


REFERÊNCIA BÍBLICA: 2 Reis 14:2

SIGNIFICADO DO NOME: Jeová agradou

LOCAL: Jerusalém ÉPOCA: 862 – 837 a.C.

RELACIONAMENTO COM DEUS:

 Conhecia ao SENHOR

RELACIONAMENTOS COM O PRÓXIMO:

 ESPOSO: Joás

 FILHO: Amazias

RESUMO DA VIDA:
Uma judia,  nascida em Jerusalém, que se casou com o 8º rei de Judá, Joás.  Ela
concebeu de Joás um filho, Amazias, que sucedeu o trono do pai. Jeoadã ficou viúva,
seu esposo foi assassinado pelos próprios servos. Foi o seu filho, Amazias, que se
vingou dos assassinos.

PROPÓSITO:

 Uma rainha discreta e temente ao Senhor.

DEVO IMITAR:

 Devo ser uma rainha do lar exemplar e temente 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.

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

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

MULHER

Jeoadã



Jeoadã

Jeoadã,  uma  hierosolimita,  se

tornou rainha de Judá ao se casar

com  Joás.  Eles  tiveram  um  filho,

Amazias. Este, após o assassinato do

pai,  teve  que  assumir  o  trono.  A

exemplo de seu pai, Amazias foi um

homem de bem e temente a Deus.

A  cidade de origem de Jeoadã –

Jerusalém – e a firmeza espiritual do

rei  Amazias,  nos  faz  crer  que  ela

também  cooperou  com  a  área

espiritual de seu esposo e filho.

Meditação
Uma mulher consagrada a Deus,

recebe  do  Alto  a  sabedoria

necessária para a edificação do

lar. Ainda que todo seu trabalho

em prol  de sua família  não seja

visto ou apreciado pelos seus, são

reconhecidos  e  recompensados

pelo  SENHOR.  O  tempo  e  o

esforço  dispensados  em  tarefas

domésticas  e  em  intercessões

diárias podem ser repetitivas, mas

não  podem  parar.  Lembre  de

pedir  forças  e  renovo

diariamente  para  continuar  sua

missão, ainda que discretamente.

Minhas impressões…



REFERÊNCIA BÍBLICA: 2 Reis 15:2

SIGNIFICADO DO NOME: “Deus é capaz”

LOCAL: Jerusalém ÉPOCA: 799 – 784 a.C.

RELACIONAMENTO COM DEUS:

 Não é mencionado

RELACIONAMENTOS COM O PRÓXIMO:

 ESPOSO: Amazias

 FILHO: Azarias

RESUMO DA VIDA:

Da tribo de Judá,  nascida em Jerusalém,  casou-se  com o rei  Amazias.  Seu filho
Uzias, também chamado de  Amazias, reinou por 52 anos, parte desse tempo reinou
bem, mas deixou-se corromper pelo orgulho e ficou leproso.

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

Jecolias



Jecolias

Jecolias, de Jerusalém, casada com

Amazias,  concebeu  um  filho

chamado Azarias. Ela fazia parte da

boa tradição, no qual reis e rainhas

judeus governavam Judá. Seu nome

possui  um significado muito  bonito:

“Deus é capaz”.

Meditação
Quantas  vezes  Jecolias  não  se

deparou  com  o  misto  de

sentimentos  de  incapacidade  e

insegurança  frente  aos  desafios

de  uma  rainha?  Um  grande  ou

simples  empreendimento  se

tornava  a  causa  de  noites  de

insônia e descontrole no apetite.

Mas, toda vez que ela olhava sua

identidade,  lá  estava  registrado

quem poderia lhe capacitar para

toda  boa  obra,  o  Deus  que  É

Capaz.  Desde  o  momento  que

você  abraçou  o  Reino,  através

do  Filho  de  Deus,  você  carrega

em seu íntimo uma capacidade

sobrenatural  desenvolvida  pelo

Espírito  Santo.  À  medida  que

vamos conhecendo e confiando

no  SENHOR,  vamos  trocando

nossas  parcas  forças  pela  plena

força  dEle  e  comprovando  que

Ele  nos  capacita  a  realizar  o

impossível.

Minhas impressões…



REFERÊNCIA BÍBLICA: 2 Reis 15:33

SIGNIFICADO DO NOME: “Possuída”

LOCAL: Jerusalém ÉPOCA: 745 a.C.

RELACIONAMENTO COM DEUS:

 Não é mencionado

RELACIONAMENTOS COM O PRÓXIMO:

 ESPOSO: Azarias, também chamado
de Uzias

 PAI: Zadoque

 FILHO: Jotão

RESUMO DA VIDA:
Filha de Zadoque,  provavelmente o sacerdote,  portanto ela era da tribo de Levi.
Casou-se com o rei Uzias, seu filho Jotão foi um bom rei.

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

Jerusa



Meditação
A  mulher  tem  um  importante

papel  na  família,  muito  embora

não  seja  nada fácil  desenvolvê-

lo.  Ser  a rainha do lar  está mais

relacionado em servir do que em

ser servida. E duas prioridades que

precisam  ser  cobertas

diariamente  com  oração  e

empenho pela edificadora do lar

é a área espiritual e a liderança

familiar.  O  serviço,  a

responsabilidade  e  o  papel

designado por Deus, aos olhos de

uma mulher  temente  e  humilde,

são melhor desenvolvidos com o

relacionamento interpessoal,  que

envolve  Deus,  família,  igreja  e

sociedade.

O nível de importância de cada

relacionamento  segue

exatamente essa ordem.

Minhas impressões…

Jerusa

As  rainhas  de  Judá  são  citadas

como as mães dos reis. Jerusa é um

desses exemplos.  Ela foi  a mãe de

Jotão. A família é muito valorizada

na  cultura  judaica.  A  Bíblia

menciona  o  nome  de  seu  pai,

Zadoque, que pode ser identificado

como o sacerdote, e cita também o

nome do pai de Jotão, o rei Uzias, o

esposo de Jerusa. Os laços familiares

criados  por  Jerusa,  unia  a  política

com a religião. Esse era um requisito

básico  no  reino  de  Judá,  Deus

inserido na área de liderança de seu

povo.



REFERÊNCIA BÍBLICA: 2 Reis 18:2

SIGNIFICADO DO NOME: “Deus é seu Pai”

LOCAL: Jerusalém ÉPOCA: 727 a.C.

RELACIONAMENTO COM DEUS:

 Não é mencionado

RELACIONAMENTOS COM O PRÓXIMO:

 ESPOSO: Acaz

 FILHO: Ezequias

 PAI: Zacarias

RESUMO DA VIDA:
O nome do pai dela era Zacarias, talvez uma das fiéis testemunhas que Isaías tomou
para comprovar os escritos proferidos pelo Senhor (Is 8:2). Esposa de Acaz, foi a mãe
de Ezequias, um dos melhores reis do Reino 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

Abia



Meditação
Uma  família  cristã  exerce

influência na sociedade, atraindo

pessoas para Deus e ajudando-as

na  caminhada  para  o  Céu.  As

forças  espirituais  para

desestabilizar a família é grande.

Em famílias com pessoas ainda a

serem alcançadas a luta é ainda

mais acirrada pela salvação. Essa

batalha deve ser enfrentada com

posicionamento  embasado  na

Bíblia e intercessões contínuas por

salvação, livramento, proteção e

benção  de  Deus.  Quando

sentimos  o  problema  na  pele,

tomamos as dores como se fosse

as  nossas  próprias,  clamamos

com amor. E Deus ouve.

Minhas impressões…

Abia

Abia,  esposa  de Acaz,  era  a  mãe

de  Ezequias,  o  melhor  dos  reis  do

Reino de Judá.  Ela  teve por  pai  a

Zacarias,  que  tratava-se  de  um

sacerdote.  A  influência  sacerdotal

da família materna de Ezequias teve

grande efeito no reinado dele.



REFERÊNCIA BÍBLICA: 2 Reis 21:1

SIGNIFICADO DO NOME: “Meu deleite está nela”

LOCAL: Jerusalém ÉPOCA: 697 – 642 a.C.

RELACIONAMENTO COM DEUS:

 Não é mencionado

RELACIONAMENTOS COM O PRÓXIMO:

 ESPOSO: Ezequias

 FILHO: Manassés

RESUMO DA VIDA:
Esposa do rei Ezequias e mãe do rei Manassés. Ao contrário de seu esposo, seu filho
foi um dos piores reis de Judá, mas no final da vida ele se arrependeu.

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

Hefzibá



Meditação
É  um  grande  privilégio  ver  Deus

projetando em nossa vida a vida

futura,  a  eterna.  Os  planos  de

Deus alcançam uma extensão de

tempo inimaginável.  Esse projeto

inclui aprendizados, erros, acertos

e  mais  aprendizados,  até

chegarmos à perfeição almejada

pelo Criador. Permita que a cada

manhã o SENHOR molde em você

a essência divina em que Ele se

deleita.  Enquanto,  Ele  trabalha

em  você,  se  deleite  com  o

trabalhar de Deus.

Minhas impressões…

Hefzibá

Hefzibá foi a esposa do rei Ezequias

e  a  mãe  do  rei  Manassés.  Ela

carregou  consigo  um  nome  cujo

significado  aponta  para  a  Nova

Jerusalém  (Is  62:4):  “Meu  deleite

está  nela”.  Essas  palavras  foram

pronunciadas  pelo  próprio  Deus

numa única palavra: Hefzibá.



REFERÊNCIA BÍBLICA: 2 Reis 21:19

SIGNIFICADO DO NOME: “Pagando”

LOCAL: Jotbá ÉPOCA: 642 – 640 a.C.

RELACIONAMENTO COM DEUS:

 Não é mencionado

RELACIONAMENTOS COM O PRÓXIMO:

 ESPOSO: Manassés

 FILHO: Amom

RESUMO DA VIDA:
Ela era de Jotbá, um local importante da época. O nome de seu pai era Haruz, que a
deu em casamento ao rei Manassés. De Manassés, ela concebeu Amom, que tal qual
o pai foi um péssimo rei.

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

Mesulemete



Meditação
O período que essa rainha viveu

na Terra  foi  curto  e  conturbado.

Independente  da  nossa  posição

terrena,  devemos  lembrar  que

somos  peregrinas  e  precisamos

fazer  valer  o  tempo  que

passarmos aqui. Mesmo que não

compreendamos bem a fase em

que  nos  encontramos,  nem

vivamos  um  mar  de  rosas,

sabemos  que  o  tempo  aqui  é

limitado,  sabemos  para  onde

estamos  indo  e  da  eternidade

que  nos  aguarda.  Portanto,

precisamos remir o tempo e usá-

lo para glória de Deus.

Minhas impressões…

Mesulemete

Apesar de a origem de Mesulemete

estar  apontada  na  Bíblia,  sua

localização é incerta. Jotbá deveria

ser um importante local na época.

O nome do pai de Mesulemete era

Haruz. Mesulemete foi a esposa do

rei  Manassés.  Eles  viveram  altos  e

baixos  na  vida  espiritual.  Manassés

foi um dos piores reis de Judá, mas

ao  final  ele  se  arrependeu  e  se

voltou para Deus. O filho desse casal

foi um idólatra e foi assassinado com

2 anos de reinado.



REFERÊNCIA BÍBLICA: 2 Reis 22:1

SIGNIFICADO DO NOME: “Amada”

LOCAL: Bozcate ÉPOCA: 640 – 609 a.C.

RELACIONAMENTO COM DEUS:

 Não é mencionado

RELACIONAMENTOS COM O PRÓXIMO:

 ESPOSO: Amom

 FILHO: Josias

RESUMO DA VIDA:
Uma judia de Bozcate, que casou-se com Amom, um rei idólatra, mas seu filho Josias
foi um bom rei, conforme a profecia proferida 356 anos antes (1 Rs 13:2).

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

Jedida



Meditação
Talvez  você  não  tenha  ouvido

uma profecia específica sobre o

nascimento  de  algum  de  seus

filhos,  mas  certamente,  se  você

decidiu  constituir  família,  Deus

estará aí para abençoar a história

dos  seus.  Embora,  no  desenrolar

da vida você sofra algum trauma

ou baixas, o SENHOR oferece uma

vida  nova,  vista  por  um  novo

ângulo.  A  esperança  sempre

prevalece.

Minhas impressões…

Jedida

Casada com Amom, um rei idólatra,

teve em seu filho Josias a realização

de toda mãe temente a Deus: ver

seu filho no centro da vontade de

Deus.  Josias  foi  o  cumprimento  de

uma profecia antiga. Quando o 1º

rei  do Israel  dividido se afastou de

Deus,  um  profeta  falou  sobre  a

vinda  de  Josias,  um  rei  que

combateria  a  idolatria  em  Israel  e

levantaria o altar  do SENHOR (1 Rs

13:2). Cerca de 356 anos depois, a

profecia  se  cumpre.  Jedida,  uma

autêntica  judia,  ficou  viúva  mais

cedo  do  que  o  esperado,  em

contrapartida, o quadro foi mudado

com a história de seu filho projetada

por Deus.



REFERÊNCIA BÍBLICA: 2 Reis 22:14-20

SIGNIFICADO DO NOME: “Uma doninha”

LOCAL: Jerusalém ÉPOCA: 623 a.C.

RELACIONAMENTO COM DEUS:

 Uma mulher de Deus

RELACIONAMENTOS COM O PRÓXIMO:

 ESPOSO: Salum

 PESSOAS  ENVOLVIDAS:  Sacerdote
Hilquias, rei Josias

RESUMO DA VIDA:
Contemporânea dos profetas Jeremias e Sofonias, a profetisa, Hulda, esposa de um
levita, foi consultada devido a preocupação do rei Josias depois de ter lido o Livro
da Lei.  O sacerdote  da época,  Hilquias,  acompanhado do escrivão  Safã,  Aicam,
Acbor,  e  Asaías,  se  dirigiram  à  casa  de  Hulda,  que  ficava  na  Cidade  Baixa,  em
Jerusalém (defronte ao Templo).  A mesma mensagem pronunciada pelos profetas
Jeremias e Sofonias foi confirmada pela boca de Hulda. Após o primeiro impacto da
leitura do Liro da Lei, às palavras da profetisa, o rei Josias, iniciou a maior reforma
espiritual que ultrapassou os limites do Reino do Sul, alcançando também o Reino
do Norte. Milhares de israelitas se arrependeram e se voltaram ao SENHOR.

PROPÓSITO:

 Servir ao SENHOR com Seus dons em tempos de difícil acesso à Palavra.

DEVO IMITAR:

 Devo imitar sua disponibilidade em servir ao SENHOR, conforme o dom que Ele
concede (isso inclui um devocional diário disciplinado e coragem para falar o
que Deus mandar);

  Preciso ter uma reputação ilibada e de exatidão como a de Hulda;

 Preciso de discernimento espiritual para operar os dons espirituais.

DESTAQUE:
“[...] Profetizar a queda de sua nação não era fácil, mas Hulda deixou claro que não

MULHER

Hulda



estava dando uma opinião pessoal. Quatro vezes ela repetiu: “Assim diz o Senhor…”,
ou uma frase semelhante. Hulda sabia que falar verdade de Deus dava credibilidade
a suas palavras, independente da reação dos seus ouvintes. […] Considerando que
nossa cultura valoriza mais a tolerância do que a verdade, corremos o risco de ser
rotuladas como não amorosas, intolerantes ou tacanhas, caso expressemos nossas
visões bíblicas. [...] Mas o que é importante é a opinião de Deus, não a nossa. [...] Se
conhecermos bem a palavra de Deus,  podemos lidar com uma questão difícil  ao
dizer honestamente: “O Senhor diz o seguinte...”.”
Dianne Neal Matthews, em “Um ano com as mulheres da Bíblia”

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.

MATHEWS, Dianne Neal.  UM ANO COM AS MULHERES DA BÍBLIA. Tradução por: Elisa Tisserant de
Castro. Curitiba: Publicações Pão Diário, 2016.

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



Hulda
O rei Josias ordenou uma reforma no 

Templo e lá foi encontrado o Livro da 

Lei. Após a leitura das Sagradas 

palavras, o rei rasgou suas vestes 

porque ele e todo o povo tinham 

transgredido as palavras de Deus. O rei 

ordenou que fosse consultado um 

profeta. E é aqui que Hulda se encaixa. 

Ela era conhecida como a profetisa do 

bairro novo de Jerusalém. 

Honrosamente, recebeu a visita de 

sacerdote e escribas em sua casa, para 

que consultasse a Deus sobre o destino 

do rei e do povo segundo o Livro da Lei. 

Com a autoridade concedida por 

Deus, Hulda falou tudo o que Deus 

havia lhe ordenado.

Meditação

Hulda falava o que Deus lhe 

ordenava e suas palavras 

estavam de acordo ao Livro da 

Lei. O povo não mais conhecia 

qual a vontade de Deus, ao 

consultar a profetisa de Deus 

descobria o que fazer. Quando o 

Livro da Lei foi lido, descobriram 

também que as palavras da 

profetisa estavam de acordo ao 

que Deus havia previamente 

ordenado. De igual forma, que 

venhamos a consultar a Deus, 

verificar Sua Palavra e falar 

aquilo que Ele nos ordenar, com 

coragem e integridade.

Minhas impressões…



REFERÊNCIA BÍBLICA: 2 Reis 23:31; 24:18

SIGNIFICADO DO NOME: “Parente do Orvalho”

LOCAL: Libna e Jerusalém ÉPOCA: 623 a.C.

RELACIONAMENTO COM DEUS:

 Não é mencionado

RELACIONAMENTOS COM O PRÓXIMO:

 PAI: Jeremias

 ESPOSO: Josias

 FILHO: Jeocaz, Zedequias

RESUMO DA VIDA:
filha de  Jeremias,  de  Libna,  que se  tornou a esposa de  Josias,  o  rei,  e  mãe de
Jeoacaz e de Zedequias, ambos reis 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

Hamutal



Meditação

Em Eclesiastes 7:8 Salomão 

afirma que o fim das coisas é 

melhor que o início. Hamutal 

usufruiu de uma época de ouro 

no governo de seu esposo e ao 

final, experimentou o amargor 

da viuvez, da perda de filhos e 

da pátria. O motivo foi que a 

caminhada com Deus foi 

descontinuada e, ao final, as 

consequências foram drásticas. 

Para terminar bem, é necessário 

permanecer na caminhada 

sendo direcionada por Deus. A 

sua história pode ter altos e 

baixos, alguns tropeços no 

percurso, mas se você mantiver 

a fé segura em Deus, Ele te 

concederá um bom futuro, um 

final feliz.

Minhas impressões…

Hamutal
Hamutal era filha de Jeremias, de 

Libna, e esposa do rei Josias. Dois de 

seus filhos se tornaram reis em Judá, 

mas nenhum dos dois foram bons reis 

como seu pai. Jeoacaz foi subjugado 

pelo Faraó Neco e Zedequias teve os 

olhos furados por Nabucodonozor e foi 

levado cativo, com o povo, para a 

Babilônia.



REFERÊNCIA BÍBLICA: 2 Reis 23:36

SIGNIFICADO DO NOME: “Entregando um dom”

LOCAL: Ruma, Jerusalém ÉPOCA: 608 – 598 a.C.

RELACIONAMENTO COM DEUS:

 Não é mencionado

RELACIONAMENTOS COM O PRÓXIMO:

 PAI: Pedaías

 ESPOSO: Josias

 FILHO: Jeoaquim

RESUMO DA VIDA:
De Ruma, foi uma das esposas do rei Josias, concebeu um filho que se tornou rei de
Judá por imposição de Faraó Neco. Eliaquim teve o nome mudado para Jeoaquim
pelo governante egípcio e foi um rei ruim para 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

Zebida



Zebida
Zebida significa “Entregando um dom”. 

Foi o que ela fez. Zebida era uma das 

esposas do rei Josias e concebeu um 

filho que se tornou rei de Judá por um 

acaso. Seu filho Eliaquim teve o nome 

mudado para Jeoaquim (“Que o 

Senhor levante”) por Faraó Neco. O 

governante egípcio havia subjugado 

Judá, removido o meio-irmão rebelde 

de Eliaquim e colocado o filho de 

Zebida no trono. Eram tempos difíceis e 

mesmo assim o rei judeu não se voltou 

para Deus.

Meditação

Zebida ofereceu seu dom, a 

tarefa incondicional de ser mãe. 

Esse, que dentre os papéis 

feminino é o mais importante, é 

um dom divino, que deve ser 

recebido e desenvolvido com 

responsabilidade e gratidão a 

Deus. Muito embora uma mãe 

não tenha controle sobre o dom 

entregue, o serviço incondicional 

feito para Deus e com o auxílio 

do Alto tem sua recompensa.

Minhas impressões…



REFERÊNCIA BÍBLICA: 2 Reis 24:8, 12, 15

SIGNIFICADO DO NOME: “Latão” ou “Base”

LOCAL: Jerusalém ÉPOCA: 598 a.C.

RELACIONAMENTO COM DEUS:

 Não é mencionado

RELACIONAMENTOS COM O PRÓXIMO:

 PAI: Elnatã

 ESPOSO: Josias

 FILHO: Joaquim

RESUMO DA VIDA:
Neusta  era  de  Jerusalém,  esposa  de  Jeoaquim,  mãe  do  penúltimo  rei  de  Judá,
Joaquim. Neusta, com seu filho e o povo, foram levados cativos para a Babilônia.

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

Neusta



Neusta
Neusta era uma judia de Jerusalém, 

esposa de Jeoaquim, mãe do 

penúltimo rei de Judá, Joaquim. O rei e 

o povo estavam enuviados em sua 

rebeldia crônica e mesmo assim não se 

arrependiam. Neusta, com seu filho e o 

povo, se entregaram à força da 

Babilônia e foram levados cativos. A 

partir daí, Deus contou 70 anos de 

cativeiro pela desobediência dos 

judeus.

Meditação

Todos os dias uma batalha é 

iniciada no campo da mente e 

coração. Ficamos entre ceder 

aos nossos impulsos e atender 

aos impulsos gentis do Espírito 

Santo. Como cristãs, o Espírito 

Santo nos instrui a fazer o que 

Jesus faria. Por mais alto que seja 

esse padrão, não estamos tão 

longe dele porque toda vez que 

atendemos aos conselhos de 

Deus, nos tornamos mais 

semelhantes a Ele que a nós 

mesmas. Pelos impulsos naturais 

faríamos como Neusta, 

desagradando ao SENHOR e 

depois ser aprisionada para 

sempre pelo inimigo. Mas, como 

combatemos contra o mal, 

usamos nossa natureza 

regenerada e o poder e graça 

concedidos pelo Espírito Santo 

para tomarmos a boa escolha 

todos os dias: a de obedecê-Lo 

sempre.

Minhas impressões…



REFERÊNCIA BÍBLICA: 2 Reis 24:15

SIGNIFICADO DO NOME: Seus nomes não foram mencionados

LOCAL: Jerusalém, Babilônia ÉPOCA: 598 a.C.

RELACIONAMENTO COM DEUS:

 Não é mencionado

RELACIONAMENTOS COM O PRÓXIMO:

 ESPOSO: Joaquim

RESUMO DA VIDA:
Mulheres sem qualquer identificação, a não ser a de serem esposas do último rei de
Judá, Joaquim, foram levadas com ele para o cativeiro babilônico.

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
Esposas de Joaquim



Meditação

O SENHOR havia preparado 

para todo o Israel uma vida de 

paz e prosperidade, mas a 

escolha do povo escolhido 

mudou toda o cenário 

abençoador. Os inimigos 

vencerem sobre Israel era um 

retrato do abandono do povo 

ao seu Deus. As mudanças 

drásticas, às vezes, são 

necessárias para que o impacto 

cause alguma conversão em 

alguém. No cativeiro, alguns 

daqueles israelitas viveram total 

liberdade no espírito. Não é do 

interesse do SENHOR ver 

ninguém escravo. Por isso, se 

você experimentou a prisão a 

algo, alguém, ou nalgum lugar, 

peça a Deus para experimentar 

a liberdade oferecida por Ele 

gratuitamente.

Minhas impressões…

Esposas de Joaquim
A exemplo de inúmeros reis aversos às 

ordenanças do Rei dos reis, Joaquim fez 

tudo que desagradava a Deus. Uma 

das ordens para os reis de Judá era que 

não se casasse com muitas mulheres, 

mas por inúmeras vezes, essa regra foi 

quebrada. Joaquim não foi a exceção. 

Suas mulheres foram levadas com ele 

para o cativeiro babilônico. A vida 

anterior no senhorio de palácios e 

haréns, foi substituída por uma vida 

subjugada a inimigos estrangeiros.



MÃES DE REIS NACIONALIDADE ESPOSO FILHO GOVERNO DO
FILHO

1. Naamá Amom – amonita Salomão Roboão Ruim

2. Maaca Gesur – arameu Roboão
Abias Ruim
NETO: Asa Bom

3. Azuba – Asa Josafá Bom
4. – – Josafá Jeorão Ruim
5. Atalia Tiro de Sidom Jeorão Acazias Ruim
6. Zíbia Berseba Acazias Joás Mediano
7. Joadã Jerusalém Joás Amazias Mediano
8. Jecolias Jerusalém Amazias Uzias Bom
9. Jerusa – Uzias Jotão Bom
10. – – Jotão Acaz Muito Ruim
11. Abia – Acaz Ezequias Muito Bom
12. Hefzibá – Ezequias Manassés Muito Ruim
13. Mesulemete Jotbá Manassés Amom Muito Ruim
14. Jedida Bozcate Amom Josias Muito Bom

15. Hamutal Libna Josias
Jeoacaz Ruim
Zedequias Ruim

16. Zebida Ruma Josias Jeoaquim Ruim
17. Neusta Jerusalém Josias Joaquim Ruim
18. Várias esposas – Joaquim – Ruim
Dezesseis  rainhas  de  Judá  foram  mencionadas  por  nome  nos  livros  de  Reis  e
Crônicas. Duas não foram citadas, 3 se casaram com o mesmo rei e os seus filhos se
tornaram reis e uma delas foi mãe de 2 reis em Judá. Algumas delas já conhecemos,
outras  não;  algumas delas  são judias,  outras  estrangeiras;  poucas  delas  tiveram
esposos ou filhos que governaram bem a Judá,  a maioria sofreu junto aos seus
maridos com o governo distante da direção de Deus.

TEMA:

Rainhas 



 O 2º livro de Reis nos apresentou as rainhas de Judá identificadas
como  mães  de  reis.  O  mesmo  tema  de  maternidade  percorre  o  livro
quando  se  refere  às  mulheres.  O  escritor  de  2  Reis  (possivelmente  o
profeta Jeremias) aborda sobre as terríveis punições à rebeldia crônica
de Judá: grávidas com os ventres rasgados (2 Reis 8:12, 15:16) e a força de
homens valentes igual a da grávida sem força para dar à luz (2 Reis 19:3).
Dois  dos pecados apontados,  de Judá e  de mulheres judias,  foram o
sacrifício da vida das próprias filhas a deuses estranhos (2 Reis 17:17) e a
adoração  à  deusa  Aserá,  uma  deusa  da  fertilidade  (2  Reis  23:7).

 O pecado traz graves consequências ainda para pessoas que se
arrependem. A lei da semeadura reflete a justiça de um Deus justo e bom.
As consequências sofridas nos mostram na pele o quão ruins são as
ações que Deus desaprova. Acima das consequências de qualquer tipo
de pecado, há uma vida sem culpa e regenerada em Cristo. E é o Espírito
Santo  que  nos  impulsiona  para  a  tomada  de  decisões  acertadas  e
segundo a vontade de Deus. 

TEMAS EM

2 Reis 



 O livro de Joel é constituído de profecias que anunciam o castigo
iminente,  o perdão e a promessa do derramamento do Espírito Santo
sobre toda carne. Algumas figuras de linguagem com temas femininos
são utilizadas, como também referências às judias no coletivo, sem haver
nenhuma menção a uma mulher específica.
 A tristeza do povo impenitente foi  comparada a uma virgem que
perdeu o noivo a poucos dias do casamento (Jl 1:8). A tragédia anunciada
predizia  menino  trocado  pelo  preço  de  uma  prostituta,  meninas  por
vinho (Jl 3:3) e os pais vendendo as próprias filhas a povos estranhos (Jl
3:8). Em meio às profecias de destruição o profeta convoca a noiva em
núpcias para interromper sua lua de mel e implorar a Deus por perdão
(Jl 2:16). O perdão traria a maior de todas as bençãos sobre toda a carne,
incluindo às mulheres, às filhas e às servas: o Espírito Santo enchendo as
vidas de cada um com poder e dons espirituais (Jl 2:28,29). Cerca de 4
séculos e meio depois,  a profecia do batismo com o Espírito Santo se
cumpriu (At 2:16-21). Mulheres, filhas, servas, gentias, começaram a receber
dons espirituais.
 E,  perto  está  a  chegada  do  Dia  do  Senhor  anunciado  por  Joel.
Todos os que estiverem em Cristo usufruirão de mais das bençãos de
Deus, mas quem O rejeitar provará da ira, dos castigos e da dor, assim
como as judias do período do cativeiro.

TEMAS EM

Joel



 

 O livro de Joel registra profecias de uma época difícil, a do período
anterior  ao  cativeiro  babilônico.  As  menções  às  mulheres  podem  ser
divididas  em  2  grupos,  as  menções  onde  mulheres  são  figuras  de
linguagem e as que mulheres são vítimas do pecado e de como outras
seriam punidas.
 As vacas de Basã (Am 4:1)  e a queda da virgem de Israel (Am 5:2)
ilustram como um povo puro e santo se contaminou, se afastando do seu
Deus e perdendo com isso Suas bençãos. Um dos pecados cometidos
pelos  judeus  eram  na  área  sexual  (Am  2:7)  e  nesse  mesmo  nível
receberiam o castigo (Am 7:17).  A sede não pouparia a formosura das
jovens (Am 8:13), nem mulheres casadas seriam respeitadas, os inimigos
usariam  umas  e  matariam  outras  à  espada.  A  destruição  estava
decretada por falta de um verdadeiro arrependimento.

TEMAS EM

Amós


