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CONECTADOS
COM DEUS
Aniversariantes
12/5
Alzirene Nunes de Assis
Irineu do Carmo Santos
13/5
Jefferson Mendes de Figueiredo
Marcelo Henrique de Almeida Macedo
15/5
Adma de Sousa Brum
Arminda da Conceição Medeiros Martins
Marlene Medeiros Marini
16/5
Aline Pereira Santos Turibio Gomes
Fábio Ferreira de Araújo
Junília Matos Medeiros de Souza
Mirian Coelho Balbino
Nelson Eugenio da Silva
17/5
Beatriz Maia Sabino
Juliana Rosa Vicini
Lucas Ferreira de Figueiredo
18/5
Danielle Souza da Silva
Márcio Ferreira da Costa
19/5
Ana Luiza Oliveira de Meneses Motta
Eulália de Jesus Evangelista
Irlene Emerick Morais
Isabella Vasconcelos Pinto
Marcia Joseane Souto Ramos de Santana
20/5
Adelino Dias Alves
Eunice da Silva de Souza
Rosilene Cardoso Theodoro
Sergio Luiz de Almeida Barros
21/5
Deise dos Reis Dias
Evandro Duarte Ferreira
Flávia Bastos da Costa
23/5
Eliete Fernandes Ferreira Oliveira
Gênison da Cruz Barcellos
24/5
Francisco Acleusso Medeiros de Souza
Márcia Coelho de Araújo Silva
25/5
Aline Teixeira Faria
Leonardo Duarte Horta
Vinicius Fuly Silva

“MÃES CONFIANTES”
Ao celebrarmos o “dia das mães”, gostaria de
encorajar as mães da nossa igreja a renovarem a fé
no Senhor! Certamente, é impossível enfrentar os
desafios deste tempo, sem uma fé firme e
perseverante em Deus! No contexto da família,
precisamos ter consciência das coisas que temos
que fazer e das coisas que precisamos deixar Deus
fazer, pois estão fora do nosso alcance e do nosso
controle. É nesse sentido que a fé é tão necessária!
Deixar Deus agir requer esperar com paciência e fé
pelo Senhor!
Em Hebreus 11 encontramos uma galeria de
pessoas que venceram pela fé. Dentre essas
pessoas, encontramos duas mulheres citadas pelos
seus nomes (Sara e Raabe) e uma referência a
outra (Joquebede). Sara foi mulher do patriarca
Abraão, amigo de Deus. Joquebede e seu esposo
Anrão, foram pais de Moisés, maior líder da história
do povo de Israel. Raabe não era casada com
ninguém; era uma prostituta, uma meretriz pagã.
“Pela fé, Raabe, a meretriz, não foi destruída com os
desobedientes, porque acolheu com paz aos espias”
(Hebreus 11.31).
“Raabe não tinha educação nem herança
religiosas, não tinha marido devoto nem pais
piedosos. Porém as escolhas de Raabe a
qualificaram para ser incluída na mesma categoria
de Sara e de Joquebede” (Elizabeth George).
Foi pela fé que Raabe tornou-se instrumento de
salvação para toda a sua família! Somente a sua
família foi preservada diante da destruição de Jericó.
Da mesma forma, pela fé, você poderá ver Deus
preservando a sua família nestes dias tão difíceis.
Foi pela fé que Raabe mudou de vida. Ela deixou de
ser uma prostituta e passou a ser esposa e mãe. Ela
creu que Deus lhe daria um marido e uma família e o
Senhor honrou a sua fé. O seu marido foi,
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simplesmente, Salmon, um príncipe da tribo de Judá. É pela fé que as coisas vão mudar
também na sua vida e na sua casa. É pela fé que você verá a obra de transformação que
Deus realizará na sua vida e na sua família!
Que Deus aumente e fortaleça a sua fé para que você contemple a salvação e a
transformação da sua família! Que o Senhor conceda um um dia muito feliz a todas as
mamães e todos os filhos!
Pastor Marcos
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