


REFERÊNCIA BÍBLICA: 1 Crônicas 2:18

SIGNIFICADO DO NOME: “Timidez”, “Cortinas”, “Tendas”

LOCAL: Egito, deserto ÉPOCA: ~ 1729 – 459 a.C.

RELACIONAMENTO COM DEUS:

 Não é mencionado

RELACIONAMENTOS COM O PRÓXIMO:

 PAI: Calebe

 MÃE: Azuba

 AVÔ: Hezrom

 IRMÃOS: Jeser, Sobabe e Ardom

RESUMO DA VIDA:

Jeriote foi a primeira filha de Calebe com Azuba. Apesar de ter mais irmãos, seu
nome foi  mencionado na genealogia judaica que tem os homens como regra de
menções.

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:

Jeriote



Jeriote
Filha de Calebe e Azuba (Esse 

Calebe não é o pai de Acsa – Js 

15:16; Jz 1:12. Esse é filho de Hezrom e 

o outro, o que entrou na Terra 

Prometida, é filho de Jefoné – 1 Cr 

4:15. Ambos “Calebes” são da tribo 

de Judá.), Jeriote significa “timidez”. 

A genealogia judaica destaca o 

cabeça da família, geralmente o 

primeiro homem a nascer, entretanto 

Jeriote foi a primogênita do casal e 

recebe menção honrosa.

Meditação
No Reino de Deus tem espaço para 

todos os que se achegam a Ele 

com fé. Costumes, regras e 

tradições podem até sofrer 

modificações para colocar a mais 

tímida da casa em destaque. Deus 

tem seus propósitos com as 

mulheres e deseja usá-las com suas 

peculiaridades e fragilidades. Ao se 

apresentar a Deus humildemente 

aos seus pés, sabendo quem você 

e o que Ele pode fazer através de 

você, tenha em mente que todo 

destaque que receber será para 

glorificar a Deus e ampliar Seu 

Reino.

Minhas impressões



REFERÊNCIA BÍBLICA: 1 Crônicas 2:19

SIGNIFICADO DO NOME: “Frutífera”

LOCAL: Egito, deserto ÉPOCA: ~ 1729 – 459 a.C.

RELACIONAMENTO COM DEUS:

 Não é mencionado

RELACIONAMENTOS COM O PRÓXIMO:

 ESPOSO: Calebe

 FILHO: Hur

 NETO: Uri

 BISNETO: Bezalel

RESUMO DA VIDA:

Ela foi a segunda esposa de Calebe, pós a morte da primeira mulher. Efrate lhe deu
um filho por nome Hur – este homem foi companheiro de Moisés, segurando-lhe uma
das mãos com Arão (Êx 17:10-12). Bezalel, bisneto de Efrate e Calebe, foi um homem
cheio do Espírito Santo para construir o Tabernáculo (Êx 31:2-5).

PROPÓSITO:

• Efrate é um exemplo de que segundo casamento pode ser uma benção, se
estiver de acordo à Lei de 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:

Efrate



Efrate
Quando a primeira esposa de 

Calebe faleceu, Efrate foi quem lhe 

fez companhia e ainda lhe deu  um 

filho por nome Hur.

O historiador Flávio Josefo assinala 

que Hur foi marido de Miriã, e a Bíblia 

afirma que Bezalel, bisneto de Efrate 

e Calebe, foi um homem cheio do 

Espírito Santo para construir o 

Tabernáculo.

Meditação
Mulheres casadas com viúvos, 

podem tomar o exemplo de Efrate, 

uma mulher que recebeu de Deus 

a benção em seu casamento com 

um homem que já possuía uma 

família. O segredo para a 

felicidade – e tranquilidade – nos 

relacionamentos é o 

relacionamento desenvolvido com 

Deus, primeiramente. Nele, todas 

nossas expectativas são realizadas 

além daquilo que pedimos e 

pensamos. Colocamos o 

relacionamento conjugal em seu 

devido patamar e deixamos a paz 

que excede todo o entendimento 

governar nossos corações também.

Minhas impressões



REFERÊNCIA BÍBLICA: 1 Crônicas 2:21-22

SIGNIFICADO DO NOME: Seu nome não foi mencionado.

LOCAL: Gileade, Judá ÉPOCA: ~ 1729 – 459 a.C.

RELACIONAMENTO COM DEUS:

 Não foi mencionado

RELACIONAMENTOS COM O PRÓXIMO:

 PAI: Maquir

 IRMÃO: Gileade

 ESPOSO: Hezrom

 FILHO: Segube

RESUMO DA VIDA:

Hezrom, da tribo de Judá se casou com a filha de Maquir, da tribo de Manassés, a
parte Oriental. As tribos de Judá e a de Manassés foram fortalecidas pela união
desse casal,  pois suas descendências se tornaram os governantes dos arredores
das terras onde moravam.

PROPÓSITO:

• Uma aliança conjugal pode ajudar a fortalecer o governo de tribos ou nações.

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 filha de Maquir



A filha de Maquir
Maquir, pai de Gileade, teve uma 

filha que se casou com Hezrom, de 

Judá. Quando Hezrom se casou com 

a filha de Maquir, tinha 60 anos e 

dessa união vieram os frutos. De 

tribos diferentes, o neto do casal 

fundou 23 cidades em Gileade, na 

tribo de Manassés Oriental.

Meditação
“Mesmo na velhice darão fruto, 

permanecerão viçosos e 

verdejantes, para proclamar que o 

Senhor é justo” (Sl 92:14-15). Na 

presença do Senhor, uma pessoa é 

um instrumento útil em suas mãos. 

Independente da idade, ela 

poderá gerar sonhos e viver para 

ver grandes obras se 

concretizando. O objetivo final é o 

nome de Deus sendo glorificado 

pelos lábios da pessoa 

agradecida..

Minhas impressões



REFERÊNCIA BÍBLICA: 1 Crônicas 2:24

SIGNIFICADO DO NOME: “De quem Deus é pai”

LOCAL: Judá ÉPOCA: ~ 1729 – 459 a.C.

RELACIONAMENTO COM DEUS:

 Não foi mencionado.

RELACIONAMENTOS COM O PRÓXIMO:

 ESPOSO: Hezrom

 FILHO: Asur

RESUMO DA VIDA:

Abia foi a última esposa de Hezrom. O filho deles, Asur, nasceu após o pai falecer.

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



Abia
A Bíblia relata sobre 3 esposas de 

Hezrom, a última delas é Abia. 

Quando ele faleceu, ela carregava 

em seu ventre o fruto do amor deles, 

meses depois ela deu à luz. O filho 

deles, Asur, fundou a cidade de 

Tecoa, que existe até hoje em Judá, 

e que foi citada várias vezes na Bíblia 

(2 Sm 14:2; 1 Cr 11:28; Am 1:1).

Meditação
Um filho é sempre um grande 

consolo quando uma mulher perde 

o marido. Apesar de toda a 

saudade e circunstâncias, a viúva 

pode olhar com fé para a 

promessa de um bom futuro e se 

tranquilizar no amparo reservado 

por Deus. A dor da perda pode não 

ser mitigada, mas é minimizada 

com projetos que contenham a 

memória e boas lembranças de 

quem se foi.

Minhas impressões



REFERÊNCIA BÍBLICA: 1 Crônicas 4:5

SIGNIFICADO DO NOME: Helá significa “Ternura”, Naará significa “Donzela”

LOCAL: Tecoa ÉPOCA: ~ 1729 – 459 a.C.

RELACIONAMENTO COM DEUS:

 Não foi mencionado.

RELACIONAMENTOS COM O PRÓXIMO:

 ESPOSO: Asur

 FILHOS DE:

Naará:  Auzã,  Héfer,  Temeni  e
Haastari

Helá: Zerete, Zoar, Etnã e Coz

RESUMO DA VIDA:

Helá  e  Naará  compartilharam o  mesmo marido,  Asur.  Esse  casamento  bigâmico
pode ter  acontecido  porque a  primeira  esposa não lhe  deu filhos  logo como o
esperado. 

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:

Helá e Naará



Helá e Naará
Asur, o fundador de Tecoa, se casou 

com 2 mulheres: Helá e Naará. Na 

lista de filhos, os filhos da segunda 

aparece primeiro, isso pode ser um 

indicativo de que Helá, a primeira 

esposa, não lhe deu filhos logo. Ao 

todo essas duas mulheres deram 7 

filhos a esse chefe tribal.

Meditação
Sete é o número da perfeição. 

Mesmo sabendo que no mundo 

teremos aflição, usufruímos de 

bençãos completas da parte do 

SENHOR ainda aqui na terra. A arte 

do bem viver está em saber lidar 

com ambas situações. A sabedoria 

divina nos direciona no caminho da 

perfeição, cujo ponto de chegada 

é o Céu.

Minhas impressões



REFERÊNCIA BÍBLICA: 1 Crônicas 2:26, 29

SIGNIFICADO DO NOME: Atara significa “Diadema”,  “Coroa”;  Abiail  significa “Pai  da
força”

LOCAL: Judá ÉPOCA: ~ 1729 – 459 a.C.

RELACIONAMENTO COM DEUS:

 Não é mencionado.

RELACIONAMENTOS COM O PRÓXIMO:

 FILHOS DE:

Atara: Onã

Abiail: Abã e Molide

RESUMO DA VIDA:

Atara  casou-se  com  Jerameel.  Abiail  se  casou  Abisur.  Ambas,  entraram  na
genealogia da tribo de Judá e se destacaram por terem tido filhos.

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:

Atara e Abiail



Atara e Abiail
Atara casou-se com o primeiro filho 

de Hezrom, Jerameel. Atara foi uma 

outra esposa de Jerameel. Esse casal 

gerou o Onã, da linhagem de Perez, 

filho de Tamar e Judá. Já Abiail se 

casou com o bisneto de outro Onã, 

filho de Judá e Suá, Abisur, e com ele 

gerou dois filhos, Abã e Molide. 

Ambas, entraram na genealogia da 

tribo de Judá e se destacaram por 

terem tido filhos.

Meditação
Assim como uma esposa israelita 

tinha por dever gerar filhos, assim 

uma discípula de Jesus precisa dar 

bons frutos em prol do Reino. Esse 

frutificar, primeiro ocorre 

internamente, depois os frutos 

externos são colhidos. Em outras 

palavras, primeiro o Espírito Santo 

produz em nós uma vida 

regenerada e santificada, com isso, 

usamos da autoridade dada por 

Jesus para ganhar almas para o 

Reino e nos engajamos na obra. 

Para cada fruto produzido, o 

Tribunal de Cristo nos reserva 

surpreendentes recompensas.

Minhas impressões



REFERÊNCIA BÍBLICA: 1 Crônicas 2:31,34,35

SIGNIFICADO DO NOME: Seus nomes não foram mencionados.

LOCAL: Judá/Egito ÉPOCA: ~ 1729 – 459 a.C.

RELACIONAMENTO COM DEUS:

 Não é mencionado.

RELACIONAMENTOS COM O PRÓXIMO:

 PAI: Sesã

 ESPOSO DA PRIMOGÊNITA: Jará

 FILHO: Atai

RESUMO DA VIDA:

Sesã  casou  uma  de  suas  filhas  com  seu  escravo  egípcio,  Atai,  por  meio  dele,
conseguiu o filho que precisava para liderar o clã. A Bíblia não relata quantas filhas
Sesã  teve,  nem o  que  sucedeu às  demais,  narra  apenas  que  ele  conseguiu  seu
intento e Atai foi chamado de seu filho.

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:

As filhas de Sesã



As filhas de Sesã
Sesã, da tribo de Judá, só gerou 

filhas. Sabemos que pela cultura 

israelita, somente homens entram na 

genealogia como o cabeça de sua 

tribo ou clã. Sesã agiu de um modo 

diferente, ele casou uma de suas 

filhas com seu escravo egípcio – 

provavelmente a primogênita tenha 

sido a escolhida para essa missão – 

e, por meio deles, conseguiu o filho 

que precisava para liderar o clã. A 

Bíblia não relata quantas filhas Sesã 

teve, nem o que sucedeu às demais, 

narra apenas que ele conseguiu seu 

intento e Atai foi chamado de seu 

filho.

Meditação
Hoje é um bom dia para 

agradecermos a Deus por colocar 

líderes que dão segurança e 

proteção a nós mulheres. Distante 

de ressaltar maus exemplos da 

liderança masculina, podemos nos 

comprometer em colaborarmos 

com a liderança delegada por 

Deus aos homens, com a nossa 

posição e dom que Ele nos 

concedeu, sempre orando a Deus. 

Ganhamos muito, no céu e na 

terra, com a obediência, sabedoria 

e submissão à vontade dEle para 

nós.

Minhas impressões



REFERÊNCIA BÍBLICA: 1 Crônicas 2:46

SIGNIFICADO DO NOME: “Escuridão”

LOCAL: Egito/deserto ÉPOCA: ~ 1729 – 459 a.C.

RELACIONAMENTO COM DEUS:

 Não foi mencionado

RELACIONAMENTOS COM O PRÓXIMO:

 ESPOSO: Calebe

 FILHOS: Harã, Mosa e Gazez

RESUMO DA VIDA:

Calebe teve como concubina a Efá, e com ela tiveram três filhos: Harã, Mosa e Gazez.

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:

Efá



Efá
Azuba e Efrate foram esposas de 

Calebe, filho de Hezrom. Quando 

Azuba, a sua primeira esposa 

faleceu, ele casou com outra, Efrate, 

e depois, tomou uma concubina, 

Efá. Calebe e Efá tiveram três filhos: 

Harã, Mosa e Gazez. Harã teve um 

filho com o mesmo nome de seu 

irmão caçula, Gazez, daí se originou 

um novo clã.

Meditação
Sem grandes pretensões na vida, 

Efá, uma simples concubina, 

marcou sua história, assegurando 

uma família grande e unida. 

Mesmo esperando grandes 

bênçãos da parte de Deus, não 

temos o direito de exigi-las, apenas 

esperar em Sua bondade e 

misericórdia. A partir daí, Deus 

pode nos surpreender pela nossa 

confiança e esperanças 

depositadas nEle.

Minhas impressões



 Em 1 Crônicas encontramos quatro mulheres chamadas Maaca. A raiz desse
nome  em  hebraico  significa  “espremer”.  Abaixo  podemos  conferir  as  diferentes
histórias  delas  e  perceber  que  as  xarás  foram  mulheres  únicas,  com  histórias
singulares que deixaram sua marca nas Sagradas Escrituras.
1. Maaca  – concubina de Calebe (1 Crônicas 2:48) → Calebe, filho de Jefoné, foi um dos
que saíram do Egito e após 40 anos conquistou e morou na Terra Prometida. Ele teve
uma esposa cujo nome não foi mencionado. O nome de sua concubina, no entanto,
foi  registrado: Maaca. Ela teve com Calebe,  4 filhos que prosperaram em Hebrom:
Seber,  Tiraná,  Saafe e Seva.  Esses homens fundaram cidades e as povoaram com
suas grandes famílias. Acsa, filha de Calebe, não tem o nome da mãe identificado.
2. Maaca – esposa de Davi (1 Crônicas 3:2) → Nascida em Gesur, filha do rei Talmai, era
uma princesa belíssima. Casada com Davi, fez uma excelente combinação de genes
ao gerar Absalão e Tamar, os mais belos de todos os filhos de Davi.
3. Maaca – esposa de Maquir (1 Crônicas 7:15-16) → Maquir, bisneto de José, foi o líder
mais proeminente da tribo de Manassés Oriental. Ele foi o pai de Gileade, a cidade
mais famosa de Manassés. Uma de suas esposas foi Maaca, irmã de dois homens
importantes  chamados  Hupim e  Supim.  Maquir  e  Maaca conceberam dois  filhos
Perez e Seres.
4.  Maaca –  esposa de Jeiel  (1  Crônicas 8:29)  → Listada na genealogia da tribo de
Benjamim, Maaca, esposa de Jeiel, foi a bisavó do rei Saul. Ela e Jeiel conceberam a
Abdom e Gibeão, este último filho fundou uma cidade com o seu nome, que se tornou
a principal cidade da tribo.

    4 MULHERES CHAMADAS

Maaca



REFERÊNCIA BÍBLICA: 1 Crônicas 3:19

SIGNIFICADO DO NOME: “Pacífica”

LOCAL: Babilônia ÉPOCA: ~ 1729 – 459 a.C.

RELACIONAMENTO COM DEUS:

 Não e mencionado

RELACIONAMENTOS COM O PRÓXIMO:

 PAI: Zorobabel

 IRMÃOS:  Mesulão,  Hananias,
Hasubá, Oel, Berequias, Hasadias e
Jusabe-Hesede

 PESSOAS  ENVOLVIDAS:  Naor  e
Milca  eram  avós  de  Rebeca,  e
Abraão era seu tio-avô.

RESUMO DA VIDA:

Selomite, uma princesa judia que nasceu no cativeiro babilônico. Ela foi citada entre
seus 7 irmãos. Nada de sua história é citada, nem esposo, nem filhos.

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:

Selomite
Filha de Zorobabel



Selomite, filha de 
Zorobabel

Selomite, como o pai, nasceu no 

cativeiro babilônico. Essa princesa é 

citada entre seus 7 irmãos, e, em 

Mateus, seu pai foi citado na 

linhagem real da qual descendeu 

Jesus. Selomite significa “Pacífica”, 

“Perfeita”, “Completa”.

Meditação
Cativos no mundo, mas salvos por 

Jesus. Começamos a desentortar, a 

aparar arestas, a sermos 

aperfeiçoados conforme a paz que 

Ele nos dá. O Reino está destinado 

a nós, e a tarefa do Espírito Santo 

tem sido a de nos fazer ver o 

sangue real que corre em nós.

Minhas impressões



 Sete  mulheres  são  citadas  nas  genealogias  dos  primeiros  capítulos  de  1
Crônicas como a irmã de um líder muito importante. Além dessa menção, pouco se
sabe sobre elas.
1 Crônicas 1:38 → Timna, irmã de Lotã, eram príncipes filisteus capturados pela família
de Esaú (Gn 36:12, 22). Ela se casou com Elifaz, filho de Esaú;
1 Crônicas 3:9 → Tamar, filha de Davi, irmã de Absalão. Foi estuprada por Amnom e
passou o resto da vida reclusa na casa de Absalão (2 Sm 13:1-21,32);
1  Crônicas 4:3 → Hazelelponi, irmã de Jezreel, Isma e Idbás, da tribo de Judá. Seu
nome significa "Sombra". Segundo a tradição rabínica esse era o nome da mãe de
Sansão (apesar de a Bíblia não citar o nome);
1 Crônicas 4:19 → A esposa de Hodias, irmã de Naã, citados na genealogia da tribo de
Judá; 
1  Crônicas  7:18  →  Hamolequete,  filha  de  Maquir  e  irmã  de  Gileade,  da  tribo  de
Manassés. Esse nome significa "A Rainha", ou "a que reinou", podendo ser o nome dela
ou o título  dada a ela.  Segundo as tradições judaicas,  ela governou a região de
Gileade. Entre seus três filhos estava Abiezer, de cuja família o juiz, Gideão, descende
(Jz 6:11,24,34; 8:2);
1 Crônicas 7:30 → Sera, filha de Aser, irmã de Imna, Isvá, Isvi e Berias (Gn 46:17);
1 Crônicas 7:32 → Suá, irmã de Jaflete, Somer e Hotão, era também da tribo de Aser.
Contar com a existência,  braço e cuidados de irmãos (de sangue ou da fé)  é um
privilégio concedido por Deus.

    MULHERES:
7 irmãs em 1 Crônicas



REFERÊNCIA BÍBLICA: 1 Crônicas 4:9

SIGNIFICADO DO NOME: Seu nome não foi mencionado

LOCAL: Judá ÉPOCA: ~ 1729 – 459 a.C.

RELACIONAMENTO COM DEUS:
 Não é mencionado

RELACIONAMENTOS COM O PRÓXIMO:
 FILHO: Jabez

RESUMO DA VIDA:

Essa mãe teve um parto muito difícil e por isso colocou o nome do seu filho “Gerado
com Dor”. Ao crescer, esse seu filho, se tornou o mais ilustre dentre todos os seus
irmãos.

DESTAQUES:
“A  mulher  na  passagem bíblica  de  hoje  deu  a  seu  filho  o  nome  de  Jabez  [N.E.:
significa  "gerado  co  dor"]  porque  seu  nascimento  foi  doloroso  demais.  [...]  O
sofrimento pelo qual ela passou no nascimento do menino valeu a pena, quando ela
pôde testemunhar Deus concedendo o pedido de seu filho. [...] Quando passamos
por uma provação dolorosa, só conseguimos enxergar o sofrimento. Podemos ser
tentados a nos voltar contra Deus e nos amargurarmos com a vida. Mas Deus vê o
futuro e somente ele conhece o propósito de nossa dor. Nossas piores lutas algumas
vezes acabam sendo nossas maiores bênçãos. Se confiarmos na liderança de Deus,
a  memória  de  nosso  sofrimento  eventualmente  será  substituída  por  profunda  e
duradoura alegria - como a mãe de Jabez aprendeu.”
Dianne Neal Mathews, 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, pág. 134.
MCNAIR, S. E. PEQUENO DICIONÁRIO BÍBLICO. Tradução: Degmar Ribas. CPAD: Rio de Janeiro, 2012.

         MULHER:

A mãe de Jabez



A mãe de Jabez
A história da mãe de Jabez não 
pode ser estudada desassociada do 
seu filho. Ela só foi citada na Bíblia 
para justificar o nome “Jabez”, que 
significa “gerado com dor”. Essa 
mulher teve um parto muito difícil, as 
contrações duraram horas e a dor na 
hora de dar à luz a deixaram 
esgotada. Quando ela viu o rostinho 
de seu bebê, a única coisa que 
deve ter lembrado foi da punição 
dada por Deus às mulheres, em 
multiplicar a dor na conceição (Gn 
3:16), porque ela disse: “Jabez será o 
seu nome, porque com muitas dores 
o dei à luz”. As pessoas, quando 
chamavam o menino, sabiam da 
história de seu nascimento. 
Entretanto, ou por isso mesmo, Jabez 
se tornou um homem ilustre que se 
destacou dentre todos seus irmãos. 
Ele era temente a Deus e sua oração 
se tornou uma das mais famosas e 
copiadas da Bíblia. Ele pede a 
benção do SENHOR, prosperidade, a 
aprovação de Deus e que, apesar 
de ter sido gerado com dor, ele 
pede para ser guardado de males e 
livre das dores (1 Cr 4:10).

Meditação
Analisando a história de Jabez e de 

sua mãe, lembramos da nossa 

própria história. Está sobre nós uma 

maldição a qual só podemos 

escapar se entregarmos nossas 

vidas a Deus. O Deus justo que 

pune, também é o Deus 

misericordioso que transforma a 

maldição em benção. Entregues 

em Suas mãos somos bem 

cuidados, recebemos mais daquilo 

que pedimos ou imaginamos.

Minhas impressões


