como uma solteira iria criar
um filho de escravo? Mesmo sendo ela
a filha do presidente, teria dificuldades.
A irmãzinha do menino acompanhou o
cesto descendo rio abaixo. Quando a filha
do presidente o encontrou, a jovem se
apresentou dizendo que conhecia uma
mulher que poderia servir de babá e criar
o menino. A filha do presidente gostou da
ideia e ainda assalariou a mãe para criar o
próprio filho, com uma condição: quando
ele tivesse 12 anos iria viver na casa da
filha do presidente. Aquela mãe tinha
poucos anos para amar e ensinar tudo o
que sabia àquele menino, preparando-o
para enviá-lo à filha do presidente. O
preparo precisava ser tão intenso e eficaz
ao ponto de aquela criança, ao crescer, não
esquecer a mãe nem os ensinos de casa.
Neste ‘Dia das Mães’ vamos tirar algumas
lições para nós desta história bonita e real:

1. Resolva criar o seu filho como se ele
fosse ser entregue à filha do presidente
aos 12 anos. Um dia ele vai sair de casa e
encontrar fora algo que pode ser melhor do
que aquilo que ele teve em casa. Prepare-o
para esta realidade. Decida com seu
cônjuge criar você mesma o seu filho, não o
deixe por conta da escola, nem da TV, nem
dos amigos da vizinhança. Crie com amor
e zelo, sabendo que um dia ele vai sair.
2. Não queira competir com a filha
do presidente. Ela é mais rica, mais
poderosa, seus atrativos são mais fortes,
mais bonitos... Por mais recursos que
você tenha, a filha do presidente tem
o sistema a seu favor; não entre nesta
disputa, fatalmente vai perder. (Pv 22.6).
3. Fale sobre Jesus; cante sobre Jesus;
traga-o a Jesus (Mc 10.13-14). Associese com o Senhor para criar filhos. Se
porventura você não o criou como deveria

e agora ele está grande, ou se na criação
você o perdeu, e saindo de casa ele
andou demais com a filha do presidente e
adotou a vida dela; se agora ele tem falas
e costumes que não aprendeu em casa,
traga-o assim mesmo a Jesus. Vamos
começar falando sobre Jesus para ele. Algo
eficaz é trazê-lo a Cristo. Como podemos
fazer isso? a) Venha você primeiro e se
entregue a Cristo, reconhecendo seus
erros e confessando suas falhas. b) Ore e
peça oração por seu filho(a); haverá uma
família grande e interessada no bem-estar
do seu filho. A oração irá mudar a vida
dele. Deus mesmo abrirá espaço para que
ele mude. c) Compartilhe com outras mães
a sua luta; divida o seu peso. Orem juntas
pelo mesmo objetivo. Só quem passa um
problema assim é que sabe a aflição e a dor.
Pr. Valdemberg Viana

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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Ore em favor do nosso governo nacional;
Clame a misericórdia de Jesus para Moçambique e Venezuela;
Agradeça a Deus pelo tempo de vida de sua mamãe;
Ore pela vida financeira da ICE SJCampos;
Peça o cuidado especial de Deus para unidade da sua casa;
Interceda junto ao Senhor pelo Ministério de Casais;
Interceda junto ao Senhor pelo Coral de Casais da Igreja;
Dê graças a Jesus pela sua terna misericórdia;
Ore em favor do Mis. Efraim de Lima (ICE Maravilha- PA);
Peça as bênçãos de Deus para o Pb. Manoel Arantes e Dª. Maria;
Peça as bênçãos de Deus para o Dc. João Costeira e Ivana;
Interceda a Deus em favor da Congregação de Guará;
Clame a graça de Jesus em favor da campanha de reforma do teto;
Ore pelos moradores de rua;
Agradeça a Deus pelos visitantes e convidados nos cultos.

Idosos: Ondina Rodrigues, Carmem Luna, Lucy Costa, Adna Wiik, Albertina, Ester Ribeiro,
Lourdes Polon, Leontina Monteiro, Maria Dilma, Dª. Nilza, Anália Garcia e Elpídio.
Enfermos: Odete Marsi, Dc. Billy, José Carlos Silva, Esdras Costa, Ageu Pereira, Maria Dilma
Bueno, Maria Eduarda, Zélia Moura, Pb. Manoel Costa, Sérgio Haussmann, Pr. Barnett e
Reinaldo Mantovani.

Notícias

fique bem informado!

FAMÍLIAS – Entendemos que uma das
maiores riquezas que temos se acha dentro
de nossos lares. A nossa comunhão em família
é uma bênção de Deus para recarregar nossas
forças para a vida. Por isso precisamos de
sabedoria, conhecimento e discernimento
para investir neste assunto.
RETORNO – Pr. Valdemberg e Dª. Beth
retornam das férias com enorme gratidão
no coração por dois motivos: Pelo apoio que
os irmãos deram aos cultos e reuniões, e pela
cobertura de orações em favor da saúde deles.
O Senhor nos abençoou ricamente, por isso
estamos alegres.
HORA DE ORAÇÃO – A ICE SJCampos tem
em sua agenda semanal alguns períodos
dedicados à oração, quando cada irmão
poderá se ajustar e participar de forma livre e
prazerosa, a saber: Quarta feira às 8h, na sala ao
lado do gabinete pastoral, sob a liderança do
Pb. Samuel Alves; ás 14h30, sob a liderança da
Dª. Vanda Beloni, nas casas de irmãs; às 19h30
no ECC, sob a liderança do Pr. Daniel e Sônia
Garelha. Domingo às 18h, na sala ao lado do
gabinete pastoral. – Você está convidado a se
envolver.
REUNIÃO DE ORAÇÃO – Atenção irmãs,
nesta quarta feira (15/Mai), às 14h30, a
reunião de oração se dará na casa da Dª.
Vanda Beloni, no seguinte endereço: Rua Lima
Duarte, 161, Bosque dos Eucaliptos. (12) 39163140 / (12) 99185-0795. Dª. Vanda e Dª. Nilza
convidam todas as irmãs. Venha orar com elas!
MINISTÉRIO FEMININO – Todas as
mulheres se sintam carinhosamente
convidadas para uma programação voltada a
ELAS. Será no dia 17/Mai, às 20h, no templo
da ICE SJCampos. Teremos como preletora a
Mis. Viviane Torres, que abordará como tema
a “Intimidade com Deus”. Nenhuma mulher
pode perder esta oportunidade.
REUNIÃO DA JUNTA E MESA – Nosso Pr.
Valdemberg informa e ao mesmo tempo
convida todos os oficiais para duas reuniões
neste sábado, dia 18/Mai: Às 8h reunião da
Junta Diaconal; às 9h30 reunião da Mesa

Administrativa, ambas no ECC. A pauta seguirá
por WhatsApp.
HARMONIA – Quanto vale a harmonia
dentro de casa? Qual o preço da paz entre
os cônjuges? O que estaríamos dispostos a
pagar pelo bom entendimento entre nossos
pais, a fim de evitar a discussão sem acordo, o
bate-boca sem fim, que acaba em ‘separação’?
Quantos filhos de pais separados os nossos
filhos encontram na escola, no condomínio,
no cinema...? Está cada vez mais comum filhos
com duas casas para dormir; e o estranho é
que nem sempre a segunda casa é a dos avós.
Vamos orar a Deus e investir de nós mesmos
para que nossa família seja mantida na unidade
e harmonia que o Espírito dá e sustenta.
DIA DAS MÃES – Onde está a sua mãe
neste domingo? Creio que você preparou
algo muito especial para ela. Mães que moram
longe merecem ser acordadas com uma
ligação, uma mensagem com carinho pelo
WhatsApp ou Facebook, ou ainda um filminho
feito naquele dia mesmo; algo elaborado com
amor e graça. Para mães que moram perto, as
ideias são muitas: um café na cama; acordála com música cantada pelos filhos; preparar
seu almoço ou levá-la para fora; pagar um
corte de cabelo naquele salão, etc. Qualquer
coisa precisa ter o toque pessoal dos filhos
envolvidos com muito amor e graça. Quantos
filhos não pagariam alto para ter sua mãe mais
perto, e poder visitá-la com alegria lembrando
os tempos de infância.
PATRIMONIAIS – Diretor de Patrimônio,
Pb Marco Vasconcelos, avisa que será
feito um novo levantamento para sabermos
quantas cópias de chaves foram feitas das
portas da ICE SJCampos, bem como do ECC
e Recanto Peniel, e por isso pede que todos
os irmãos que dispuserem de tais cópias se
manifestem informando-o ou à secretária da
igreja, impreterivelmente até o dia 17/Mai, pois,
viabilizaremos a troca de segredo de algumas
localidades. Caso precisem de quaisquer
materiais, utensílios ou equipamentos da ICE
SJCampos em qualquer localidade - igreja sede,
ECC, Peniel - peçam previamente autorização
da Direção do Patrimônio.

Reflexão Diária
“Deus não é homem para que minta; nem
filho de homem, para que se arrependa.
Porventura, tendo ele prometido, não o
fará? Ou, tendo falado, não o cumprirá?”
(Nm 23.19). Segunda feira - Nm 26.1-34
(o censo); Terça feira - Nm 26.35-65 (o censo); Quarta feira – Nm 27.1-23 (a lei dos
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Lis Lopes Alves
Ildefonso Benedito de Souza
Eduardo Alves da Cunha
Priscila Cristina Karatanasov Beloni
Mariana Dousseau Guedes de Melo
Antonio Marcos do Nascimento
Ediene Nobrega dos Santos
Allan Costa Wiik
Daniel Nunes Andrade
Dayse Ferreira de Souza
Rubens Custodio
Elisabeth Moreno Gomes Bruschi
Isa Alexandre Fogaça de Souza
Josilei Rodrigues Oliveira Fregoni
Lucas Uzan da Cunha
Aline Priscila Mendoza Demant

direitos); Quinta feira – Nm 28.1-30 (ofertas contínuas); Sexta feira – Nm 29.1-40
(festas solenes); Sábado – Nm 30.1-16 (os
votos); Domingo – Nm 31.1-24 (medianitas); “Eis que para abençoar recebi ordem;
ele abençoou, não o posso revogar.”.” (Nm
23.20).

Plantão
HOJE
GRUPO 5
Dc. Daniel Shoji (China)
Dc. Cláudio Osiro
Dc. Pedro Galvão
Pb Domingos Savio
Pb. Jonas Aquino
Vicente Bueno
Alair Jager
Zélia Moura

Casamento
17
21
22
24

-

Emerson e Ediene dos Santos
Paulo e Herminia dos Santos
Ralph e Marcela Lima
Pablo e Vanessa dos Santos

Agenda Semanal
Domingo

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

Quarta-feira

08h00 - Reunião de Oração - manhã
14h30 - Reunião de Oração - tarde
19h30 - Reunião de Oração - noite

PRÓXIMO SÁBADO
GRUPO 6
Pb. Josué Lara Jr. 
Dc. Paulo Amaral dos Santos
Dc. Marcus Nascimento
Dc. Tadeu Pires
Pb. Vantoil
Mahmud Ali Neto
Sueli Amaral dos Santos

Rua Coronel José Monteiro, 167 - Centro - CEP 12210-140.
www.icesjc.com.br - e-mail: icesjc@icesjc.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.

