PROJETO IDENTIDADE – COMBATENDO A IDEOLOGIA DE GÊNERO
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2.
3.

HISTÓRIA
TEXTO BÍBLICO
VERSÍCULO CHAVE

4.

OBJETIVO

MOISÉS
Êxodo. 1:8-22 e 2:1-10
Antes do seu nascimento, quando você ainda estava na barriga de sua mãe, eu o
escolhi e separei para que você fosse um profeta para as nações. Jeremias 1.5
(NVTH)
Mostrar a criança que Deus cuida de nós, pois tem planos em cada vida.

Essa história se passa há muito tempo atrás, em um país chamado Egito. Lá moravam os egípcios e os hebreus, dois
povos totalmente diferentes.
(Fig. 1) Os egípcios adoravam a muitos deuses, enquanto que os hebreus adoravam
ao único Deus vivo e verdadeiro. Mas como os egípcios eram os donos daquele lugar
eles começaram a oprimir o povo de Deus, os forçando a escravidão, e tornando a
vida dos hebreus mais amarga e difícil. Não importava se fosse velho ou jovem,
homem ou mulher, se fosse criança ou até mesmo se estivesse doente, tinha que
trabalhar no pesado servindo em tudo aos egípcios.
Mas Deus viu a aflição do seu povo, e por isso planejava tirá-los dali e levá-los para
outro lugar.
(Fig. 2) Faraó, o líder dos egípcios começou a observar como Deus abençoava o seu
povo, e cada vez, nasciam mais hebreus e por isso eles foram se tornando um povo
grande e forte. Preocupado, ele ficou pensando que esses meninos que nasciam
iriam crescer e se tornar homens fortes e valentes, que poderia enfrentar o faraó
quando fossem adultos, por isso ele tomou uma terrível decisão. Mandou chamar
duas parteiras chamadas Sifrá e Puá (parteiras eram as enfermeiras que ajudavam as
mamães a dar a luz) e lhes deu a seguinte ordem:
-A Partir de hoje quando vocês forem ajudar as escravas a dar a luz, se for menina,
deixem viver, mas se for menino, matem-no! Que ordem terrível, matar os meninos!
Como alguém teria coragem de fazer um mal tão grande! As parteiras, porém, temiam
ao Senhor por isso desobedeceram a Faraó! Quando nascia um menino, elas diziam
para as mães:
- Olha você teve um menino, e o Faraó mandou que matássemos todos os meninos,
mas nós não vamos fazer isso, por isso você terá que esconder seu bebê, pois os
egípcios não devem saber que ele está vivo. Porém não demorou muito até que
Faraó descobrisse o que estava acontecendo, por isso ele as chamou, e agora? O
que elas iriam dizer?
Quando Faraó perguntou o que estava acontecendo elas responderam: “As mulheres
hebréias são muito fortes e dão a luz antes que a gente chegue, e depois escondem
os bebês de nós”. Será que Faraó acreditou nessa história? Acreditou sim! A bíblia diz
que mais importa obedecer a Deus do que aos homens, e Deus ficou muito feliz com
a coragem daquelas duas mulheres, e as abençoou, dando a elas uma família muito
feliz.
Mas o nosso inimigo está sempre tentando atrapalhar a vida do povo de Deus, por
isso Faraó não desistiu do seu plano e mandou que os soldados jogassem no rio todo
menino recém-nascido, e os soldados obedeceram.
Havia no meio dos escravos uma família cuja mamãe se chamava Joquebede, e o
papai Anrão, eles tinham dois filhos, a Miriã e o Arão. A mamãe descobriu então que
estava grávida mais uma vez, deve ter sido um momento de alegria e preocupação ao
mesmo tempo, tenho certeza que eles oravam e pediam ao Senhor que concedesse a
eles uma menina e não um menino, pois todos sabiam o que acontecia com os
meninos. Mas os planos de Deus muitas vezes são diferentes dos nossos, o tempo
passou... E, depois de nove meses nasceu uma criança, será que era menino ou
menina?
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(Fig. 3) Era um menino! E com certeza o coração de Joquebede ficou apertado, e ela
escondeu seu bebê por três meses, pois ela o amava e não queria perdê-lo. Mas não
se pode esconder um bebê por muito tempo não é?! Afinal ele estava crescendo! E
agora o que fazer? Com seu coração partido ela fez um cesto de junco, piche e
betume, talvez sua família não entendesse o que ela estava fazendo, mas em seu
coração ela sabia que não podia fazer mais nada, pois esse problema já estava além
das suas possibilidades. Quando terminou o cestinho arrumou ali dentro uma
caminha, colocou o bebê deitadinho, fechou-o com a tampa e levou até a margem do
rio. Tenho certeza que a mamãe se despediu dele com um beijo entre lágrimas, mas
a sua irmã Miriã não quis deixá-lo sozinho, por isso ficou observando na margem do
rio.
Ah... O coração de Miriã começou a bater mais forte quando viu o cestinho sozinho
nas águas do grande rio, e ela começou a observá-lo caminhando pela margem, pois
tinha medo do que ia acontecer a seu irmão, não sabia Miriã que a mão do Senhor
nosso Deus, estava sobre aquele cestinho, levando para que se cumprissem os
planos de Deus na vida daquele bebê.
Você sabia que Deus tem um plano maravilhoso para sua vida? Muitas vezes
não entendemos o que nos acontece, mas se você se colocar a disposição do
Senhor ele vai realizar grandes projetos em sua vida!
O Senhor Deus fez com que o cestinho fosse parar lá perto do palácio de Faraó, onde
a princesa estava com as suas servas. Quando ela viu o cestinho, pediu para que
uma das criadas fosse até lá para apanhá-lo. Com certeza o coração de Miriã
disparou nesse momento, pensando “meu Deus, e agora? O que vai acontecer com o
bebê?!” Mas Deus estava no controle de tudo!
(Fig. 4) Quando a princesa abriu o cestinho viu que era um lindo bebê, e já foi logo
dizendo:
- Oh... que bebê mais lindo! Certamente é de alguma hebréia, mas ele é tão fofo, que
acho que vou ficar com ele pra mim! – Veja que coração bom dessa princesa, ela nem
sabia, mas estava sendo usada por Deus naquele momento!
Ah! A Miriã ficou tão contente de ouvir isso que até chegou mais perto para escutar
melhor. Percebendo que a princesa ia adotar o bebê, ela prontamente apareceu e
disse a princesa:
- Com licença eu ouvi a senhora dizer que vai ficar com este bebê, por acaso a
senhora quer que eu vá chamar uma mulher dos hebreus para amamentar e ajudar a
criar este menino?
– Você conhece alguém que possa fazer isso pra mim? - perguntou a princesa. Com
um grande sorriso no rosto Miriã respondeu:
- Claro! Eu conheço alguém muito especial, ela é uma ótima mamãe e tem até leite
pra amamentar o seu bebê.
Quem vocês acham que a Miriã foi chamar? Isso mesmo a mamãe Joquebede! Que
garota esperta, ela também estava sendo usada por Deus, mesmo sendo só uma
menina. Imagine só a alegria da mamãe Joquebede quando viu seu bebê no colo da
princesa, ela que pensou que nunca mais o veria... Mas o nosso Deus é fiel, e a
princesa deu o nome ao bebê de Moisés que quer dizer “tirado das águas”, e
entregou-o a Joquebede e lhe disse: - Cuide dessa criança para mim, e eu lhe
pagarei por isso, quando ele não precisar mais ser amamentado você trará ele de
volta para mim.
Joquebede nunca imaginou que receberia um salário para cuidar de seu próprio filho,
ainda mais sendo ela uma escrava, mas isso é pra provar que Deus cuida do seu
povo! Agora ela poderia criar seu filho tranquilamente, nenhum soldado se atreveria a
tocar nele, pois sabiam que agora ele era um príncipe. Valeu a pena ser corajosa e
confiar no cuidado do Senhor. Quando o menino cresceu, ela o levou a princesa.
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(Fig 5) E quando Moisés tornou-se um homem adulto, Deus o chamou para libertar o
seu povo da escravidão e levá-los a uma terra prometida.
Você sabia que quando Moisés foi falar com Faraó para deixar o povo ir adorar a
Deus no deserto, Faraó respondeu assim:
Os homens podem ir, mas as mulheres e as crianças ficam!
Veja isso! O Diabo não quer que as mulheres e as crianças adorem a Deus ele sabia
que os homens sozinhos iriam acabar voltando para o Egito.
Mas Moisés não aceitou. Ele disse que não ia ficar nem uma unha pra traz no Egito,
ele sabia o quanto as mulheres e as crianças eram importantes para todo o povo.
E Moisés enfrentou o Faraó até que conseguiu vencer e tirar o povo dali.

Você percebeu quantas mulheres foram importantes nessa história? Vamos relembrar comigo: para salvar a vida
de Moisés deus usou quem? Primeiro ele usou duas profissionais que trabalhavam como parteiras, como era o
nome delas? Sifrá e Puá. Elas foram muito corajosas, pois poderiam ter morrido por desobedecer ao Faraó, Mas
Deus as abençoou pelo que elas fizeram e se alegrou com a coragem delas.
E Depois? Quem mais Deus usou? A mamãe é claro! Ela escondeu o seu filhinho por três meses, isso deve ter
dado um trabalhão, mas é o que as mães fazem por amor, ser mãe é uma das coisas mais lindas que Deus
reservou para a mulher, a mãe gera cuida e ensina com amor e esforço, ela é responsável em transformar seus
filhos em pessoas de bem.
Quem mais Deus usou? A Miriã, uma menina ainda, mas a sua esperteza fez Moisés ser criado dentro da própria
família. Viu só não pense que Deus usa apenas gente grande, você menina tem um papel importante nesse mundo,
Deus conta com você!
E por último Deus usou quem?
Uma princesa! Uma jovem que tinha um coração amoroso, vocês meninas, se tornarão lindas moças um dia, mas
não esqueça: o Senhor continuará te usando para salvar muitas vidas se você deixar ele te usar.
Eu não sei como será seu futuro, você pode ser uma grande profissional, ou uma mãe de família, ou uma bela
jovem bem sucedida, mas para um proposito você existe: ajudar a libertar as pessoas que são escravas do pecado.
Professor ore pelas meninas impondo as mãos sobre elas, e creia que o senhor te usará para falar com muitas vidas!
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