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Certamente você conhece a história de Moisés, grande líder 

e mediador entre o povo de Israel e seu Deus. Este homem bas-

tante conhecido nasceu durante um período desafiador para 

as mulheres grávidas de Israel, pois o rei do Egito impulsionado 

pelo medo de ter um povo tão numeroso em seus termos, ha-

via decretado uma ordem de morte sobre todos os meninos 

hebreus que nascessem lá. 

É nesse ambiente de morte que surgem duas mulheres pou-

co citadas por nós: Sifrá e Puá. Estas mulheres são apresentadas 

rapidamente como duas parteiras que receberam ordens do fa-

raó para matar todos os meninos hebreus dos quais elas fizes-

sem o parto, porém, por serem muito tementes a Deus, e por 

valorizar a vida, mantiveram todos os meninos a salvo (Êx 1.17).

Esta é a importância daqueles que valorizam a vida, pois pre-

servam propósitos! Aquelas duas parteiras entenderam que não 

tinham o direito de interromper a vida de nenhum daqueles me-

ninos, pois não havia sido dada por elas, e sim pelo criador de 

todas as coisas. Em toda sociedade onde há sentenças de morte, 

Deus levanta “Sifrás” e “Puás” para valorizarem a vida das novas 

gerações e impedirem o plano maligno de morte e condenação.

A Bíblia afirma que por causa do temor destas mulheres, Ele 

lhes estabeleceu casas e as abençoou (Êx 1.21). Deus faz assim 

com todos que amam a vida e lutam por ela, pois é galardoador 

de todo o justo (Pv 13.21) e dá a cada um segundo as suas obras 

(Rm 2.6). 

Nós cristãos temos o dever de agir com temor ao Senhor 

para preservação da vida (Pv 14.27), pois quem mais tem direi-

tos sobre vida e morte senão o Senhor? (1Sm 2.6).

EM TEMPOS DE MORTE, A ORDEM É TEMER A DEUS!
#conectou?
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