
1 ]  Uma joia preciosa 

Seu valor 

 Mulher virtuosa, quem a achará? Ela vale 
muito mais do que joias preciosas.

Provérbios 31.10

E ra um sonho que se tornava realidade. Finalmente eu iria 
encontrá-la. Estou me referindo à mulher de Provérbios 31, 

uma mulher que era belíssima aos olhos de Deus. É a mulher 
que vamos conhecer ao longo deste livro. E a única razão pela 
qual eu iria visitar o local onde ela morou era que Jim, meu 
marido, estava levando um grupo de seminaristas para um es-
tudo em Israel. Ainda sou grata por ele ter me convidado para 
acompanhar o grupo. 

Veja bem, Jim conhecia meu desejo. Ele sabia que, durante 
vinte anos, fiz tudo o que estava ao meu alcance para aprender 
sobre essa mulher incrível. E sabia que eu havia memorizado 
Provérbios 31.10-31 em diferentes versões. 

Graças à nossa fatura do cartão de crédito, Jim sabia ainda 
que eu transformara a vida dessa mulher em um projeto de es-
tudo nas últimas duas décadas. Isso mesmo, investi muito para 
ter uma biblioteca com livros sobre Provérbios... e especialmente 
sobre essa mulher do capítulo 31. 

Jim sabia que um dos objetivos da minha existência era 
conhecer o máximo possível sobre a vida dessa mulher. É fato: 
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ele sabia realmente o que significava para mim encontrar essa 
mulher. Como eu disse, fazer uma viagem para a terra natal da 
mulher de Provérbios 31 e encontrar com ela era um sonho que 
se tornava realidade!

Antes de seguir viagem para Israel, fiz uma lista das “coi-
sas para ver”. Anotei cada um dos elementos culturais de 
Provérbios 31.10-31 que eu queria checar por mim mesma em 
Israel. Ah, aquilo era uma verdadeira missão! Provérbios 31.10 
pergunta: Mulher virtuosa, quem a achará? Bem, eu estava prestes 
a encontrá-la!

Um alfabeto do caráter 
Você talvez esteja imaginando: De onde vem essa mulher? E 
como a mulher de Provérbios 31 se transformou em um exem-
plo de beleza segundo o padrão de Deus? Acredite ou não, tudo 
começou com uma mulher de carne e osso. 

Era uma vez um jovem príncipe que um dia se tornaria rei. Ele 
precisaria aprender muitas lições antes de assumir o trono. Assim, 
sua mãe o ensinou dia após a dia a tornar-se um rei temente a Deus 
e também a encontrar uma esposa extraordinária. 

A maioria dos estudiosos da Bíblia concorda que Provérbios 31 
contém a instrução dessa sábia mãe para seu jovem filho. O ver-
sículo 1 afirma: Estes são os sábios ditados do Rei Lemuel, lições im-
portantes que sua mãe lhe ensinou quando ele ainda era garoto (BV). 
Nos versículos 1-9, a mãe trata dos fundamentos da liderança. 
Depois, prossegue com seus ensinamentos e, nos versículos 10-
31, descreve o tipo de mulher com a qual o filho deveria se casar. 
Essa mulher seria de fato um tesouro raro. Mas a mãe do prín-
cipe não lhe contou os detalhes. Ela lhe ensinou de uma forma da 
qual o jovem jamais esqueceria. A mãe organizou uma lista de 
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todas as qualidades que ele deveria buscar em sua esposa. Cada 
qualidade iniciava com uma letra do alfabeto hebraico. Diríamos 
que a mãe lhe ensinou o bê-á-bá da busca pela mulher piedosa e 
temente a Deus. Apresentado dessa forma simples, esse alfabeto 
do caráter feminino podia ser aprendido com rapidez, lembrado 
e memorizado facilmente, recitado com regularidade e gravado 
para sempre no coração do garoto. 

em bUsca de Um tesoUro 
À medida que ler sobre a mulher de Provérbios 31 neste livro, 
você se sentará ao lado dela e aprenderá com sua sabedoria. 
Ouvirá enquanto ela lhe ensina a verdadeira beleza da perspecti-
va de Deus. E qual a primeira coisa que você aprende sobre uma 
mulher nobre e excelente? Ela vale muito mais do que joias pre-
ciosas. A lição começa enfatizando o tesouro extraordinário que 
encontramos em uma mulher piedosa e temente a Deus. 

Bem, deixe-me compartilhar com você o que descobri em 
minha caça ao tesouro em Israel. Primeiro, devo lhe dizer que em 
minha lista de “coisas para ver”, “joias preciosas” estavam no topo 
da lista. Eu queria ver uma amostra das joias que haviam sido 
usadas para retratar as qualidades dessa mulher notável. 

Você talvez imagine que eu encontraria minha evidência no 
local que abriga as joias da coroa, algo como a Torre de Londres 
na Inglaterra, não é mesmo? Contudo, não existia um lugar oficial 
como esse. Assim, quando nosso grupo de estudo passou um dia 
no Museu de Israel, em Jerusalém, entrei no local apressadamen-
te com a lista na mão e comecei a buscar pelo ITEM 1: JOIAS. 

Segui para a área de exposição do museu. Minha busca pelas 
joias continuou por um longo período. Percorri todos os salões 
e não encontrei uma única joia! As joias — com todos os outros 
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itens de valor — haviam sido levadas pelos exércitos invasores 
em uma época passada. 

Não obstante, o que de fato encontrei no museu foi tão reve-
lador quanto aquilo que não encontrei. As relíquias em muitos 
salões serviram como pistas quanto ao tipo de vida que levavam 
essa mulher de Provérbios 31 e outras que existiram na mesma 
época. Banqueteei os olhos com... ossos e esquifes! As paredes 
estavam cobertas com escudos e espadas, armaduras para o corpo 
e instrumentos de guerra. Caixas com tampo de vidro exibiam 
pratos e utensílios de cozinha feitos de... barro! Prensas de pedra 
para fazer azeite de oliva e pedras de moinho para moer o grão à 
mão também estavam expostas. Tudo isso não era exatamente o 
que eu esperava encontrar. 

Que lições esses itens primitivos nos oferecem? Eles falam 
sobre tempos difíceis — a batalha da sobrevivência, as dificulda-
des para prover os suprimentos necessários para a vida, a cultura 
da subsistência. Esses itens falam sobre luta e guerra, trabalho e 
perda. Havia pouca — se é que de fato havia — beleza, cor ou 
evidência de prazer e facilidades. Tudo o que vi era desolador, 
lúgubre e comum, um testemunho de uma vida desoladora, lú-
gubre e comum. 

Então tive um insight. Percebi repentinamente que a mulher 
de Deus de Provérbios 31 era uma joia preciosa na vida de seu 
marido. Era ela quem trazia amor, cor, alegria, vida e energia para 
seu reduto familiar. 

Isso mesmo, a vida era lúgubre em Israel. E a vida diária focava 
apenas na sobrevivência em uma terra seca e escarpada. Os ali-
mentos, as vestimentas e a habitação eram preocupações exaustivas 
diárias. No entanto, com uma esposa que era uma joia preciosa, 
um homem e sua família descobriram que essa vida austera era 



15Uma joia preciosa

suportável. Na realidade, com uma bela mulher de Deus a seu lado, 
aquele homem possuía um tesouro inimaginável. 

como ser bela — por dentro e por fora

A vida é uma batalha para todos, não importa em qual idade, não 
é mesmo? Tenho certeza de que você batalha diariamente para 
administrar as coisas na sua vida. Não obstante, você tem a ha-
bilidade e a graça de trazer beleza e alegria para a vida daqueles 
que moram sob o mesmo teto que você — se você assim desejar e 
escolher esse estilo de vida. Creio que você ainda não tem um ma-
rido nem filhos. No entanto, você tem uma mãe e um pai, irmãos 
e irmãs. Você — isso mesmo, você — pode iluminar a vida das 
pessoas em sua casa enquanto compartilha o brilho que Deus traz 
a seu coração, por mais difícil que seja a sua situação. 

Espero que você esteja entendendo a visão da sua vida como 
uma joia, um rubi, uma pedra preciosa. Quando você e seus fa-
miliares enfrentam dificuldades, sofrimentos, sobrecargas ou 
tristezas, você tem o poder, por intermédio de Deus, de ajudar a 
trazer luz ao sofrimento dessas pessoas. Tudo o que você precisa 
fazer é dar o Passo 1 — querer fazer isso; o Passo 2 — crescer em 
caráter piedoso; e o Passo 3 — partir para a ação. Dedique sua 
força em prol de sua família todos os dias. 

É fato que as pedras preciosas aumentam de valor à medida 
que o tempo passa. E o mesmo é verdadeiro em relação a você 
e seu lindo caráter semelhante ao de Cristo. Você é uma das 
jovens excelentes de Deus — uma de suas joias preciosas e ines-
timáveis. Portanto, permita que as melhorias comecem! A seguir, 
você verá dois exercícios para ajudá-la a polir sua pedra a fim 
de que ela brilhe e resplandeça em sua vida bem como na vida 
daqueles que a rodeiam. 
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Exercício 1
Desenvolva habilidades práticas — Por ser uma jovem solteira, 
você precisa refinar as habilidades necessárias para administrar 
seu quarto em casa ou no dormitório da universidade. Essas ha-
bilidades práticas podem não fazer muito sentido neste exato 
momento, mas definitivamente terão grande valia em algum 
momento no futuro. Por exemplo: 

Os cuidados com a casa — Ainda me lembro das tristes lágri-
mas de uma aluna universitária prestes a se casar e cuja mãe, 
durante vinte anos, financiou lições de natação e encorajou os 
esforços atléticos da filha levando-a à piscina, às aulas de natação 
e às reuniões na escola de esporte. Minha amiga sabia nadar — 
mas não sabia cozinhar, limpar a casa nem lavar a roupa!

Neste momento, os “cuidados com a casa” podem parecer des-
necessários. No entanto, um dia você terá sua própria casa (e, tal-
vez, um marido e filhos). Esse local se transformará no seu lar, e o 
que as pessoas virem ali será um reflexo de quem você é. 

A administração do dinheiro — Ao longo de toda sua vida e até 
mesmo hoje, você precisará de conhecimento sobre como admi-
nistrar suas finanças. Mesmo que a mesada seja o único recurso 
financeiro em suas mãos agora, ainda assim você precisa saber 
administrar com sabedoria seu dinheiro — ou seja, saber ganhar, 
economizar, doar e gastar esse recurso. 

À medida que você avançar no texto de Provérbios 31.10-31, 
notará cada vez mais que a propensão para os negócios cai sobre 
os ombros da mulher virtuosa. 

A administração do tempo — A cuidadosa administração de 
seu tempo é essencial para que tudo corra bem em sua vida. Cada 
minuto do seu tempo deve ser administrado, a cada dia. Esta é 
uma mercadoria preciosa que Deus lhe dá. E o Senhor espera 
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que você redima seu tempo e o utilize para os propósitos divi-
nos. Você desejará se tornar uma especialista em planejamento 
e organização de seu tempo. E ficará muito feliz por fazer isso 
todos os dias. 

Exercício 2
Crescendo em estabilidade emocional — Para ser uma joia resplan-
decente e uma bênção na vida de qualquer pessoa, você precisa 
crescer em termos de estabilidade emocional. Afinal, você faz 
parte de uma família. E isso quer dizer que você contribui para 
a atmosfera emocional da sua casa. Você é um transtorno emo-
cional em sua família? E quando você está com seus amigos e 
amigas na escola? É muito bom ser uma influência positiva e 
reconciliadora — ser uma coluna de força para aqueles que estão 
em sua presença. 

Se você começar a construir estabilidade emocional em algu-
mas áreas importantes, já terá um progresso incrível. 

A primeira tarefa é dominar a tolerância. Isso tem relação com 
a paciência — nos períodos difíceis e de provações. Todos, in-
cluindo você, enfrentam circunstâncias duras e dolorosas. Esse 
é um fato da vida. Tiago escreveu em Tiago 1.2: Meus irmãos, 
considerai motivo de grande alegria o fato de passardes por várias 
provações. 

Não se surpreenda quando as provações surgirem em sua vida. 
Volte-se para Deus de imediato. Ele é seu ajudador nos bons e 
nos maus momentos. Ore da seguinte forma: “Deus, sua Palavra 
diz que posso fazer todas as coisas — incluindo lidar com esta 
situação — por intermédio de Cristo, aquele que me fortalece. 
Posso, por sua graça e seu Espírito, fazer isso. Obrigada por me 
capacitar a enfrentar esta situação.” 
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A seguir, sua tarefa é dominar seu humor. Como? Experimente 
alguns dos conselhos certeiros de Deus. Uma mulher de força: 

3 alimenta um coração pacífico
3 sabe esperar 
3 não cria confusão e desavenças 
3 refreia seu espírito.1

Isso soa como um sonho impossível? Não, definitivamente 
não. Lembre-se — você pode fazer todas as coisas por intermé-
dio de Cristo (Fp 4.13). 

E, por fim, você precisa dominar sua língua. Ah, minha que-
rida — chegaríamos a este ponto em algum momento! Suas 
palavras podem “ferir como espada” ou promover a saúde (cf. 
Pv 12.18). Para levar o brilho da beleza de Deus para as outras 
pessoas, você precisa: 

3 falar com menos frequência
3 falar só depois de pensar sobre o que falará
3 falar só o que é doce e agradável 
3 falar só o que é sábio e gentil.2 

Bem, com todas essas características alinhadas e nos trilhos, 
você tem muitíssimo a dar para as outras pessoas de sua família, 
da escola, da igreja e de todas as áreas das quais participa e tam-
bém seus amigos e amigas. E o melhor nessa atitude? Você dá 
honra e glória a Deus à medida que reflete a presença dele em 
sua própria vida. 

1  V. Provérbios 14.30; 19.2; 19.11; 25.28.
2  V. Provérbios 10.19; 15.28; 16.21,24; 31.26.
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]  ]  ]  ]  ]  ]    Um convite à beleza   ]  ]  ]  ]  ]  ]

As pedras preciosas são duras e ásperas e precisam ser corta-
das e ter todas as falhas removidas. Depois de cortadas, são 
polidas para acrescentar o brilho a fim de permitir que a cor 
resplandeça através da pedra e crie um brilho semelhante ao 
do fogo ou a um arco-íris. 

Seu “fogo” e seu resplendor também vêm por intermédio 
desse processo. Suas falhas de caráter são removidas à me-
dida que você trabalha para eliminar o que não é agradável 
a Deus e tudo o que fere e prejudica as outras pessoas. À 
medida que você polir em habilidades práticas e ganhar mais 
estabilidade emocional, brilhará de fato conforme abençoar 
os outros e resplandecer com a beleza proveniente de Deus. 

]  ]  ]  ]  ]  ]  ]  ]  ]  ]  ]  ]  ]  ]  ]  ]  ]  ]  ]  ]  ]  ]  ]

Perguntas de estudo 

Usando sua Bíblia, leia Provérbios 31.10-31. Depois, escreva o 
versículo 10 aqui:

Em sua Bíblia, examine os seguintes versículos e compartilhe as 
mensagens essenciais que eles transmitem. 

] Os cuidados com a casa 
Provérbios 24.3,4 
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Provérbios 31.27 

] A administração do tempo 
Colossenses 4.5  

Efésios 2.10  

Salmos 90.12 

] A estabilidade emocional 
A tolerância: Provérbios 19.11  

O temperamento: Eclesiastes 7.9  

A língua: Provérbios 10.19
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Qual foi a verdade ou informação mais estimulante que você 
descobriu neste capítulo?

Como este capítulo desafia você a desenvolver um caráter piedo-
so e temente a Deus?


