


REFERÊNCIA BÍBLICA: Números 12:1-16

SIGNIFICADO DO NOME: Seu nome não é mencionado.

LOCAL: Etiópia e deserto ÉPOCA: ~ 1461 a.C.

RELACIONAMENTO COM DEUS:
• A  Bíblia  não  relata  seu

relacionamento com Deus.

RELACIONAMENTOS  COM  O
PRÓXIMO:

 ESPOSO: Moisés

 CUNHADOS: Miriã e Arão

RESUMO DA VIDA:
Natural de Cuxe, ou Etiópia, uma região que fcaaa ao sul do rio Nilo, se tornou a
segunda esposa de Moisés (proaaaelmente após a morte de Zípora). Champlin
(2002), acredita que ela era de origem semita, mas de descendência árabe. Foi
mencionada na Bíblia pelo descontentamento que a união causou aos irmãos
de  Moisés,  pois  segundo  o  Pacto  Abraâmico  (Gn  15:19-21)  os  poaos  listados
seriam expulsos da terra e a nação santa não podia contrair matrimônio com
eles. Nesse ponto, Miriã e Arão estaaam corretos em se queixarem, entretanto,
essa  era  uma  pequena  parte  do  problema.  Eles  se  rebelaram  contra  a
autoridade  e  liderança  de  Moisés,  que  haaia  sido  outorgadas  por  Deus,
utilizando  a  cuxita  como  desculpa.  Moisés  continuou  casado  com  a  cuxita,
continuou sendo o líder e Miriã e Arão foram seaeramente repreendidos por
Deus.

PROPÓSITO:
• A união da cuxita com Moisés, pôs à proaa as intenções ruins de Miriã e

Arão.

REFERÊNCIAS CONSULTADAS:
A BÍBLIA EM ORDEM CRONOLÓGICA: Noaa Versão Internacional/edição autorizada da
obra de Edward Reese (org.); tradutor Judson Canto (títulos e textos explicatiaos). São
Paulo: Editora Vida, 2003.
BÍBLIA DE ESTUDO DA MULHER DE FÉ: Noaa Versão Internacional. Editora Geral: Jean
E. Syswerda. Tradução: Cecília Eller. São Paulo: Editora Vida, 2014.
CHAMPLIN, Russell Norman. DICIONÁRIO A-Z. São Paulo: Hagnos, 2001. Vol. 6 e 7.
CHAMPLIN, Russell Norman. O ANTIGO TESTAMENTO INTERPRETADO: VERSÍCULO POR
VERSÍCULO: Jó. São Paulo: Hagnos, 2001. Vol. 3.

MULHER:

A mulher cuxita



A mulher cuxita
A cuxita foi alvo de murmuração, na 

verdade, o alvo de Miriã e Arão era 

Moisés, pois estavam insatisfeitos com 

sua liderança. Eles se queixaram que 

Moisés se casara com uma não-

hebreia, mas Deus revelou que a cuxita 

estava isenta de pecados, e expôs o 

coração invejoso, ciumento, exaltado 

e rebelde de Miriã e Arão. Os dois 

irmãos receberam o perdão imediato 

de Moisés e a oração intercessória. 

Deus o ouviu e a comunhão foi 

restabelecida. Muito provavelmente 

também houve pedido de perdão e 

conciliação no relacionamento entre 

os cunhados.

Meditação

 O relacionamento entre familiares 
sempre há desentendimentos, mas 
quando Deus age nos corações, e as 
pessoas se humilham, abrem espaço 
para a reconciliação, o perdão e a 
construção de um noao patamar de 
amizade. É sempre bom seguirmos 
os conselhos de Paulo em 
Colossenses 3, que incentiaa um 
relacionamento ético, amoroso e 
respeitoso em família, para preaenir 
confitos. E quando o confito se 
instalar no lar, a intercessão é a 
chaae para a solução do bom 
relacionamento.

Minhas impresses
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______________________________________
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______________________________________

______________________________________



REFERÊNCIA BÍBLICA: Números 16:27

SIGNIFICADO DO NOME: Seus nomes não são mencionados

LOCAL: Deserto ÉPOCA: 1461 a.C.

RELACIONAMENTO COM DEUS:

 Junto  com  seus  maridos  se
rebelaram contra Deus

RELACIONAMENTOS  COM  O
PRÓXIMO:

 Corá,  Datã,  Abirão,  Moisés e
Arão

RESUMO DA VIDA:
Corá,  um  leaita  descendente  de  Coate,  mas  não  de  Anrão  –  a  linhagem
separada  para  o  sacerdócio,  junto  a  Datã  e  Abirão,  da  tribo  de  Rúben,
conseguiram persuadir mais 250 príncipes e líderes com suas esposas, contra
a liderança de Moisés e Arão. Eles se rebelaram contra uma ordem de Deus e
presunçosamente acharam que podiam instituir uma noaa ordem política e
religiosa e ainda contar com a presença de Deus. As esposas desses homens
aproaaram  e  apoiaram  essa  ideia.  Quando  o  SENHOR  entrou  com  o
julgamento, Corá, Datã, Abirão e suas respectiaas esposas foram engolidos
aiaos pela terra.

PROPÓSITO:
• Serairam de exemplo para mostrar ao poao de Israel que os rebeldes

não subsistem no meio do poao de Deus.

DEVO EVITAR:
• Não posso apoiar ideias opostas às de Deus, mesmo que elas sejam

apregoadas por meu marido.

REFERÊNCIAS CONSULTADAS:

A BÍBLIA EM ORDEM CRONOLÓGICA: Noaa Versão Internacional/edição autorizada da obra
de Edward Reese (org.); tradutor Judson Canto (títulos e textos explicatiaos). São Paulo: Editora
Vida, 2003.

BÍBLIA DE ESTUDO DA MULHER DE FÉ:  Noaa Versão Internacional.  Editora Geral:  Jean E.
Syswerda. Tradução: Cecília Eller. São Paulo: Editora Vida, 2014.

CHAMPLIN,  Russell  Norman.  O  ANTIGO  TESTAMENTO  INTERPRETADO: VERSÍCULO  POR
VERSÍCULO: Números. São Paulo: Hagnos, 2001. Vol. 1.

MULHERES:
Sras. Corá, Datã e Abirão



Sras. Corá, Datã e Abirão
As Sras. Corá, Datã e Abirão, já 
estavam acompanhando seus maridos 
e o povo de Deus pelo deserto tempo 
demais. Elas estavam sem esperança 
de um dia chegar à terra que manava 
leite e mel. Foram dando ouvidos a 
pequenos desabafos aqui e ali, nas 
rodas de conversas entre amigos e 
compartilhando suas frustrações por 
estarem ali. Os comentários foram 
espalhando e tomando uma dimensão 
incontrolável. Príncipes e líderes 
também estavam insatisfeitos com a 
situação, então, Corá, Datã e Abirão, e 
suas esposas ao lado deles, se 
levantaram como líderes do motim 
contra Moisés e Arão. O fim deles foi 
rápido e trágico, eles foram engolidos 
pela terra e só restou o exemplo do 
que acontece com quem alimenta 
pensamentos facciosos e age pela 
rebeldia.

Meditação

Somos uma geração muito exigente. 
Queremos que tudo aconteça da nossa 
forma, caso contrário começamos a 
murmurar. Esquecemos que temos um 
Deus, que está no controle de tudo e 
que guia o roteiro de nossas aidas de 
forma misteriosa. Muitas aezes, tudo 
pode parecer fora de rumo ou longe do 
nosso objetiao. Mas, a aerdade é que 
Deus está sempre nos chamando a 
atenção para nos aquietarmos diante 
dEle e continuarmos perseaerando na 
fé, na esperança e no amor. Se crermos 
nEle de todo coração, as palaaras que 
fuírem e as atitudes que tomarmos 
serão sempre sob a direção e segundo 
a aontade de Deus e não da nossa.

Minhas impresses
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REFERÊNCIA BÍBLICA: Números 25

SIGNIFICADO DO NOME: Cosbi, princesa midianita, a única das mulheres de
Peor citada por nome. Seu nome signifca  Volúpiaa.

LOCAL: Campinas de Moabe ÉPOCA: 1423 a.C.

RELACIONAMENTO COM DEUS:

 Inimigas de Deus,  aiaiam uma aida
imoral e idólatra.

RELACIONAMENTOS  COM  O
PRÓXIMO:

 Cosbi,  flha  do  líder
midianita,  Zur,  se  relacionou
sexualmente  com o príncipe
simeonita, Zimri

 As moabitas e as midianitas
enaolaeram  os  israelitas  em
suas  práticas  religiosas  e
imorais.

RESUMO DA VIDA:
Moabe,  flho de Ló com sua flha mais aelha (Gn 19:30-18),  e Midiã,  flho de
Abraão com Quetura (Gn 25:1-2), se tornaram inimigos de Deus e do poao ao
qual  tinham parentesco.  Eles tinham seus próprios deuses,  eram imorais e
totalmente contrários a Deus. Quando o rei de Moabe, Balaque, aiu o grande
poao de Israel se aproximar de seu território, aliou-se aos líderes midianitas
(Nm 22:4)  para procurarem uma forma de derrotá-los.  Balaão foi  chamado
para amaldiçoar o poao, como não conseguiu proferir palaaras de maldição,
conseguiu  amaldiçoar  o  poao  por  meio  da  festa  pagã  concedida  aos
israelitas. Nessa festa, os moabitas e midianitas introduziram suas práticas
religiosas e imorais. Baal-Peor foi o deus ao qual os israelitas adoraram, por
isso esse acontecimento é chamado na Bíblia de o  Negócio de Peora  (Nm
25:18). Vinte e quatro mil israelitas morreram pela praga que o SENHOR enaiou
e  muitos  príncipes  e  pessoas  que  não  morreram  da  praga  foram  mortos
enforcados e a fo da espada. Mesmo aendo todo o mal que o poao haaia
praticado, Zimri, príncipe simeonita, acedeu aos seus desejos carnais e trouxe
à sua tenda a princesa midianita, Cosbi, para abertamente assumirem seus
pecados. O sacerdote Finéias, entrou na tenda onde eles estaaam praticando
o ato sexual e os transpassou na barriga com uma lança. Somente após a

MULHERES:
Cosbi e as mulheres de Peor



morte de Zimri e Cosbi que a praga cessou. Deus prometeu bênçãos para
Finéias  e  sua descendência deaido ao ato zeloso.  O SENHOR proibiu que
moabitas participassem das assembleias santas até a 3ª geração (Dt 23:3-4), e
ordenou o extermínio dos midianitas (Nm 25:16-18).

PROPÓSITO:
• O propósito original desse poao era de serem preseraados, pois Deus

haaia dito que as terras deles eram intocáaeis e Israel receberia a sua
própria  herança.  Mas,  como  os  moabitas  e  midianitas  tentaram  e
fzeram cair o poao de Deus, foram punidos tal como as outras nações
que o SENHOR já haaia prometido expulsar de suas terras. O episódio
de Peor foi uma mostra do quanto somos fracos e facilmente caímos em
tentação se concordarmos com as práticas de quem não serae a Deus.

DEVO EVITAR:
• Não posso ser pedra de tropeço para um homem de Deus, aiaendo em

lascíaia, sensualidade e imoralidade;
• Não posso infuenciar pessoas a praticarem algo contra a aontade de

Deus. O pecado traz a morte.

REFERÊNCIAS CONSULTADAS:

A BÍBLIA EM ORDEM CRONOLÓGICA: Noaa Versão Internacional/edição autorizada da obra
de Edward Reese (org.); tradutor Judson Canto (títulos e textos explicatiaos). São Paulo: Editora
Vida, 2003.

BÍBLIA DE ESTUDO DA MULHER DE FÉ:  Noaa Versão Internacional.  Editora Geral:  Jean E.
Syswerda. Tradução: Cecília Eller. São Paulo: Editora Vida, 2014.

CHAMPLIN, Russell Norman. DICIONÁRIO A-Z. São Paulo: Hagnos, 2001. Vol. 6 e 7.

CHAMPLIN,  Russell  Norman.  O  ANTIGO  TESTAMENTO  INTERPRETADO: VERSÍCULO  POR
VERSÍCULO: Números. São Paulo: Hagnos, 2001. Vol. 1.



Cosbi e as mulheres de Peor
O negócio de Peor foi uma terrível tentação que 
o povo de Israel caiu. Balaque, rei moabita, 
aliado aos midianitas, queria derrotar Israel sem 
armas e sem guerra, para ver o povo de Deus 
definhar por meio da maldição. Balaão foi 
chamado para usar a voz profética e 
amaldiçoar Israel, mas não conseguiu dessa 
forma. Descontente, ele voltou e executou um 
plano que consistia em trazer a maldição para o 
povo de Deus inserindo as práticas religiosas e 
imorais dos moabitas e midianitas no meio de 
Israel. Eles prepararam uma festa e lá as 
mulheres moabitas e midianitas usaram de seus 
artifícios sensuais e persuasivos para que os 
israelitas se prostituíssem e adorassem a outros 
deuses. Elas, muito faceiras, deram as boas 
vindas à terra, muito bonitas e bem-vestidas, e 
conseguiram o seu intento. Muitos israelitas 
adoraram Baal-Peor e se prostituíram. Alguns 
morreram pela praga divina, outros enforcados e 
ao fio da espada, totalizando 24 mil israelitas 
mortos. Enquanto o povo chorava, Zimri, príncipe 
da tribo de Simeão, apaixonado pela princesa 
Cosbi, de Midiã, a convidou para sua tenda e 
enquanto fornicavam, o sacerdote Finéias os 
atravessou com uma lança, na região do ventre 
e assim os amantes morreram e a praga cessou. 
Balaão, os moabitas e os midianitas também 
receberam a punição divina por aquele plano 
astuto.

Meditação
Não podemos ceder a desejos 
que fram a santidade de Deus, 
nem podemos afastar alguém 
do centro da aontade do 
SENHOR ao aceitar misturar as 
ideias mundanas com as 
ordens de Deus. Homens e 
mulheres israelitas caíram em 
tentação por aceitar o que 
moabitas e midianitas 
insinuaram. Deaemos aigiar 
para não cair em tentação e 
para não sermos pedra de 
tropeço. Naturalmente, nós, 
mulheres possuímos a aaidade 
da beleza física e usamos 
artifícios que atraem os olhares 
dos homens. Essa 
característica inata às 
mulheres foi dada por Deus 
para ser usada com modéstia e 
sensatez. Nossos impulsos e 
sentimentos não podem nos 
controlar. Eles precisam estar 
crucifcados em Cristo e sob 
domínio do Espírito Santo.

Minhas impresses
______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________



REFERÊNCIA BÍBLICA: Números 26:33; Números 27:1-11; Números 36:2,6,10-12

SIGNIFICADO DO NOME:
Maalá (ou Macla):  Enfermidadea
Noa:  Descansoa
Hogla:  Uma perdiza
Milca:  Rainhaa ou  Conselhoa
Tirza:  Prazera

LOCAL: Deserto e Canaã ÉPOCA: 1423 a.C.

RELACIONAMENTO COM DEUS:

 Eram mulheres tementes a Deus.

RELACIONAMENTOS  COM  O
PRÓXIMO:

 PAI: Zelofeade

 ESPOSOS: Primos manassitas

 Pessoas  enaolaidas:  Moisés,
Josué,  príncipes  de
Manassés

RESUMO DA VIDA:
Maalá,  Noa,  Hogla,  Milca  e  Tirza  eram  flhas  de  um  príncipe  da  tribo  de
Manassés, portanto eram princesas. Por serem mulheres, eram princesas sem
herança. Quando o pai delas morreu, elas ainda estaaam solteiras. Crendo
que Deus lhes daria a terra prometida, elas se colocaram diante de Moisés e
líderes  de  Israel,  para  fazer  um  sábio  e  importante  pedido:  elas  queriam
receber a herança que seria destinada ao seu pai se estiaesse aiao ou se
tiaesse  um  flho,  para  que  seu  pai  tiaesse  um  memorial  em  Israel.  Moisés
considerou a questão diante do SENHOR e obteae a resposta: elas mereciam
receber  a  herança.  Com  essa  resposta,  os  príncipes  de  Manassés  se
atentaram ao fato de que se elas se casassem com homens de outra tribo, a
herança passaria para outra tribo e o território de Manassés seria diminuído.
Noaamente, Moisés apresenta a questão ao SENHOR e recebeu a resposta:
elas podiam receber a herança com a condição de se casarem com homens
de  seu  próprio  clã  (primos  da  tribo  de  Manassés).  Elas  obedeceram  a
condição e anos mais tarde, no momento da partilha das heranças, elas se
colocaram noaamente diante dos líderes de Israel (dessa aez, diante de Josué,
pois Moisés já tinha falecido) para requisitar seus direitos. Maalá, Noa, Hogla,
Milca e Tirza airam todas as promessas de Deus se cumprirem, elas receberam
sua porção na sonhada Canaã.

MULHERES:
Maalá, Noa, Hoolla,

Milca e Tirza



PROPÓSITO:
• O propósito da atitude dessas 5 mulheres foi a de implementar uma lei

em Israel faaoráael à memória do pai que só tiaesse flhas, preseraando
sua herança.

DEVO IMITAR:
• Deao imitar a coragem dessas mulheres, leaando minhas causas ao meu

líder espiritual;
• Deao ter sabedoria quando tiaer de fazer um pedido muito importante

para mim;
• Deao imitar a aisão e esperança dessas 5 mulheres, em acreditar que a

situação podia mudar faaoraaelmente para elas;
• Deao  imitar  o  zelo  pela  memória  e  herança  da  família,  obedecendo

todas as condições impostas pela lei.

DESTAQUE
 […]  As flhas de Zelofeade tem muito a nos dizer –  porém, não na área de
direitos da mulher, como a expressão é entendida popularmente! Há outros
textos do Antigo Testamento que seriam mais apropriados, caso quiséssemos
algo nessa área. Elas não estaaam tão interessadas em direitos como tais;
estaaam  interessadas  na  bênção  que  são  as  promessas  de  Deus
concretizadas em suas aidas. E essa me parece ser a opção aerdadeira para a
mulher de hoje também. […]a
Joyce Elizabeth W. Eaery-Clayton, em  Fale, Mulhera

REFERÊNCIAS CONSULTADAS:
A BÍBLIA EM ORDEM CRONOLÓGICA: Noaa Versão Internacional/edição autorizada da obra
de Edward Reese (org.); tradutor Judson Canto (títulos e textos explicatiaos). São Paulo: Editora
Vida, 2003.
BÍBLIA DE ESTUDO DA MULHER DE FÉ:  Noaa Versão Internacional.  Editora Geral:  Jean E.
Syswerda. Tradução: Cecília Eller. São Paulo: Editora Vida, 2014.
CHAMPLIN, Russell Norman. DICIONÁRIO A-Z. São Paulo: Hagnos, 2001. Vol. 6 e 7.
CHAMPLIN,  Russell  Norman.  O  ANTIGO  TESTAMENTO  INTERPRETADO: VERSÍCULO  POR
VERSÍCULO: Jó. São Paulo: Hagnos, 2001. Vol. 3.
EVERY-CLAYTON,  Joyce  Elizabeth  W.  FALE,  MULHER. Brasília:  Rede  de  Mobilização  de
Mulheres, 1998.



Maalá, Noa, Hoolla,
Milca e Tirza

Maalá, Noa, Hogla, Milca e Tirza, eram 
princesas da tribo de Manassés, órfãs de 
pai e correndo o risco de ficarem sem 
herança. A lei dada por Deus, só 
permitia que homens recebessem 
herança e elas não tinham nenhum 
irmão. Mas, a lei do levirato previa que 
nenhum homem ficasse sem um 
memorial, portanto essa era uma 
abertura para conseguirem manter a 
memória do pai (elas só não sabiam 
como). Corajosamente as 5 filhas de 
Zelofeade apresentaram a difícil causa a 
Moisés e obtiveram uma resposta da 
parte do SENHOR. Elas obedeceram tudo 
o que lhes fora condicionado, e 
esperaram até a promessa se cumprir. 
Quando o tempo chegou elas estavam 
prontas diante do novo líder, Josué. A 
porção delas foi concedida e o nome 
de Zelofeade preservado nas 
genealogias de Israel, mesmo tendo ele 
somente filhas.

Meditação

Um dos maiores legados que as flhas 
de Zelofeade nos deixou foi combater 
o  Isso não é para mim!a com a 
confança no Deus bondoso a que 
seraiam. Elas não se entregaram ao 
coitadismo, nem se conformaram 
com a situação difícil na qual 
estaaam. Elas se leaantaram, 
planejaram a maneira sábia de 
propor o pedido e acreditaram que 
podiam receber o que desejaaam, 
apesar doas apesares. A fé nos 
impulsiona a fazer aquilo que tudo e 
todos dizem não ter solução. E Deus 
sempre atende ao coração cheio de 
fé. O SENHOR tem reseraado bênçãos 
que fcam guardadas em seu 
depósito sagrado, somente 
esperando uma iniciatiaa nossa cheia 
de fé e coragem para nos conceder o 
que nosso coração tanto almeja.

Minhas impresses

____________________________________

____________________________________

____________________________________



REFERÊNCIA BÍBLICA: Números 32:17, 24, 26

SIGNIFICADO DO NOME: Seus nomes não são citados.

LOCAL: Campos de Jazer e Gileade ÉPOCA: 1430 a.C.

RELACIONAMENTO COM DEUS:

 Mulheres tementes a Deus.

RELACIONAMENTOS  COM  O
PRÓXIMO:

 Mulheres das tribos de Gade,
Rúben  e  metade  de
Manassés

RESUMO DA HISTÓRIA:
Os chefes das tribos de Gade, Rúben e metade de Manassés acharam por
bem fcar nos campos de Gileade, por aerem que era o lugar ideal para a
criação do gado. Eles prometeram a Moisés e a Josué de se juntarem aos
seus irmãos e conquistar a Terra Prometida e só aoltar para suas mulheres e
flhos quando todos estiaessem em seus territórios (a lei do SENHOR proibia
de mulheres irem à guerra, por isso elas deaiam fcar em casa protegidas).
Essas mulheres concordaram em se estabelecer no local que seus maridos
escolheram  e  acreditaram  que  seriam  muito  prósperas  ali.  Enquanto  os
homens guerreaaam, elas certamente permaneciam aigilantes até a completa
aitória.

PROPÓSITO:
• Elas foram féis a Deus e aos seus maridos enquanto esperaaam a aolta

triunfal deles para casa.

DEVO IMITAR:
• Deao imitar a paciência e confança dessas mulheres na espera.

REFERÊNCIAS CONSULTADAS:
A BÍBLIA EM ORDEM CRONOLÓGICA: Noaa Versão Internacional/edição autorizada da obra
de Edward Reese (org.); tradutor Judson Canto (títulos e textos explicatiaos). São Paulo: Editora
Vida, 2003.
BÍBLIA DE ESTUDO DA MULHER DE FÉ:  Noaa Versão Internacional.  Editora Geral:  Jean E.
Syswerda. Tradução: Cecília Eller. São Paulo: Editora Vida, 2014.
CHAMPLIN, Russell Norman. DICIONÁRIO A-Z. São Paulo: Hagnos, 2001. Vol. 6 e 7.
CHAMPLIN,  Russell  Norman.  O  ANTIGO  TESTAMENTO  INTERPRETADO: VERSÍCULO  POR
VERSÍCULO: Números. São Paulo: Hagnos, 2001. Vol. 1.

MULHERES:
As manasitas



As Manasitas
Essas mulheres estiveram caminhando 
pelo deserto durante muito tempo, mas 
agora a Terra Prometida estava diante 
delas, bastava atravessar o rio Jordão. 
Os homens estavam dispostos e 
preparados para conquistá-la. Ao 
observar as campinas onde estavam, 
daquém do Jordão, os líderes das tribos 
de Gade, Rúben e metade da tribo de 
Manassés, viram que era perfeita para 
criar o gado que Deus tinha lhes dado. 
Ao conversar com Moisés, ficou 
acertado de os guerreiros dessas 3 
tribos partirem junto com o exército de 
Israel para conquistarem Canaã que 
ficava além do Jordão e só retornarem 
quando as terras fossem conquistadas. 
As mulheres desses bravos soldados, 
por lei, não podiam ir para a guerra, 
elas ficavam em casa, protegidas e 
confiantes que os homens voltariam 
sãos e salvos para casa, trazendo 
consigo a vitória e os despojos da 
guerra.

Meditação

 Não é fácil passar algum tempo 
longe do chefe da família. Missões, 
trabalho e guerra, são alguns dos 
motiaos pelos quais homens se 
ausentam por algum tempo do lar. E 
as mulheres que aiaem longe deles, 
tendem a fcar mais tristes, sensíaeis, 
carentes e desanimadas. Esse 
tempo solitário pode ser bem 
utilizado quando a mulher se dedica 
em buscar mais o SENHOR, em 
buscar a presença de um grupo 
acolhedor com conaersas e tarefas 
agradáaeis, em orar pelo ente 
querido que está longe e encher 
suas reseraas espirituais com a 
Palaara para sempre ter uma 
palaara de ânimo para ele. O 
SENHOR sempre recompensa quem 
espera nEle e se mantém fel.

Minhas impresses

______________________________________

______________________________________

______________________________________



O liaro de Números discorre sobre 7 temas aoltados para as mulheres:

1.  MULHERES  IMPURAS  (Números  5:2-3)  →  Homens  ou  mulheres  com
doenças  cutâneas,  com  emissões  do  corpo  (emissões  seminais,
menstruação,  emissões de patologias sanguíneas…),  impuros por tocar
em  cadáaer,  não  podiam  conaiaer  no  acampamento  ou  nas  cidades.
Pessoas com essas impurezas fcaaam isoladas numa comunidade fora
dos  limites  do  acampamento  ou  cidade.

2.  MULHERES QUE PREJUDICARAM ALGUÉM (Números 5:6-7)  → Se uma
mulher prejudicasse ou ofendesse alguém, a lei do SENHOR preaia que
ela precisaaa confessar, restituir o dano e ainda acrescentar 1/5.

3. A MULHER SUSPEITA DE ADULTÉRIO (Números 5:11-29) → Diferente da
punição da mulher  pega em fagrante de adultério,  quando o marido
desconfaaa que a mulher o traiu, ela era submetida a um teste diante do
sacerdote. Ela bebia uma água amargosa e se o aentre dela inchasse, ela
era culpada de adultério. O marido podia se diaorciar dela, e ela fcaaa
com o aentre inchado, impedida de engraaidar até a morte e se tornaaa
objeto de maldição para todo o poao. Caso o aentre não inchasse, ela era
liare de toda acusação e podia gerar flhos.

4.  A  MULHER  E  O  NAZIREADO  (Números  6:1-21)  →  A  tribo  de  Leai  foi
separada  por  Deus  para  serem  dedicados  inteiramente  ao  SENHOR.
Entretanto,  se  qualquer  homem  ou  mulher  quisesse  se  dedicar  ao
SENHOR seguia as regras do nazireado, se separando de alguns deleites
e práticas por um tempo determinado. Eram 3 as proibições, aos quais os
nazireus se  separaaam:  proibido comer  uaa (ainho,  suco,  ainagre,  uaa-

TEMAS:
 Mençses às Mulheres em 

Números



passa, ou qualquer alimento contendo uaa), proibido cortar o cabelo e
proibido  tocar  ou  se  aproximar  de  um  cadáaer.  Caso  alguma  dessas
proibições fossem quebradas, a pessoa teria que reiniciar todo o ritual,
pois  a  dedicação  anterior  fcaaa  inaalidada.  Alguns  nazireus  se
dedicaram por toda a aida, outros só um período de tempo (Sansão – Jz
13:3-5; Samuel – 1 Sm 1:11; Ana – Lc 2:36-37).

5. A MULHER COMO DESPOJO DE GUERRA (Números 14:3) → O despojo de
guerra  consistia  em  objetos,  pessoas  ou  animais  do  exército  inimigo
subjugado,  tomados  pelo  exército  aencedor.  Mulheres  podiam  ser
tomadas para serem escraaas ou esposas. Deus proibiu de Israel tomar
despojos  de  alguns  poaos,  ordenando  o  extermínio  completo.  Em
Números, quando os 10 espias aoltam com o relatório da Terra Prometida,
o poao incrédulo acredita que seriam mortos pelos gigantes e que suas
mulheres seriam leaadas como despojo de guerra.

6.  FILHAS DE SACERDOTES (Números 18:11,19)  → Noaamente  no liaro de
Números,  aolta a ser abordado o direito que as flhas dos sacerdotes
tinham de comer das ofertas e sacrifícios santos.

7. A MULHER E O VOTO (Números 30:3-16) → Quando uma mulher fazia um
aoto,  teria  que  fazê-lo  conhecido  ao  pai  (se  ela  fosse  solteira)  ou  ao
esposo (se ela fosse casada),  se ele concordasse, ela seria obrigada a
cumprir seu aoto, mas se ele discordasse o aoto da mulher seria anulado
e ela fcaaa desobrigada de cumpri-lo.  Um homem quando aotaaa era
obrigado a cumprir seu aoto.

Obseraação importante:  Números  é  o  liaro  no  qual  se  concentram os
censos do poao de Israel. Nessas contagens somente eram registrados os
homens aptos para a guerra. Como as mulheres eram dispensadas da
guerra, não eram inclusas nos censos.

NOMES MULHERES ANÔNIMAS TEMAS FEMININOS
1. Cosbi

2. Hogla

1. A esposa cuxita de 

Moisés

1. A mulher como 

despojo de guerra



3. Joquebede

4. Macla

5. Milca

6. Miriã

7. Noa

8. Sera

9. Tirza

2. A esposa de Abirão

3. A esposa de Corá

4. A esposa de Datã

5. Moabitas e 

midianitas do 

negócio de Peor

6. Mulheres das tribos

de Rúben, Gade e 

metade de 

Manassés

2. A mulher e o 

nazireado

3. A mulher e o aoto

4. A mulher suspeita 

de adultério

5. Ama

6. Filhas de 

sacerdotes

7. Mulheres impuras

8. Mulheres que 

prejudicaram 

alguém



REFERÊNCIA BÍBLICA: Deuteronômio 2:34, 3:6

SIGNIFICADO DO NOME: Amorreus signifca  poaos das montanhasa

LOCAL: Hesbom e Basã ÉPOCA: 1423 a.C.

RELACIONAMENTO COM DEUS:

 Elas eram inimigas de Deus.

RELACIONAMENTOS  COM  O
PRÓXIMO:

 Os amorreus,  anteriormente,
haaiam aencido os moabitas
e tomado suas terras.

RESUMO DA VIDA:
Essas mulheres faziam parte do poao amorreu, um poao cruel e transgressor
aos princípios  de Deus.  Eles  receberam aaisos e  um longo tempo para se
arrependerem

PROPÓSITO:
• Elas não aiaeram os propósitos de Deus para elas. Morreram pelos seus

pecados.

DEVO EVITAR:
• Não posso concordar nem praticar os erros de minha família ou círculo

de amigos, para também não receber a punição no coletiao.

REFERÊNCIAS CONSULTADAS:
A  BÍBLIA  EM  ORDEM  CRONOLÓGICA: Noaa  Versão  Internacional/edição
autorizada da obra de Edward Reese (org.); tradutor Judson Canto (títulos e
textos explicatiaos). São Paulo: Editora Vida, 2003.
BÍBLIA DE ESTUDO DA MULHER DE FÉ:  Noaa Versão Internacional.  Editora
Geral: Jean E. Syswerda. Tradução: Cecília Eller. São Paulo: Editora Vida, 2014.
CHAMPLIN,  Russell  Norman.  O  ANTIGO  TESTAMENTO  INTERPRETADO:
VERSÍCULO POR VERSÍCULO: Deuteronômio. São Paulo: Hagnos, 2001. Vol. 2.
MCNAIR, S. E. PEQUENO DICIONÁRIO BÍBLICO. Tradução: Degmar Ribas. CPAD:
Rio de Janeiro, 2012.

MULHERES:
 Mulheres amorreias



As amorreias
Números 21:24-25 e Deuteronômio 2:34, 
nos traz o relato sobre a ordem do SENHOR 
de exterminar um povo: os amorreus – 
habitantes de Hesbom. A mesma ordem 
foi concedida aos amorreus que 
habitavam em Basã (Dt 3:6), 60 cidades 
foram atacadas e destruídas segundo a 
ordem de Deus e homens, mulheres e 
crianças mortos. Antes de tirarmos 
qualquer conclusão precipitada, é 
importante observar 2 informações 
importantes:
1. Desde a época de Abraão, 
aproximadamente 460 anos antes, Deus já 
havia avisado sobre a punição destinada 
aos amorreus pelas suas vidas estarem 
entregues à rebeldia e falta de 
arrependimento (Gn 15:13-16). Quando o 
povo de Israel saiu do Egito a medida de 
Deus havia se enchido; e
2. Essa ordem de exterminar um povo 
inteiro só foi aplicada em casos raros, a 
povos no qual não se arrependia nem 
havia desejo de mudança. Nesses casos, 
nem mesmo as jovens virgens ou crianças 
foram poupadas, devido a total perversão 
em que se encontravam.
Elas deixaram terras, riquezas e sua raça 
deixou de existir, por causa da vida de 
pecados que escolheram viver.

Meditação

As mulheres, consideradas o seco frágil, 
possuem alguns priailégios. Entretanto, 
o relato bíblico exposto aqui nos alerta 
que a mulher sofre as mesmas 
consequências que um homem, quando 
se trata de pecado e falta de 
arrependimento. É como se Deus 
tiaesse um copo de medida com as 
nossas transgressões acumuladas, e se 
a medida encher e transbordar, Deus 
entra com o juízo. Ele é longânimo e 
trabalha para que haja 
arrependimento. Se permanecermos 
em dureza de coração, fazendo nossas 
próprias aontades e rejeitando o 
conselho e amor do SENHOR, 
receberemos a punição. Mas, se houaer 
arrependimento, o copo se esaazia 
completamente e ganhamos uma noaa 
chance de aida.

Minhas impresses

______________________________________

______________________________________

______________________________________



Deuteronômio 33:9  Os leaitas obedeceram à Tua palaara e guardaram a

Tua aliança. Foram mais leais a Ti que ao próprio pai e à mãe. Ignoraram

os parentes e não reconheceram os próprios flhos.a

Esse aersículo faz uma breae menção à mãe dos leaitas, com o objetiao de

exaltar a escolha de seus flhos na dedicação a Deus. Eram elas quem

ensinaaam  os  flhos  no  caminho  de  Deus,  e  recebiam  a  grande

recompensa  de  o  SENHOR  escolherem  eles  para  serem  ministros

exclusiaos  da lei  e  seraiço  sagrado.   A  mãe dos  leaitas  (e  as  esposas

também) tinham de aprender a lidar com o pouco conaíaio com eles e se

desdobrar na educação e criação dos flhos, de maneira a formarem os

futuros bons ministros do SENHOR. Esse era o seraiço mais honroso de

todos,  mas,  por  outro  lado,  os  rituais  de  purifcação  e  seraiços  no

Santuário  implicaaam  na  total  dedicação  e  muito  tempo  com  as

responsabilidades  sagradas.  A  lealdade  de  seus  flhos  ao  SENHOR

superaaa o amor aos pais. Proaa disso é que o sumo sacerdote não podia

comparecer no sepultamento de sua mãe (La 21:11). Essa atitude de deixar

a mãe é usada mais outras 2 aezes: o homem deixará o seu pai e sua mãe

para unir-se à sua esposa (Gn 2:24) e a pessoa que deixa pai e mãe torna-

se digno do SENHOR Jesus (Mt 10:37)  e terá sua recompensa na terra,

ainda que com tribulações, e no Céu, a aida eterna (Mc 10:29-30).

TEMAS:
A mãe dos levitas



DIREITOS DEVERES PROIBIÇÕES
Dt 3:19 Mulheres e 
crianças dispensadas da 
guerra

Dt 5:14 Filha ou seraa 
deaem guardar o sábado

Dt 4:16 Proibido ídolos à 
semelhança do homem 
ou mulher

Dt 14:29 Viúaas recebem 
alimento dos dízimos das
colheitas armazenadas 
no 3º ano

Dt 5:16 Honrar a mãe Dt 5:21 Proibido cobiçar a 
mulher ou seraa do 
próximo

Dt 15:12 Mulher aendida 
como seraa recebe a 
liberdade no 7º ano

Dt 12:12 e 18 Filhas e 
seraas celebram diante 
do SENHOR no 
Tabernáculo

Dt 7:3 Filhas israelitas 
não podem se casar com 
os flhos das nações, nem
os flhos israelitas com as
flhas das nações

Dt 16:11 e 14 Filhas, seraas 
e aiúaas têm o direito de 
celebrar as Festas das 
Semanas e a das 
Cabanas

Dt 15:17 A escraaa que 
não quiser deixar seu 
senhor, furará a orelha e 
será escraaa para o resto
da aida

Dt 12:31 proibido queimar 
flhas em sacrifícios a 
deuses

Dt 20:7 Direitos da recém-
casada

Dt 21:18-21 O pai e a mãe 
do flho rebelde

Dt 13:6 Proibido uma flha 
ou esposa instigar 
adoração a outro deus 
(pena de morte)

Dt 21:10-14 Direitos das 
mulheres catiaas (Dt 20:14)

Dt 22:13-30 Deaeres das 
mulheres no casamento 
(airgem, joaem prometida 
em casamento, mulher 
do pai)

Dt 23:17-18 proibido a 
prostituição cultual

Dt 21:15-17 Direito das 
esposas de um mesmo 
homem

Dt 27:15-26 Maldições 
para quem cometesse as 
coisas proibidas

Dt 22:13-30 Direitos das 
mulheres no casamento 
(airgem, joaem prometida 
em casamento, mulher 

Dt28:30, 32, 41, 53, 56, 57; 
Dt 32:19,25 Maldição para 
as mulheres quando o 
poao desobedecesse

TEMAS:
Direitos e Deveres das Mulheres



do pai)
Dt 24:1-4 Direitos da 
mulher diaorciada
Dt 24:17-22, 26:12-13 
Direitos das aiúaas
25:5-10 Direito da aiúaa 
sem flhos de se casar 
com o cunhado



Texto bíblico: Deuteronômio 12:11,18; 16:11,14

As  mulheres,  solteiras  ou  casadas,  tinham  participação  em  todas  as
celebrações  religiosas  em  Israel  por  ordem  do  próprio  Deus.  Elas  se
reuniam ao redor do Tabernáculo nas Festas da Colheita, das Semanas,
do Pentecostes e das Cabanas. É importante mencionar que apesar de
as mulheres não entrarem no pátio onde se ofereciam os sacrifícios e
holocaustos ao SENHOR, muitas delas prestaaam seraiço a Deus à porta
do  Tabernáculo,  e,  depois  da  construção  do  Templo,  as  mulheres
ganharam um átrio  protegido com muralhas  que  fcaaa às  portas  do
templo (às portas do átrio das mulheres fcaaa o átrio dos gentios - Êx
38:8;  1  Sm 2:22).  Não encontramos aersículos  restringindo ou proibindo
mulheres de entrarem no recinto sagrado, era um costume muito natural
para  os  israelitas  que  só  entrassem  os  homens  (no  Tabernáculo,
propriamente, só entraaam os sacerdotes, e no Santo dos Santos o sumo
sacerdote, 1 aez ao ano). Norman Champlin, ao comentar sobre o seraiço
prestado pelas mulheres, não o descreae ao certo, ele relaciona alguns
dos seraiços proaáaeis e comuns às mulheres: limpeza, recepção, ofertas
ou refeições  (CHAMPLIN,  Russell  Norman.  O Antigo Testamento Interpretado:  VERSÍCULO

POR  VERSÍCULO:  Deuteronômio.  São  Paulo:  Hagnos,  2001.  Vol.  2.).  Tanto  nas  Festas
estabelecidas por Deus, quanto no seraiço diário à porta do Tabernáculo,
aquelas mulheres tinham em seu coração alegria de estar na presença
de Deus, sem se preocupar com restrições ou separações. Elas tinham
corações aoluntários e cheios de amor para serairem ao SENHOR.

TEMAS:
Mulheres diante do Tabernáculo



Texto bíblico: Deuteronômio 7:14; 28:30,32,41,53,56,57; 32:25

A benção do SENHOR para as mulheres de Israel, estaaa condicionada à

obediência,  e  preaia  a  fertilidade  e  muitas  bênçãos  para  o  fruto  do

aentre,  saúde,  multiplicação  do  clã,  prosperidade  fnanceira  e  muitos

anos de aida tranquila. O oposto acontecia com a desobediência, com

acréscimos de maldições, como por exemplo, em tempos de guerra, as

flhas seriam leaadas para o estrangeiro, a airgem seria morta a espada, a

recém-casada seria tomada por outro homem, e num cerco de guerra, a

fome assolaria e a mãe comeria o próprio flho e não repartiria com seu

esposo.  O segredo do sucesso físico  e  material  de  Israel  é  o  sucesso

espiritual. Ainda hoje a obediência a Deus é o requisito principal para a

pessoa ser bem-sucedida. Para muitos, a obediência a Deus pode pôr em

risco a própria aida, mas se a sua alma está segura em Deus, não há

temor nem no aale da sombra da morte.  Não são necessários rios de

dinheiro, para ser uma pessoa de sucesso. Quando estamos bem com

Deus, a paz e a alegria reinam no lar – ainda que as tempestades queiram

afundar  nossa  fé,  a  proaidência  é  experimentada  diariamente  em

multiformes milagres, os liaramentos de todas as afições são tantos que

dariam um belo liaro. A aproaação de Deus nos garante o triunfo fnal.

TEMAS:
Bençãos e maldiçses

para a mulher



Texto bíblico: Deuteronômio 22:5

Em Deuteronômio 22:5, Deus ordenou que homens e mulheres tiaessem

aestes distintas com o objetiao de deixar bem claro a diferença entre os

sexos. Primeiramente, foi Deus quem fez aestes para o homem e para a

mulher  após  a  queda  no  Jardim  do  Éden.  O  pecado  estaaa  tão

generalizado que todas os princípios estabelecidos por  Deus estaaam

sendo  quebrados  pela  humanidade.  Transgredir  contra  a  roupa

assinalaaa  um pecado  muito  maior:  a  questão  do gênero  estaaa  sem

referencial e distorcida.

Mulheres amam roupas e aestir-se feminina acentua ainda mais a beleza

natural da mulher. A aestimenta que agrada a Deus é aquela que mostra

a  santidade,  pureza  e  modéstia  que  há  no  coração.  As  aestes  não

precisam ser masculinas, nem de mau gosto, com a desculpa de que está

inibindo a sensualidade. O senso do que usar ou não usar são apurados

quando submetemos nossa aontade à do Espírito Santo.

TEMAS:
Roupas das Mulheres



Apenas Miriã (Dt 24:9) foi mencionada por nome em Deuteronômio,

para  que  todos  os  israelitas  lembrassem  de  que  ninguém  seria

poupado da punição pela sua rebeldia.  Outras 3 aezes,  mulheres

são mencionadas no coletiao:  as mulheres de Seom (Dt 2:34)  e as

mulheres de Ogue e Basã (Dt 3:6) – inimigas de Deus, e a mãe de Leai

(Dt 33:8). Por quase todo o liaro de Deuteronômio são relembradas

leis para as mulheres, seus direitos, deaeres e as coisas proibidas,

com  suas  deaidas  penas.  Ao  todo  12  leis  sobre  os  direitos  das

mulheres, 6 sobre os deaeres e 8 proibições, que abrangem a aida

religiosa,  em comunidade,  conjugal  e  a  proteção à mulher  aiúaa,

diaorciada, catiaa, noiaa e solteira. As leis de Deus para as mulheres

tinham  o  objetiao  de  estimularem  a  nação  de  Israel  ao  amor  e

cuidado às damas e à santidade.

TEMAS:
Mençses às Mulheres
em Deuteronômio



REFERÊNCIA BÍBLICA: Josué 2:1-21; Josué 6:17, 22, 23, 25

SIGNIFICADO  DO  NOME:  Os  signifcados  no  hebraico  aariam  entre
 Tempestadea,   Ferocidadea,   Arrogânciaa.  Em  grego  a  palaara  que  descreae
Raabe é porne, que signifca  meretriza.

LOCAL: Jericó e Israel ÉPOCA: 1422 a.C.

RELACIONAMENTO COM DEUS:

 Raabe ao ouair falar sobre os feitos
do Deus de Israel, creu nEle e foi por
Ele galardoada.

RELACIONAMENTOS  COM  O
PRÓXIMO:

• ESPOSO: Salmon
• FILHO: Boaz
• BISNETO: Daai
• Pessoas enaolaidas: Os pais e

irmãos  de  Raabe  não  tem
seus  nomes  registrados;
Josué; 2 espias, soldados do
rei de Jericó.

RESUMO DA VIDA:
Raabe foi uma prostituta cananeia, que ao ouair sobre os grandes feitos do
Deus de Israel se conaerteu a Ele em seu coração. Proaidencialmente, os dois
espias enaiados secretamente por Josué, chegou à sua casa. Ela os protegeu,
ajudou e frmou uma aliança com o poao de quem seu poao era inimigo. A
aliança consistia em que Raabe não delatasse os espias, que trouxesse toda
sua família à sua casa e que estendesse o cordão escarlate como sinal da
casa que não deaeria ser tocada pela espada. Deus milagrosamente salaou a
Raabe e toda sua família. Todo o muro caiu, somente a casa com o cordão
escarlate fcou de pé.  Raabe foi integrada à nação israelita de uma forma
maraailhosa, ela de casou com o príncipe da tribo de Judá, concebeu Boaz,
foi a bisaaó do rei Daai, e por fm, foi ascendente de Jesus.

PROPÓSITO:
• O propósito da aida de Raabe foi cumprido a partir do momento em

que ela creu no Deus Jeoaá. A história dela foi mudada, sua coragem e
fé foram recompensadas com a salaação de toda sua família e com o

MULHER:

Raabe



futuro de honra de sua noaa casa.

DEVO IMITAR:
• Deao  imitar  a  fé  e  temor  de  Raabe  ao  único  Deus  Salaador  e

galardoador;
• Deao  me  aliar  ao  lado  certo,  mesmo  quando  todos  estiaerem  na

oposição;
• Posso usar minha criatiaidade e efciência para resolaer situações em

tempos de crise;
• Preciso acreditar que Deus perdoa o pior dos meus pecados por Sua

graça.

DESTAQUE
 Os sãos não precisam de médico, e sim os doentes; não aim chamar os justos,
e sim pecadoresa (Mc 2.17). Raabe é a própria encarnação dessa aerdade. É
por essa razão que, repetidas aezes, o Noao Testamento a menciona como
exemplo de aida do fruto da fé salaadora. Ela é um lembrete aiao de que até
mesmo os piores pecadores podem ser redimidos pela graça diaina por meio
da fé.  […]  Raabe  não foi  redimida por  qualquer  obra  meritória  que tenha
praticado. Ela não obteae o faaor de Deus pelas suas boas obras. […] Raabe
não é uma lição sobre como melhorar a nós mesmos pela autoajuda. Ela é um
lembrete de que Deus, por sua graça, pode redimir até a aida mais horríael. […]
O fato perturbador sobre o que outrora ela haaia sido simplesmente aumenta
a glória da graça diaina, que foi o que a transformou nessa mulher notáael
que ela foi. Essa é, afnal, a lição de toda a sua aida.a
John MacArthur, em  Doze Mulheres Notáaeisa

REFERÊNCIAS CONSULTADAS:
A BÍBLIA EM ORDEM CRONOLÓGICA: Noaa Versão Internacional/edição autorizada da obra
de Edward Reese (org.); tradutor Judson Canto (títulos e textos explicatiaos). São Paulo: Editora
Vida, 2003.
BÍBLIA DE ESTUDO DA MULHER DE FÉ:  Noaa Versão Internacional.  Editora Geral:  Jean E.
Syswerda. Tradução: Cecília Eller. São Paulo: Editora Vida, 2014.
CHAMPLIN, Russell Norman. DICIONÁRIO A-Z. São Paulo: Hagnos, 2001. Vol. 6 e 7.
CHAMPLIN,  Russell  Norman.  O  ANTIGO  TESTAMENTO  INTERPRETADO: VERSÍCULO  POR
VERSÍCULO: Josué. São Paulo: Hagnos, 2001. Vol. 2.
MACARTHUR, John. DOZE MULHERES NOTÁVEIS: Como Deus Formou Mulheres da Bíblia e o
que Ele quer Fazer com Você. Traduzido por Elizabeth Stowell Charles Gomes. 2. Ed. São Paulo:
Cultura Cristã, 2014.



Raabe
Raabe vivia uma vida promíscua e 
oprimida em Jericó como prostituta. Ao 
ouvir sobre o Deus de Israel, do Seu 
poder e de todas as maravilhas que 
havia feito, ao invés de desmaiar o 
coração de medo – como todos os 
outros, ela creu. E foi pela sua fé que 
Deus guiou aqueles 2 espias israelitas 
até a sua casa, para salvar a primeira 
cananeia da Terra Prometida. Raabe 
confessou com os seus lábios da sua fé 
e temor, revelou seu coração 
convertido à cultura povo de Israel e 
obedeceu a todo acerto feito com os 
espias. Ela os escondeu 
engenhosamente, despistou os 
soldados de Jericó e cuidadosamente 
instruiu e ajudou os espias para 
conseguirem voltar ao acampamento 
israelita sãos e salvos. O ato de fé de 
Raabe ficou registrado na galeria dos 
heróis da fé e foi devidamente 
recompensado por Deus: toda a 
família dela foi salva e Deus lhe 
concedeu um casamento honrado 
com um príncipe da tribo de Judá – e 
essa linhagem culminou no nascimento 
de Jesus Cristo.

Meditação

Fé e coragem andam de mãos dadas. 
Viaeremos momentos desafadores, 
podemos até fcar em risco de aida, 
mas quando Deus aê atitude de fé em 
nosso coração, também nos dá a 
coragem que precisamos para 
enfrentar tudo e aencer. Assim como 
Deus aiu o coração de Raabe e 
trabalhou para que tudo cooperasse 
para a salaação dela e da família, 
também enaiará escape e 
transformação de cenário para quem 
honra ao SENHOR em seu coração.
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Todo o tempo em que Raabe morou em Jericó ela esteae enaolaida com 
suas práticas pecaminosas, aiaendo como uma prostituta. Ao ouair falar 
sobre Deus, ela tomou sua decisão ao lado de Deus. Quando Jericó foi 
destruída, ela deixou nos escombros seu passado negro e passou a aiaer 
uma noaa aida santifcada a Deus. A ex-prostituta se tornou uma esposa 
fel e mãe respeitada. Ela se integrou de corpo e alma a Deus e ao Seu 
poao santo.

Entretanto, após sua conaersão, encontramos menções nas Escrituras, 
como  Raabe, a meretriza. Por que não  Raabe, a ex-meretriza? Ela já haaia 
abandonado a prática proibida por Deus e haaia se casado com um 
príncipe de Israel. A antiga identidade de Raabe fcou marcada para 
sempre em sua aida, não era para manchar sua noaa boa imagem, talaez 
também nem fosse para lembrá-la de onde ela haaia sido resgatada, mas 
certamente foi para mostrar a todos a poderosa graça de Deus. A graça 
que transforma, que resgata, que dá noaa aida. Toda aez que a Bíblia 
registra  Raabe, a meretriza, ressalta o poder de Deus em abraçar a 
pessoa que o teme e crê nEle. O prefxo  ex-a faria Raabe olhar para trás 
com algum remorso e dor (coisa que ela não sentia mais). Toda aez que 
Raabe é chamada de meretriz, o nosso olhar se aolta para o Deus que 
salaa uma meretriz, transforma em uma heroína da fé e faz uma alegre 
esposa e mãe de flhos. Isso se chama graça sobre graça, cobrindo a aida
de quem nunca merecia.

MULHER:

Raabe, a meretriz



REFERÊNCIA BÍBLICA: Josué 2:11-12, 18, 23

SIGNIFICADOS DOS NOMES: Seus nomes não são citados.

LOCAL: Jericó e Israel ÉPOCA: 1422 a.C.

RELACIONAMENTO COM DEUS:

 Elas  foram  alcançadas  pela  fé  de
Raabe  e  integradas  ao  poao  de
Deus.

RELACIONAMENTOS  COM  O
PRÓXIMO:

 Raabe,  a  personagem
central,  possuía  pai,  mãe,
irmãos e irmãs.

 Josué, 2 espias, compatriotas
de Jericó

RESUMO DA VIDA:
A mãe e as irmãs de Raabe estaaam para ser  mortas,  assim como tantas
outras  mulheres  foram  mortas  nas  grandes  cidades  cananeias  aos  quais
Josué  já  haaia  conquistado.  Mas,  por  uma  proaidência  diaina  elas  foram
milagrosamente salaas. Elas tiaeram uma intercessora cheia de fé no único
Deus que podia liará-las. Raabe fez um acordo com os 2 espias israelitas e as
mulheres concordaram em se refugiarem na casa de Raabe, crendo que ali
estariam a salao. E assim aconteceu, elas airam sua antiga cidade destruída,
tiaeram  que  se  adequar  a  uma  noaa  cultura,  mas,  por  outro  lado,  elas
preseraaram suas aidas e conheceram o poder do único Deus aerdadeiro.

PROPÓSITO:
• Mostrar a extensão da graça e do poder salaador de Deus, em alcançar

a Raabe e toda sua família que com ela creram.

DEVO IMITAR:
• Como essas mulheres, deao tomar decisão apoiada na fé de que Deus é

o salaador.

REFERÊNCIAS CONSULTADAS:

A BÍBLIA EM ORDEM CRONOLÓGICA: Noaa Versão Internacional/edição autorizada da obra
de Edward Reese (org.); tradutor Judson Canto (títulos e textos explicatiaos). São Paulo: Editora
Vida, 2003.

MULHERES:
A mãe e as irmãs de Raabe



BÍBLIA DE ESTUDO DA MULHER DE FÉ:  Noaa Versão Internacional.  Editora Geral:  Jean E.
Syswerda. Tradução: Cecília Eller. São Paulo: Editora Vida, 2014.



A mãe e irmãs de Raabe
A casa de Raabe era seu prostíbulo, lá 
também ela guardava canas de linho 
e é provável que ela tinha acesso à 
plantação da família. De qualquer 
forma, percebemos que os laços de 
Raabe com a família eram fortes 
quando ela intercede por seus 
familiares de primeiro grau. Entre eles, 
estavam sua mãe e irmãs. Não temos 
detalhes de seus nomes, ofício, ou 
condições, só sabemos que, tal como 
Raabe, elas eram cananeias e 
estavam condenadas à morte, assim 
como o restante do povo de Jericó. 
Não sabemos também se elas 
frequentavam a casa de Raabe, mas 
foi para lá que foram quando 
souberam que seriam salvas da morte 
iminente. Elas foram agraciadas pela 
mesma graça que alcançou Raabe. 
Foram envolvidas na mesma fé e temor 
que Raabe teve. Mas, para que isso 
acontecesse, elas precisaram de 
Raabe.

Meditação

A história encorajadora e cheia de fé 
de Raabe enche o nosso coração de 
esperança sobre aermos toda nossa 
família salaa. Ser a única pessoa da 
família conaertida ao SENHOR não é 
fácil. Mas, essa é justamente a porta de 
entrada para a salaação de todos. A fé 
aiaa, o temor a Deus, a coragem 
inteligente, inspiram os corações 
temerosos e desesperançados ao redor. 
Mantenha sua fé frme no SENHOR e no 
tempo oportuno, Ele proaidenciará a 
salaação de todos em seu lar.
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REFERÊNCIA BÍBLICA: Josué 6:21

SIGNIFICADOS DOS NOMES: Seus nomes não são citados.

LOCAL: Jericó ÉPOCA: 1422 a.C.

RELACIONAMENTO COM DEUS:

 Elas eram inimigas de Deus.

RELACIONAMENTOS  COM  O
PRÓXIMO:

 PESSOAS  ENVOLVIDAS:
Habitantes de Jericó,  Josué,
guerreiros israelitas.

RESUMO DA VIDA:
As  mulheres da cidade de Jericó,  aiaiam uma aida promíscua e  protegida
dentro da fortaleza que eram os muros da cidade.  Esses muros eram tão
fortes e largos que podia-se construir casas sobre eles. Apesar da aparente
segurança,  os  habitantes  de Jericó fcaram com medo quando o poao de
Israel se aproximou de seu território. Todos eles sabiam da força e poder de
Deus, entretanto não se humilharam, nem se renderam perante o SENHOR. A
ordem do SENHOR para Israel era que todos fossem mortos e que nada deles
fosse tocado ou tomado.  Israel  se santifcou,  cumpriu todas as  ordens do
SENHOR, os homens se circuncidaram, se prepararam para a conquista da 1ª
cidade da sonhada Terra Prometida. Conforme a ordem do SENHOR, homens,
mulheres,  crianças,  casas,  animais,  tudo  foi  destruído  em  Jericó  pelos
guerreiros  israelitas.  Somente  Raabe  com  sua  família  e  bens  foram
preseraados. Josué lançou uma maldição sobre aquele que ousasse reedifcar
Jericó, quando lançassem o fundamento perderia o primogênito e quando
colocasse as portas perderia o caçula (Js 6:26). 700 anos depois da maldição
ser proferida, Hiel perdeu seu primogênito e o caçula por ter reedifcado a
cidade de Jericó.

PROPÓSITO:
• Mostrar o fm da pessoa que não serae ao SENHOR.

DEVO EVITAR:
• Não posso endurecer meu coração a ponto de perder a salaação do

SENHOR.

MULHERES:
As Mulheres de Jericó



REFERÊNCIAS CONSULTADAS:
A BÍBLIA EM ORDEM CRONOLÓGICA: Noaa Versão Internacional/edição autorizada da obra
de Edward Reese (org.); tradutor Judson Canto (títulos e textos explicatiaos). São Paulo: Editora
Vida, 2003.
BÍBLIA DE ESTUDO DA MULHER DE FÉ:  Noaa Versão Internacional.  Editora Geral:  Jean E.
Syswerda. Tradução: Cecília Eller. São Paulo: Editora Vida, 2014.
CHAMPLIN, Russell Norman. DICIONÁRIO A-Z. São Paulo: Hagnos, 2001. Vol. 6 e 7.
CHAMPLIN,  Russell  Norman.  O  ANTIGO  TESTAMENTO  INTERPRETADO: VERSÍCULO  POR
VERSÍCULO: Josué e 1 Reis. São Paulo: Hagnos, 2001. Vol. 2.



As Mulheres de Jericó

Se os corações dos homens de Jericó 

estavam desmaiados de pavor com o 

Deus de Israel, os das mulheres 

estavam mortos de medo. Elas ouviram 

tudo o que Deus havia feito com o Seu 

povo escolhido desde a abertura do 

Mar Vermelho até as vitórias sobre os 

seus vizinhos em Ogue e Basã. Elas 

estavam tomadas pelo medo, 

escondidas por trás dos muros de 

Jericó, mas nenhuma delas tomou a 

decisão de se arrepender e se render 

ao único Deus verdadeiro. Elas 

estavam condenadas à morte e 

morreram em seus pecados.

Meditação

Há uma grande diferença entre medo e 
temor. O medo nos afasta de Deus, o 
temor nos aproxima de Deus. A Bíblia 
diz que o amor lança fora o medo (1 
João 4:18). E todo aquele que ama a 
Deus também O teme. O temor gera 
arrependimento, santifcação e opera a 
salaação. O eaangelho eterno proaém 
do temor a Deus (Ap 14:7). O medo é 
uma das armas do diabo, usada – 
também – sobre aqueles que temem a 
Deus, para fazê-los paralisar e olhar 
para suas próprias forças. As mulheres 
de Jericó tiaeram medo, Raabe, no 
entanto, teae temor a Deus. O temor de 
Raabe a salaou, o medo que as 
mulheres de Jericó foi a perdição delas.
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REFERÊNCIA BÍBLICA: Josué 7:24

SIGNIFICADOS DOS NOMES: Seus nomes não são citados. O nome de Acã, pai
delas, signifca  perturbadora.

LOCAL: Deserto, Canaã e Vale de Acor ÉPOCA: 1422 a.C.

RELACIONAMENTO COM DEUS:

 Elas foram punidas por Deus com a
maldição de Acã.

RELACIONAMENTOS  COM  O
PRÓXIMO:

 PAI: Acã

 IRMÃOS: Seus nomes não são
citados.

 AVÔ: Carmi (da descendência
de  Zerá,  flho  de  Judá  e
Tamar)

 TRIBO: Judá

 PESSOAS  ENVOLVIDAS:
Josué,  guerreiros  abatidos,
Israel.

RESUMO DA VIDA:
O poao de Israel haaia acabado de aencer e conquistar a cidade de Jericó. Ao
se dirigirem para uma pequena cidade, chamada Ai, Josué não consultou a
Deus  e  enaiou  3  mil  homens  para  conquistarem  a  cidade.  36  homens
morreram  e  o  restante  fugiu  dos  poucos  guerreiros  de  Ai.  Quando Josué
consultou ao SENHOR, foi  reaelado que haaia pecado em Israel.  Tirando a
sorte, acharam a Acã, da tribo de Judá. Acã confessou que haaia tomado o
despojo  proibido.  Por  esse  motiao,  Israel  leaou  Acã,  seus  flhos  e  flhas,
juntamente  com  tudo  o  que  possuía,  ao  Vale  de  Acor  (que  signifca
 tribulaçãoa) para morrerem apedrejados e depois queimados.

PROPÓSITO:
• O propósito de aida dessas judias era o de herdar a terra,  mas por

causa da maldição a que foram enaolaidas,  morreram sem usufruir o
cumprimento dessa promessa de Deus.

MULHERES:

As filhas de Acã



DEVO EVITAR:
• Não posso me associar com pessoas cobiçosas para que não recaia

sobre mim a maldição delas.

REFERÊNCIAS CONSULTADAS:
A BÍBLIA EM ORDEM CRONOLÓGICA: Noaa Versão Internacional/edição autorizada da obra
de Edward Reese (org.); tradutor Judson Canto (títulos e textos explicatiaos). São Paulo: Editora
Vida, 2003.
BÍBLIA DE ESTUDO DA MULHER DE FÉ:  Noaa Versão Internacional.  Editora Geral:  Jean E.
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CHAMPLIN,  Russell  Norman.  O  ANTIGO  TESTAMENTO  INTERPRETADO: VERSÍCULO  POR
VERSÍCULO: Josué. São Paulo: Hagnos, 2001. Vol. 2.



As Filhas de Acã
As filhas de Acã provinham de uma das 

tribos mais influentes de Israel, a tribo 

de Judá. Elas sabiam da ordem do 

SENHOR de não tocarem nada que 

pertencesse aos povos inimigos. O que 

não sabemos é se elas souberam que o 

pai havia desobedecido essa ordem 

divina. A cobiça de Acã foi maior que 

o zelo da sua própria vida, da vida de 

seus próprios filhos e filhas, e da vida 

dos seus irmãos israelitas. Acã expôs 

seu povo à maldição, com uma 

derrota vergonhosa em Ai, com baixas. 

Quando Deus revelou e expôs o 

pecado dele, ele e toda sua família 

sofreram a pena da maldição: a morte.

Meditação

O SENHOR está sempre disponíael a 
conceder riquezas e bens quando seus 
flhos pedirem ou precisarem. Mas, 
deaido à santidade do SENHOR, Ele 
sempre fará diferença entre o santo e o 
profano. Há bens e riquezas que não 
são para nós, e que nem mesmo é para 
tocarmos. Se insistirmos naquilo que o 
SENHOR não nos destinou, a nossa 
desobediência nos tira de debaixo da 
mão abençoadora dEle e nos arrasta 
para a maldição. A pior parte é que em 
nosso erro, podemos prejudicar 
pessoas ao nosso redor. Outro ponto 
preocupante é quando nós somos 
prejudicadas por estarmos enaolaidas 
com pessoas cobiçosas e 
desobedientes a Deus. A questão sobre 
santidade é muito séria, pois o fm do 
profano sempre é a morte. Viaer em 
santidade é uma escolha diária de se 
separar das coisas proibidas e se aliar 
às coisas do Alto em oração, leitura, 
meditação e prática da Palaara..
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REFERÊNCIA BÍBLICA: Josué 8:25

SIGNIFICADOS DOS NOMES: Seus nomes não são citados. O nome da cidade
signifca, em hebraico,  montãoa ou  ruínaa.

LOCAL: Ai ÉPOCA: 1422 a.C.

RELACIONAMENTO COM DEUS:

 Eram inimigos de Deus.

RELACIONAMENTOS  COM  O
PRÓXIMO:

 PESSOAS  ENVOLVIDAS:
Josué, Israel, Acã e Deus.

RESUMO DA VIDA:
O  poao de  Ai  era  pequeno  e  ousadamente  achou  que  aenceria  a  guerra
contra Israel, suas mulheres deaem ter cantado aitória antes do tempo. Eles
caíram  numa  emboscada  e  airam  sua  cidade  destruída  a  fogo  e  não
escaparam da espada. A falta de arrependimento os leaou a punição diaina.

PROPÓSITO:
• As  mulheres  de  Ai  não  se  renderam  aos  planos  de  Deus,  aiaeram

dissolutamente e morreram em seus pecados.

DEVO EVITAR:
• Não  posso  perder  a  realização  dos  planos  de  Deus  em  minha aida.

Preciso me humilhar e me submeter a Deus.

REFERÊNCIAS CONSULTADAS:
A BÍBLIA EM ORDEM CRONOLÓGICA: Noaa Versão Internacional/edição autorizada da obra
de Edward Reese (org.); tradutor Judson Canto (títulos e textos explicatiaos). São Paulo: Editora
Vida, 2003.
BÍBLIA DE ESTUDO DA MULHER DE FÉ:  Noaa Versão Internacional.  Editora Geral:  Jean E.
Syswerda. Tradução: Cecília Eller. São Paulo: Editora Vida, 2014.
CHAMPLIN, Russell Norman. DICIONÁRIO A-Z. São Paulo: Hagnos, 2001. Vol. 6 e 7.

MULHERES:

As mulheres de Ai



As mulheres de Ai
O povo de Ai vivia em pecado, sem 

arrepender-se há tanto tempo que 

finalmente a medida dos pecados se 

enchera e o tempo do juízo chegara. 

Por causa do pecado de Acã, o povo 

de Israel, que exerceria a justiça divina 

sobre eles, esteve em falta, e dessa 

forma o pequeno exército de Ai 

venceu os guerreiros de Israel. As 

mulheres de Ai provavelmente se 

alegraram, cantaram e dançaram a 

primeira vitória. Mas, depois que o 

povo se santificou e buscou a 

estratégia do SENHOR, todas os 12 mil 

habitantes de Ai morreram, tanto 

homens, como mulheres. E dessa vez, 

os despojos daquele povo foram 

purificados para enriquecer o povo de 

Israel..

Meditação

O pecado sempre acarreta 
consequências ruins e juízo para quem 
o comete. Acontece, de nem sempre a 
consequência ser imediata, e então, 
quando não somos imediatamente 
punidas podemos achar que 
escaparemos ilesas do juízo. Mas, o 
caminho para a aida sem culpas e com 
integridade diante de Deus é o 
arrependimento e a renúncia. Na 
balança do ganha-perde, quem comete 
pecado ganha a satisfação temporária 
de seus desejos e aontades e perde 
toda uma eternidade de bençãos, por 
outro lado, quem busca fazer a aontade 
do SENHOR, negando seus impulsos, se 
guardando em santifcação, ganha 
aqui na terra cem aezes tanto – com 
perseguições (como está escrito em 
Marcos 10:30) e no futuro a aida eterna. 
As consequências pelos atos errados 
sempre aão air, mas a salaação e a 
graça do SENHOR nos liaram do juízo.
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REFERÊNCIA BÍBLICA: Josué 15:16-19; Juízes 1:12-15

SIGNIFICADO DO NOME: Em hebraico signifca  amuletoa

LOCAL: Deserto, Canaã e Neguebe ÉPOCA: 1415 a.C.

RELACIONAMENTO COM DEUS:

 Acsa era uma seraa fel a Deus.

RELACIONAMENTOS  COM  O
PRÓXIMO:

 PAI: Calebe

 PRIMO: Otniel

 ESPOSO: Otniel

 SOGRO E TIO: Quenaz

 PESSOAS  ENVOLVIDAS:
Josué

RESUMO DA VIDA:
Acsa era a flha honrada do serao de Deus, Calebe. Em aez de seu pai dar um
dote para casá-la com algum homem, ele fez um desafo para que o homem
mais  corajoso que conquistasse  Debir  casasse  com Acsa  –  o  que nos  faz
pensar  que  ela  deaeria  ser  uma  moça  muito  bonita.  A  história  dela  pelo
deserto não nos foi reaelada, somente a chegada à terra conquistada. Lá a
aida de Acsa passou por inúmeras mudanças, um noao lar, a aida de casada,
uma herança… Mas, para quem passou algum tempo no deserto sabe o aalor
que tem a água, e em suas terras ela não tinha água. O sábio pedido de Acsa
ao seu pai consistia justamente nessa necessidade básica. Seu pai atendeu e
concedeu-lhe o pedido, e ela pôde usufruir de águas intermitentes tanto no
aerão, quanto no inaerno. Anos mais tarde, Acsa tornou-se a esposa do 1º juiz
de Israel. Otniel, um braao guerreiro que era, pelejou as guerras do SENHOR,
liarando o poao de Deus de seus inimigos.

PROPÓSITO:
• Destacar o aalor de uma mulher sábia.

DEVO IMITAR:

MULHER:

Acsa



• Deao  aliar  a  coragem  e  inteligência  de  Acsa,  para  saber  como
comunicar e solicitar nas minhas necessidades.

DESTAQUE
  Embora a Bíblia não forneça muitos detalhes sobre a aida de Acsa, sua aida
apresenta mensagens importantes para nós.
Mensagem nº 1: Cuidar. […] Acsa entendeu que a água em sua propriedade
melhoraria o bem-estar de sua família. […]
Mensagem nº 2: Melhorar. […] Acsa obseraou o que estaaa faltando em sua
propriedade e desejou torná-la mais agradáael. […]
Mensagem  nº  3:  Pedir.  Acsa  sabia  o  que  queria  e  de  que  precisaaa  para
aprimorar seu lar, e sabia a quem pedir: a Calebe, seu pai, dono das fontes
superiores! […]a
Mulheres que Amaram a Deus, por Elizabeth George

REFERÊNCIAS CONSULTADAS:
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Acsa
Acsa era a filha honrada do servo de 
Deus, Calebe. Em vez de seu pai dar 
um dote para casá-la com algum 
homem, ele fez um desafio para que o 
homem mais corajoso que 
conquistasse Debir casasse com Acsa – 
o que nos faz pensar que ela deveria 
ser uma moça muito bonita. A história 
dela pelo deserto não nos foi revelada, 
somente a chegada à terra 
conquistada. Lá a vida de Acsa passou 
por inúmeras mudanças: um novo lar, a 
vida de casada, uma herança… Mas, 
para quem passou algum tempo no 
deserto sabe o valor que tem a água, 
e em suas terras ela não tinha água. O 
sábio pedido de Acsa ao seu pai 
consistia justamente nessa necessidade 
básica. Seu pai atendeu e concedeu-
lhe o pedido, ela pôde usufruir de 
águas intermitentes tanto no verão, 
quanto no inverno. Anos mais tarde, 
Acsa tornou-se a esposa do 1º juiz de 
Israel, Otniel, um bravo guerreiro que 
era, pelejou as guerras do SENHOR, 
livrando o povo de Deus de seus 
inimigos.

Meditação

Nossa lista de desejos costuma ser bem 
extensa. Os pedidos urgentes fcam no 
topo e os demais aão sendo listados em 
linhas abaixo infnitas. Nada contra as 
 wish lista, na aerdade elas são muito 
úteis quando apresentadas ao 
SENHOR de toda a terra. O Espírito 
Santo nos concede sabedoria para 
pedir e nos ajuda a usar nossas 
realizações para a glória de Deus. O 
que não podemos é concentrar nosso 
objetiao de aida nos "checks"  de ✅

cada item. O objetiao de nossa aida é 
muito maior que a aida aqui na terra. A 
procura de Acsa por água em suas 
terras, nos lembra da necessidade 
primordial da nossa aida pela Água da 
Vida, diariamente e o dia todo. Antes 
das bênçãos materiais, físicas, 
emocionais, aêm a aida e as bênçãos 
espirituais.
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O liaro de Josué contém 14 menções às mulheres na conquista da Terra

Prometida. Sete delas são mencionadas por nome: Raabe, Acsa e as 5

flhas de Zelofeade – Maalá, Noa, Hogla, Milca e Tirza, mencionadas em

airtude da requisição de sua herança (Js 17:3-4).

Encontramos outras 5 citações a mulheres, mas sem o registro de seus

nomes: a mãe e irmãs de Raabe, as mulheres de Jericó e de Ai e as flhas

de Acã.

O liaro também faz alusão à lei que proíbe mulheres de irem à guerra,

quando os rubenitas, gaditas, e à meia tribo de Manassés, são lembrados

do  compromisso  de  atraaessarem  o  Jordão  e  ajudar  seus  irmãos  a

conquistarem a terra, mesmo a terra deles já estando habitada por suas

mulheres e crianças (Js 1:14).

Outra menção importante está registrado em Josué 8:35, que é quando

Josué  faz  questão  de  ler  o  liaro  da  lei  para  todo  o  poao,  incluindo

mulheres, crianças e estrangeiros. A lei do SENHOR dizia respeito a todos,

e  lá  estaaam  também  mulheres  dispostas  a  ouairem  as  palaaras  do

SENHOR.

MULHERES E TEMAS:

Mençses às mulheres no 
livro de Josué



REFERÊNCIA BÍBLICA: Juízes 3:6-7

SIGNIFICADO DO NOME: Seus nomes não são mencionados

POVOS:  Cananeus,  heteus,  amorreus,
perizeus, heaeus e jebuseus ÉPOCA: 1415 a.C.

RELACIONAMENTO COM DEUS:

 Seraiam outros deuses.

RELACIONAMENTOS  COM  O
PRÓXIMO:

 PESSOAS  ENVOLVIDAS:
Israelitas

RESUMO DA VIDA:
As  mulheres  cananeias,  heteias,  amorreias,  perizeias,  heaeias  e  jebuseias,
seraiam aários deuses, o deus que a Bíblia destaca os baalins e Astarote. Baal
era um deus cuja ênfase principal era a fertilidade, quando a Bíblia fala de
baalins,  se  refere  a  aárias  imagens  de  esculturas  dos  poaos  pagãs,  com
diferentes ênfases. Astarote era uma deusa da fertilidade humana, animal e
das  colheitas,  que  era  adorada ao  lado de  Baal.  Quando os  israelitas  se
casam com essas mulheres, muito facilmente foram infuenciaram a adorarem
os deuses delas, e os cananeus, heteus, amorreus, perizeus, heaeus e jebuseus
infuenciaram suas esposas israelitas a se curaarem diante de seus deuses.

PROPÓSITO:
• Uma  aez  que  estaaam  fora  dos  propósitos  de  Deus  por  causa  da

idolatria, essas mulheres serairam de laço para fazerem os israelitas se
afastarem do SENHOR.

DEVO EVITAR:
• Não posso adorar outro deus, a não ser o Deus Criador dos céus e da

terra.
• Não posso afastar as pessoas de Deus.
• Não posso me casar com um homem que professe uma fé diferente da

minha.

MULHERES:

As mulheres palãs da 
Terra Prometida
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As mulheres palãs da
Terra Prometida

Os recém-chegados à Terra Prometida, 
agora conquistada, resolveram fazer 
amizade com seus vizinhos e aprofundar 
os laços, se casando com aquele povo 
pagão. Esse foi o laço do qual o SENHOR 
já havia prevenido o seu povo, mas eles 
caíram. O casamento com mulheres 
cananeias, e o dar em casamento suas 
filhas aos cananeus, mexeu justamente 
com a fé deles, pois, com isso, passaram 
a adorar os deuses dos cananeus, 
heteus, amorreus, perizeus, heveus e 
jebuseus. A consequência do ato de se 
afastar do SENHOR e servir a outros 
deuses foi a perda da mão protetora e 
abençoadora do SENHOR. Povos se 
insurgiram contra Israel, para combater, 
humilhar e derrotar. E daí começou o 
ciclo vicioso, no qual o povo pecava, 
Deus trazia o juízo sobre Israel, eles se 
humilhavam e clamavam ao SENHOR e 
Deus os livrava. Com todo o livramento 
que Deus concedia, ainda assim o 
coração deles escolhiam se afastar dEle, 
em troca de fazer suas próprias escolhas.

Meditação

Ainda hoje, no meio do poao de Deus, 
pessoas escolhem um cônjuge que 
não professa a mesma fé, na 
esperança de que um dia a pessoa 
seja atraído a Deus por sua causa. 
Por mais lindo que o rapaz seja, ou 
rico, ou inteligente, ou, seja lá o 
adjetiao que a mulher não encontra 
nos irmãos solteiros da igreja, a 
união será conturbada e muito 
infeliz, isso se a mulher não acabar 
cedendo e esfriando na fé. A 
realidade que aemos nos lares das 
pessoas que possuem fé diferentes, é 
confusão, discussões e desarmonia. 
Quando uma pessoa prioriza o seu 
relacionamento com Deus, também 
crê que Ele proaerá um cônjuge que, 
além de professar a mesma fé em 
Deus, também ajude a se 
aproximarem de Deus juntos. Todos 
os nossos pedidos deaem ser 
apresentados ao SENHOR, e 
esperarmos dEle a resposta e a 
benção que não acrescenta dores. 
Quem já se encontra nessa situação 
não precisa se desanimar e perder 
as esperanças, toda aez que nos 
humilhamos e clamamos a Deus, Ele 
nos ouae por sua misericórdia e 
bondade.
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