


REFERÊNCIA BÍBLICA: 1 Reis 17:9-24

SIGNIFICADO DO NOME: Seu nome não foi mencionado.

LOCAL: Sarepta, próximo a Sidom ÉPOCA: 881 a.C.

RELACIONAMENTO COM DEUS:

 Conheceu a Deus.

RELACIONAMENTOS COM O PRÓXIMO:

 FILHO: Seu nome não foi citado

 PESSOAS  ENVOLVIDAS:  O  profeta
Elias.

RESUMO DA VIDA:
Ela dependia da agricultura, para sustentar a si mesma e ao seu único filho. Mas,
sem chuva passou a se preparar para morrer ou ver seu filho morrer (a suspensão
da chuva por ordem de Deus, era um claro desafio a Baal, o deus que "controlava" as
chuvas).  Ela  estava  resignada,  pois  sabia  que  um  dia  ou  outro  sofreria  as
consequências  de  seus  pecados.  Quando  o  profeta  Elias  chegou  à  sua  casa
pedindo que o servisse, ela expôs a situação e quando viu o milagre acontecendo na
multiplicação  do  alimento  pensou  que  suas  maldades  estivessem  esquecidas.
Entretanto, repentinamente seu filho veio a óbito, e a culpa era de Elias. Quando seu
filho foi ressuscitado, ela reconheceu a autoridade das palavras divinas na vida do
homem de Deus. 

PROPÓSITO:
• Sustentar o homem de Deus e conhecer a Deus.

DEVO IMITAR:
• Devo  ser  uma  boa  anfitriã  e

hospedar anjos de Deus.

DEVO EVITAR:
• Não posso abrir  minha boca para

colocar  minha  culpa  em  outras
pessoas.

DESTAQUE:
“

REFERÊNCIAS CONSULTADAS:

MULHER

A viúva
de Sarepta



A  BÍBLIA  EM  ORDEM  CRONOLÓGICA: Nova  Versão  Internacional/edição  autorizada  da  obra  de
Edward Reese (org.); tradutor Judson Canto (títulos e textos explicativos). São Paulo: Editora Vida, 2003.
BÍBLIA DE ESTUDO DA MULHER DE FÉ:  Nova Versão Internacional. Editora Geral: Jean E. Syswerda.
Tradução: Cecília Eller. São Paulo: Editora Vida, 2014.



A viúva de Sarepta
A viúva de Sarepta, não fazia parte 
da comunidade de Israel. Ela 
escondia um pecado, já não tinha 
seu marido, vivia em extrema 
pobreza com a falta da chuva, era 
somente ela e seu filho. Quando 
Elias chegou a sua casa, ela expôs 
que não tinha nada para oferecer, 
mas era uma boa anfitriã apesar 
de tudo, o recebeu. Depois da 
chegada do profeta de Deus, a 
comida em sua casa, que estava 
prestes a acabar, milagrosamente 
não terminou. Mesmo assim, ela 
permaneceu impassível. Um tempo 
depois, por um motivo 
desconhecido, seu filho veio a 
óbito. Ela reclamou e jogou a culpa 
por seus pecados na simples 
presença do homem de Deus em 
seu lar. Elias saiu para orar e 
depois de algum tempo voltou com 
o filho vivo. Ela, enfim, reconheceu o 
ministério na vida de Elias e provou 
que a palavra do profeta era a 
verdade de Deus.

Meditação
A viúva de Sarepta teve a 
oportunidade única de ver os 
milagres de Deus de perto, mas se 
manteve observando de fora. A morte 
rondava sua casa, e ela não pediu 
ajuda de ninguém. Mas, a graça de 
Deus a alcançou, mesmo sendo 
estrangeira e incrédula. Deus enviou 
seu profeta para sua casa com um 
propósito e sua casa foi salva da 
fome e dos pecados. Um dos ensinos 
interessantes que a viúva de Sarepta 
nos dá, é que podemos nos deparar 
com dificuldades disfarçadas de 
bençãos. E Deus nos concede 
oportunidades para testemunharmos 
e exaltarmos Seu nome. Mas, nossos 
lábios só expressarão o que nossa 
mente e coração estiverem 
alimentando. A Bíblia nos recomenda 
a ter pensamentos puros, coração 
grato e visão focado no Alto para 
identificar todo tipo de benção da 
parte de Deus.

Minhas impressões:



REFERÊNCIA BÍBLICA: 1 Reis 19:20

SIGNIFICADO DO NOME: Seu nome não é mencionado

LOCAL: Abel-Meolá, no Vale do Jordão ÉPOCA: 879 a.C.

RELACIONAMENTO COM DEUS:

 Serva de Deus

RELACIONAMENTOS COM O PRÓXIMO:

 ESPOSO: Safate

 FILHO: Eliseu

 PESSOAS ENVOLVIDAS: Profeta Elias

RESUMO DA VIDA:
Casada,  vivia  da  agricultura  e  concebeu  a  Eliseu.  Seu  filho  se  tornou  um  dos
profetas que mais realizou milagres na Bíblia. Antes de iniciar seu ministério, Eliseu
se despediu de seus pais.

PROPÓSITO:
• Uma mulher simples que foi a mãe do profeta Eliseu.

DEVO IMITAR:
• Devo imitar sua fé e desprendimento.

REFERÊNCIAS CONSULTADAS:

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

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

MULHER

A mãe
de Eliseu



Meditação
Mães se dedicam de forma integral 
para cuidarem de seus filhos, para 
depois de crescidos vê-los voar do 
ninho. Mesmo esperando esse 
momento, nunca se está 
preparada para ele. Mas, quando 
se trata de missão em favor do 
Reino, os pais são agraciados com 
a bondade divina. Despedir um 
filho para uma obra desse feitio é 
deixá-lo nas mãos do Pai amoroso 
e bondoso, que cuida e 
recompensa renúncias.

Minhas impressões:

A mãe de Eliseu
A mãe de Eliseu criou o seu filho 
e de repente estava se 
despedindo dele para uma 
missão que duraria o resto dos 
seus dias. Os pais de Eliseu 
criaram o filho para ser um 
simples agricultor. Como um 
bom filho que era, ele pediu 
permissão para avisar aos pais 
sobre o ministério de profeta 
que Deus havia acabado de lhe 
conceder e de dar um adeus. 
Agora Eliseu havia ganhado um 
novo pai: o profeta Elias.



REFERÊNCIA BÍBLICA: 1 Reis 22:42

SIGNIFICADO DO NOME: Desamparado, Deserto

LOCAL: Judá ÉPOCA: 870 a.C.

RELACIONAMENTO COM DEUS:

 Não é mencionado

RELACIONAMENTOS COM O PRÓXIMO:

 ESPOSO: Asa

 FILHO: Josafá

RESUMO DA VIDA:

A Bíblia resume sua história em mãe do rei Josafá.

PROPÓSITO:

• Ser mãe e rainha de Judá.

REFERÊNCIAS CONSULTADAS:

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

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

MCNAIR, S. E. PEQUENO DICIONÁRIO BÍBLICO. Tradução: Degmar Ribas. CPAD: Rio de Janeiro, 2012.

MULHER

Azuba



Azuba
Azuba viveu tempos difíceis em 
Judá, esta já não era unificada e 
o povo vivia longe de Deus. Sili, 
seu pai, um homem honrado, a 
deu em casamento ao rei de 
Judá, Asa, e da união dos dois 
nasceu Josafá, o rei que 
substituiu o pai no trono. O 
reinado de seu esposo foi bom 
durante boa parte do reinado, 
exceto no final de sua vida, já o 
de seu filho foi exitoso até o final 
de sua vida.

Meditação
O sucesso do governo de Judá 
dependia única e exclusivamente 
de o seu governante ser temente e 
obediente a Deus. A dependência 
nos cuidados divinos trazia vitórias 
e prosperidade espiritual e 
econômica para todo o povo. A 
mulher temente a Deus deve 
expressar opinião e engajamento 
quanto à política tendo este 
princípio como diretriz. Ademais, 
não podemos esquecer das 
instruções de orarmos pelos 
nossos governantes para termos 
paz (1 Tm 2:1-2).

Minhas impressões:



1 Reis 11:33; 20:3, 5, 7; 22:38, 46

Em 1 Reis encontramos 29 menções às mulheres e mais 3 temas femininos:
a deusa Astarote, as mulheres de Samaria e as prostitutas cultuais. Reuni
uma pequena consideração sobre esses temas:
    1. A deusa Astarote, considerada rainha do céu, para trazer fertilidade, 
formava par com a imagem de Baal. Foi trazida por Jezabel e causou 
apostasia e idolatria no reino de Israel.
    2. As mulheres simbolizavam a riqueza dos homens da época. Tomar as
mulheres dos inimigos significava tomar o poderio e autoridade do outro.
O rei da Síria, Ben-Hadade, ameaçou o rei Acabe de tomar as 
samaritanas e seus filhos como escravos e assim derrotá-lo. Entretanto, 
Deus tomou as ameças dele como uma ofensa pessoal e o humilhou.
    3. Tanto o Reino do Norte como o do Sul falhou em cumprir a lei do 
SENHOR permitindo que mulheres se prostituíssem e, ainda pior, copiar a
prostituição cultual pagã. Para os estrangeiros sem Deus, o sexo era uma 
oferenda aos deuses, que se agradavam e prosperavam seus ofertantes. 
Para tanto, era necessário que mulheres servissem num templo como 
prostitutas cultuais.
O livro de 1 Reis destaca mães que foram rainhas como também simples 
donas de casa. O sucesso, porém, era daquelas que temiam ao SENHOR.

TEMAS EM

1 Reis



REFERÊNCIA BÍBLICA: 2 Reis 4:1-7

SIGNIFICADO DO NOME: Seu nome não é mencionado.

LOCAL: Reino do Norte – Israel ÉPOCA: 868 a.C.

RELACIONAMENTO COM DEUS:

 Uma serva fiel e obediente

RELACIONAMENTOS COM O PRÓXIMO:

 ESPOSO: Um discípulo dos profetas;

 FILHOS: Dois (seus nomes não são
mencionados);

 PESSOAS  ENVOLVIDAS:  O  profeta
Eliseu, credores, vizinhos.

RESUMO DA VIDA:
Ela era casada com um homem de bem, e com ele teve 2 filhos. As dívidas contraídas
por seu esposo, quando em vida, denunciam a pobreza em que viviam. Quando se
tornou viúva, chegou ao 

PROPÓSITO:
• Ser exemplo de fé e equilíbrio em tempos de crise e de luto.

DEVO IMITAR:
• Devo imitar sua disposição em buscar, obedecer e cumprir as orientações do

SENHOR.

REFERÊNCIAS CONSULTADAS:

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

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

MULHER

A viúva 
do azeite



Meditação
Essa viúva nos ensina pelo menos 
2 grandes lições pelo amor aos 
seus filhos: pedir socorro e 
submeter-se a toda orientação 
dada por Deus. Grandes milagres 
acontecem quando estamos 
dispostas a clamar e a obedecer a 
Deus em tudo. Deus sempre estará 
disposto a operar milagres e Ele 
nunca desampara quem Lhe 
clama.

Minhas impressões:

A viúva do azeite
Ela era a esposa de um profeta, 
que faleceu e a deixou com dois 
filhos e uma dívida enorme. Sua 
única reação foi clamar quando 
os credores quiseram tomar 
seus filhos. O profeta Eliseu não 
podia fazer nada, mas Deus sim. 
Ela seguiu toda a orientação 
recebida pelo homem de Deus e 
depois do milagre voltou para 
ser guiada pelo futuro a seguir.



REFERÊNCIA BÍBLICA: 2 Reis 4:8-36; 8:1-6

SIGNIFICADO DO NOME: Seu nome não foi citado.

LOCAL: Jerusalém ÉPOCA: 868 – 858 a.C.

RELACIONAMENTO COM DEUS:

 Serva de Deus

RELACIONAMENTOS COM O PRÓXIMO:

 ESPOSO: Salomão

 PESSOAS  ENVOLVIDAS:  Mãe,
amigas, irmãos

RESUMO DA VIDA:
Uma mulher do campo que se tornou rainha dada a sua excepcional beleza. Ela
expõe seu amor  pelo noivo e  esposo,  seus anseios,  sua luta  com as  emoções e
vontades, tudo no Âmbito do relacionamento conjugal.

PROPÓSITO:
• Ilustrar o amor conjugal dentro da vontade de Deus.

DEVO IMITAR:
• A Sunamita é exemplo de esposa amante e dedicada a agradar seu esposo.

REFERÊNCIAS CONSULTADAS:

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

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

MULHER

A Sunamita



Meditação
Ainda que não façamos o bem 
para receber algum retorno, atos 
de gentileza e cuidados são como 
sementinhas que germinam e 
frutificam em tempos difíceis. Jesus 
nos pediu para ter bom ânimo 
mesmo com as aflições desta vida. 
A Sua promessa nos diz que Ele 
estará conosco nos ajudando a 
carregar as cargas e ainda nos 
fazendo ver e viver milagres.

Minhas impressões:

A Sunamita
Uma senhora de Suném era muito 
importante, casada com um idoso, 
boa anfitriã, observadora e serva 
de Deus. Ela tornou mais 
confortáveis as temporadas de 
Eliseu em sua cidade. Primeiro 
oferecendo alimento em sua casa e 
depois construindo um quarto 
privativo para o profeta descansar. 
Certamente era uma mulher rica, 
que dispunha de tudo que 
desejasse, exceto um filho. Eliseu 
profetizou que ela seria mãe, e 
assim foi. Ainda na infância o 
menino morreu, ela correu até a 
cidade onde Eliseu se encontrava e 
quando o servo do profeta lhe 
perguntou o que havia, ela 
responde: “Vai tudo bem!”, apesar 
de a dor em sua alma lhe partir o 
coração. Eliseu lutou em oração 
pela vida do menino que finalmente 
foi ressuscitado. A recompensa 
pelos atos de amor e fé dessa 
mulher ainda continuaram a ser 
recompensados, quando a fome 
estava para assolar suas terras e 
ela (agora uma viúva) foi avisada 
pelo profeta para se mudar 
temporariamente. Ao retornar à 
Suném, suas terras estavam 
ocupadas por outras pessoas. 
Enquanto se chegava para clamar 
ao rei, toda sua história, feitos e 
milagres estavam sendo narrados 
ao rei pelo servo pessoal de Eliseu. 
O rei prontamente atendeu sua 
demanda.



REFERÊNCIA BÍBLICA: 2 Reis 5:2-4

SIGNIFICADO DO NOME: Seu nome não foi citado.

LOCAL: Israel; Síria ÉPOCA: 864 a.C.

RELACIONAMENTO COM DEUS:

 Serva fiel do SENHOR

RELACIONAMENTOS COM O PRÓXIMO:

 PESSOAS  ENVOLVIDAS:  Naamã,
esposa de Naamã, Eliseu

RESUMO DA VIDA:
Uma menina fiel a Deus, vítima do cativeiro sírio, foi levada como escrava à casa do
comandante do exército da Síria. Lá, vendo que o seu senhor era leproso, contou à
sua senhora sobre um homem de Deus em Israel que o curaria. E assim foi, Naamã
foi e voltou curado.

PROPÓSITO:
• Revelar o coração puro de uma serva de Deus

DEVO IMITAR:
• Devo perdoar, amar e abençoar meus inimigos;
• Devo ter um coração bondoso e altruísta.

DESTAQUE:
“[…] Milhares de anos antes de Jesus ter dito ao povo para amar seus inimigos, essa
menina  demonstrou  um  espírito  de  perdão  e  generosidade  que  a  maioria  dos
cristãos não seria capaz de imitar. […]”
Trudy J. Morgan-Cole, em “Filhas da Graça”

REFERÊNCIAS CONSULTADAS:

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

BÍBLIA DE ESTUDO DA MULHER DE FÉ:  Nova Versão Internacional. Editora Geral: Jean E. Syswerda.

MULHER

A menina cativa 
de Israel



Tradução: Cecília Eller. São Paulo: Editora Vida, 2014.

MORGAN-COLE, Trudy J..  FILHAS DA GRAÇA:  O que você pode aprender com as mulheres da Bíblia.
Ilustrações: Robert Hunt. Tradução: Davidson Deana. Tatuí, SP: Casa Publicadora Brasileira, 2010.



Meditação
Onde quer que você esteja, em 
qualquer situação em que foi 
submetida, como serva do Senhor 
não perca a chance de servir aos 
outros como se estivesse servindo 
ao próprio Deus. Mantenha seu 
coração e mente inundados com a 
presença pacificadora do Espírito 
Santo, ore pela prosperidade 
espiritual das pessoas ao seu 
redor e aja em benefício do Reino. 
O nome do Senhor poderá ser 
glorificado através de sua vida, 
independente do lugar ou situação 
em que você se encontrar.

Minhas impressões:

A menina cativa
de Israel

Uma israelita cativa na Síria, não 
esquecia do grande Deus a quem 
servia e dos Seus servos. Ela viu 
Naamã leproso e, com o coração 
amoroso, sugeriu à sua senhora de 
buscar a cura, consultando o 
homem de Deus em Israel. A esposa 
de Naamã, cheia de esperança 
pela cura, contou tudo ao esposo. 
A história de Naamã é um caso à 
parte, mas no fim, ele ficou 
completamente curado da lepra. 
Imagine a alegria da menina e de 
sua senhora ao contemplar a nova 
pele de Naamã! Deus foi louvado 
na Síria.



REFERÊNCIA BÍBLICA: 2 Reis 6:26-30

SIGNIFICADO DO NOME: Seus nomes não foram mencionados.

LOCAL: Samaria ÉPOCA: 864 a.C.

RELACIONAMENTO COM DEUS:
A Bíblia não menciona

RELACIONAMENTOS COM O PRÓXIMO:
FILHO: Cada uma das 2 tinha 1 filho
cujos nomes não são citados.
PESSOAS ENVOLVIDAS: Rei de Israel

RESUMO DA VIDA:
Diante da fome provocada pelo cerco de Israel, duas mulheres tomaram uma atitude
drástica e selvagem. Elas combinaram de matar, cozinhar e comer seus filhos. Uma
das crianças foi sacrificada, mas a outra foi poupada pela mãe, que escondeu seu
filho. O rei em Samaria fica sabendo da situação e rasga as vestes. No dia seguinte,
Deus entra com providência alimentando a todo o povo de forma surpreendente.

PROPÓSITO:
Mostrar  que  a  falta  de  fé  e  confiança  em  Deus  causa  medidas  insanas  e
perdas irreparáveis.

DEVO EVITAR:
• Em tempos de crise, devo evitar tomar atitudes irrefletidas.

REFERÊNCIAS CONSULTADAS:

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

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

MULHERES

Mães canibais



Meditação
Pessoas com fé somente no hoje, 
que lutam para obter o que 
desejam aqui e agora, sem se 
importarem com as consequências 
do porvir, esquecem que Deus atua 
tanto na atemporalidade como no 
Cronos humano. O amanhã ainda 
não chegou para nós, mas já está 
no controle de Deus. A fé, nesse 
entendimento sobre Deus, nos 
ajuda a não cometermos 
imprudências (ou selvageria, como 
foi o caso dessas duas mulheres). 
Por mais cruel que seja a situação 
de guerra, Deus concede a paz que 
excede todo entendimento.

Minhas impressões:

Mães canibais
Encontramos em 2 Reis 6, 
narrativas de como Deus estava 
abençoando o profeta Eliseu. O rei 
da Síria tentava todo tipo de 
estratégias de guerra para derrotar 
Israel, mas Deus revelava tudo ao 
profeta, que transmitia as palavras 
ao exército de Israel. Duas mulheres 
são inseridas no contexto de 
guerra entre Israel e Síria. O rei 
Hadade II havia cercado Samaria e 
toda a cidade perecia de fome. As 2 
israelitas consumidas pela fome, 
apelaram para um acordo canibal. 
Elas possuíam um filho cada, e 
resolveram matarem um para se 
alimentarem num dia e matarem o 
outro no outro. O filho de uma 
serviu de alimento para as duas, 
entretanto no dia seguinte o filho 
da outra foi escondido para ser 
poupado da morte. A mulher 
“injustiçada” foi apelar ao rei de 
Israel (que pela época poderia ser 
Jeorão, Jeú, ou Jeoacaz). O rei 
desolado, consternado e 
desesperançado rasga suas vestes 
e promete matar o profeta Eliseu. O 
profeta muito calmo, avisa ao rei 
que no dia seguinte haveria 
alimento em fartura. E assim, foi. O 
exército inimigo se autodestruiu e 
todo despojo alimentou e 
enriqueceu o povo da cidade.



REFERÊNCIA BÍBLICA: 2 Reis 8:18,26-27; 11: 1-3, 13-16, 20

SIGNIFICADO DO NOME: Abalado

LOCAL: Israel, Judá ÉPOCA: 857 – 852 a.C.

RELACIONAMENTO COM DEUS:
 Não era serva de Deus, uma idólatra

e rebelde.

RELACIONAMENTOS COM O PRÓXIMO:
 ESPOSO: Jeorão
 FILHO: Acazias
 NETO: Joás
 PAIS: Acabe e Jezabel
 PESSOAS ENVOLVIDAS: Jeoseba

RESUMO DA VIDA:
Única rainha de Judá. Após a morte de seu esposo,  passou a ser a rainha-mãe,
enquanto seu filho Acazias reinava. Depois da morte de Acazias, ela matou todos os
sucessores  ao  trono  para  se  tornar  a  rainha.  Nessa  chacina,  o  bebê  Joás  foi
poupado, por ter sido escondido com sua ama por sua tia, Jeoseba.

PROPÓSITO:
• Mulher que serviu de mau exemplo de mulher, avó e rainha.

DEVO EVITAR:
• Não  posso  me  opor  a  Deus  e  aos  seus  mandamentos,  pois  o  meu  fim

certamente não será bom;
• Não posso querer controlar a minha vida e a dos outros ao meu bel prazer.

Devo reconhecer que existe um Senhor a quem devo me submeter.

REFERÊNCIAS CONSULTADAS:
A  BÍBLIA  EM  ORDEM  CRONOLÓGICA: Nova  Versão  Internacional/edição  autorizada  da  obra  de
Edward Reese (org.); tradutor Judson Canto (títulos e textos explicativos). São Paulo: Editora Vida, 2003.
BÍBLIA DE ESTUDO DA MULHER DE FÉ:  Nova Versão Internacional. Editora Geral: Jean E. Syswerda.
Tradução: Cecília Eller. São Paulo: Editora Vida, 2014.
MCNAIR, S. E. PEQUENO DICIONÁRIO BÍBLICO. Tradução: Degmar Ribas. CPAD: Rio de Janeiro, 2012.

MULHER

Atalia



Meditação
Apesar da corrupção na terra 
alastrado por governantes frios e 
calculistas, Deus oferece ainda 
aqui alívio e consolo. Para tanto, o 
povo de Deus não pode se misturar 
com pessoas cujas obras levam a 
terríveis consequências. O Senhor 
sempre ouve orações e súplicas 
daqueles que se humilham e 
imploram por socorro e 
intervenção.

Minhas impressões:

Atalia
Filha de Acabe com Jezabel, do 
Reino do Norte de Israel, Atalia 
representava o mesmo espírito 
rebelde e idólatra no Reino do Sul. 
Ela se casou com Jeorão, rei de 
Judá, e se tornou rainha-mãe 
quando seu esposo faleceu e seu 
filho Acazias se tornou o rei. A 
idolatria em Judá estava 
generalizada por causa da 
influência dessa mulher. Atalia agiu 
com extrema frieza, matando todos 
os descendentes reais depois que 
seu filho faleceu para usurpar o 
trono. Apenas 1 neto sobreviveu, 
por ter sido escondido por sua tia, 
Jeozeba. O Reino do Sul só teve 
paz quando Atalia morreu e o 
pequeno netinho, Josias, assumiu o 
trono aos 7 anos de idade.



REFERÊNCIA BÍBLICA: 2 Reis 11:2-3

SIGNIFICADO DO NOME: “O Senhor é o seu juramento”

LOCAL: Jerusalém ÉPOCA: 857 a.C.

RELACIONAMENTO COM DEUS:
 Serva fiel de Deus.

RELACIONAMENTOS COM O PRÓXIMO:
 PAI: Jorão
 IRMÃO: Acazias
 ESPOSO: Jeoiada
 CUNHADA: Atalia
 SOBRINHO: Joás

RESUMO DA VIDA:
Casada com o sacerdote Jeoiada,  salvou o reino de Judá ao esconder Joás da
chacina de sua família real.  Jeoseba foi  uma mulher corajosa, ao ver todos seus
sobrinhos sendo mortos a mando de Atalia, sua cunhada, ela raptou o bebê Joás,
com a a sua ama, o escondeu no Templo por 6 anos até ele ser declarado rei. Atalia
foi morta e o rei Joás fez um bom governo, segundo o agrado de Deus.

PROPÓSITO:
• Salvar seu sobrinho e o reino de Judá das mãos de Atalia, uma rainha ímpia e

cruel.

DEVO IMITAR:
• Devo imitar a ágil atitude de proteção da vida.

REFERÊNCIAS CONSULTADAS:
A  BÍBLIA  EM  ORDEM  CRONOLÓGICA: Nova  Versão  Internacional/edição  autorizada  da  obra  de
Edward Reese (org.); tradutor Judson Canto (títulos e textos explicativos). São Paulo: Editora Vida, 2003.
BÍBLIA DE ESTUDO DA MULHER DE FÉ:  Nova Versão Internacional. Editora Geral: Jean E. Syswerda.
Tradução: Cecília Eller. São Paulo: Editora Vida, 2014.
MCNAIR, S. E. PEQUENO DICIONÁRIO BÍBLICO. Tradução: Degmar Ribas. CPAD: Rio de Janeiro, 2012.

MULHER

Jeoseba



Meditação
Uma frase da série televisiva cristã 
“When Calls The Heart”, dita pela 
professora Elizabeth Thatcher, 
ilustra bem a atitude de Jeoseba: 
“Coisas ruins acontecem quando 
pessoas boas não fazem nada”. Era 
um momento crítico e ela agiu num 
ímpeto, fazendo a coisa certa ao 
furtar seu pequeno sobrinho com 
sua ama. Tiago 4:17 afirma que 
aquele que sabe o certo a se fazer 
e não o faz peca. Precisamos de 
uma boa dose de fé e coragem 
para agirmos pelo que é certo e 
que agrada a Deus.

Minhas impressões:

Jeoseba
Jeoseba era uma princesa de Judá, 
casada com o sacerdote Joiada. 
Ela era tia de Joás e o salvou da 
morte iminente. Atalia havia 
mandado matar todos os seus 
netos para usurpar o trono. Nesse 
momento, Jeoseba furta o bebê 
real e o esconde no Templo junto 
com sua babá. Joás permaneceu 
escondido por 7 anos, até ser 
proclamado rei. Atalia foi deposta e 
morta. Enquanto o sacerdote viveu 
ele se preocupou em servir ao 
SENHOR de todo o seu coração e 
todo o esforço de Jeoseba valeu a 
pena.



REFERÊNCIA BÍBLICA: 2 Reis 12:1

SIGNIFICADO DO NOME: “Veada”

LOCAL: Berseba, Jerusalém ÉPOCA: 852 a.C.

RELACIONAMENTO COM DEUS:

 Não é mencionado.

RELACIONAMENTOS COM O PRÓXIMO:

 ESPOSO: Acazias

 FILHO: Joás

 SOGRA: Atalia

 PESSOAS ENVOLVIDAS: Jeoseba

RESUMO DA VIDA:
Uma judia, que se casou com o rei Acazias, mas permaneceu subjugada ao poderio
da sogra, Atalia, até que seu filho Joás destronar a avó.

PROPÓSITO:
• Conceber o rei que trouxe o povo de volta à adoração a Deus.

REFERÊNCIAS CONSULTADAS:

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

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

MCNAIR, S. E. PEQUENO DICIONÁRIO BÍBLICO. Tradução: Degmar Ribas. CPAD: Rio de Janeiro, 2012.

MULHER

Zíbia



Meditação
Uma mulher que quase foi 
ofuscada pela imperiosa e maligna 
sogra, deixou seu legado em seu 
filho. Deus nos deu esse privilégio 
de deixarmos no mundo um legado 
maravilhoso que atraia pessoas a 
Ele. Enquanto pensamos nas 
próximas gerações, o SENHOR nos 
ajuda a glorificar o nome dELe 
hoje.

Minhas impressões:

Zíbia
Zíbia era uma mulher nascida em 
Berseba, uma importante cidade 
de Israel. Ela se casou com Acazias, 
juntos conceberam a Joás. Zíbia, 
uma das esposas do rei, via sua 
sogra controlar toda a casa e o 
reino. Não sabemos se ela morreu 
junto com os filhos do rei, mas, de 
toda forma mereceu destaque nas 
páginas sagradas como a mãe do 
rei Joás, um homem criado pelos 
sacerdotes consagrados ao 
SENHOR.



REFERÊNCIA BÍBLICA: 2 Reis 12:21

SIGNIFICADOS DOS NOMES:
Simeate → “Rumor”
Somer → “Guardado”

LOCAL: Moabe e Amom ÉPOCA: 809 a.C.

RELACIONAMENTO COM DEUS:

 Não é mencionado.

RELACIONAMENTOS COM O PRÓXIMO:

 FILHOS: Jozacar e Jozadabe

 PESSOAS ENVOLVIDAS: Rei Joás

RESUMO DA VIDA:
Duas mulheres estrangeiras (uma moabita, a outra amonita) cujos filhos conspiraram
contra a vida do rei de Judá e o assassinaram.

REFERÊNCIAS CONSULTADAS:

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

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

MCNAIR, S. E. PEQUENO DICIONÁRIO BÍBLICO. Tradução: Degmar Ribas. CPAD: Rio de Janeiro, 2012.

MULHERES

Simeate e Somer



Meditação
 Simeate e Somer eram 
estrangeiras (com um parentesco 
distante de Israel) na terra de 
Judá. Elas não possuíam nenhum 
laço de amizade ou consideração 
aos judeus. Simeate e Somer 
adoravam seus próprios deuses e 
ignoravam a Lei de Deus. Mesmo 
sem se submeterem e se 
envolverem com os costumes 
israelitas, elas experimentaram o 
peso da lei e justiça divinas. Seguir 
a Jesus implica em nos 
submetermos a Ele e também nos 
envolvermos com Sua missão. 
Depois de aceitá-Lo, deixamos de 
ser estrangeiras, e passamos a ser 
peregrinas aqui. E, diferente de 
Simeate e Somer, combatemos o 
ciclo da morte com a Palavra da 
Vida.

Minhas impressões:

Simeate e Somer
(ou Sinrite)

Uma moabita e outra amonita (2 Cr 
24:26), mulheres oriundas de povos 
inimigos de Deus, mãe dos 
assassinos Jozacar e Jozadabe. 
Esses dois homens eram oficiais do 
rei Joás, conspiraram contra a vida 
dele e o mataram. O rei de Judá, 
Joás, havia matado o filho do 
sacerdote Joiada, Zacarias, e da 
mesma forma traiçoeira foi morto. 
O ciclo sanguinolento prossegue e 
os dois filhos dessas mulheres 
morrem pelas mãos do rei Amazias, 
o filho de Joás.


