


REFERÊNCIA BÍBLICA: 1 Crônicas 4:17-18

SIGNIFICADO DO NOME:  Bitia,  a  egípcia,  significa  “Filha  do senhor”;  a  Sra.
Merede  judia  não  teve  o  nome  mencionado;  a  filha  de  Merede  e  Bitia
chamava-se Miriã que significa “Amada do lar”

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

RELACIONAMENTO COM DEUS:

 Não foi mencionado

RELACIONAMENTOS  COM  O
PRÓXIMO:

 PAI de Bitia: Faraó

 FILHOS de  Bitia:  Miriã,  Samai  e
Isbá

 FILHOS da judia:  Jerede,  Héber,
Jecutiel

RESUMO DA VIDA:
Merede casou-se com 2 mulheres,  uma estrangeira e outra de seu próprio
povo. A estrangeira, tratava-se da filha de Faraó que se chamava Bitia – além
de filhos, ela teve uma filha por nome Miriã. A esposa judia teve 3 importantes
filhos em 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.

MULHERES:

Sras. Merede



Sras. Merede
Merede,  um judeu,  casou-se  com a  filha

de faraó, por nome Bitia, e depois casou-se

também  com  uma  judia.  A  princesa

egípcia  foi  citada  por  nome,  enquanto

que a esposa do próprio povo de Merede

permanece  anônima.  Ambas  lhe  deram

filhos que fundaram 4 cidades em Judá. Os

3  filhos  da  esposa  judia  de  Merede

fundaram 3  cidades,  e  1  dos  3  filhos  da

egípcia fundou 1 cidade. 

Meditação
Desde o princípio, a ordem do SENHOR

para  os  homens  era  a  de  não  se

misturarem  com  mulheres  alheias  a

Deus e às suas  promessas.  Os  homens

podiam  escolher  dentre  as  jovens  de

seu  povo,  mas  alguns,  como Merede,

privilegiavam a própria visão e o poder

que  uma  mulher  podia  lhe  dar,  em

detrimento  da  benção  do  SENHOR

recebida ao se obedecer Suas ordens.

As  esposas  de  Merede  repousaram

debaixo  da  mão  misericordiosa  de

Deus,  por  Sua  bondade  infinita,

entretanto, é importante destacar que

a benção divina estava sobre a mulher

da mesma cultura, religião e povo que

ele.

Minhas impressões



REFERÊNCIA BÍBLICA: 1 Crônicas 4:19; 7:4, 14, 23

SIGNIFICADOS DOS NOMES: Seus nomes não foram citados

LOCAL:  Judá,  Issacar,  Manassés  e
Efraim ÉPOCA: ~ 1729 – 459 a.C.

RESUMO:
1. A esposa de Hodias, da tribo de Judá, era filha de Calebe e irmã de Naã

(1 Cr 4:15,19).
2. Cinco chefes da tribo de Issacar tomaram para si diversas mulheres e

conceberam muito filhos, que se tornaram homens de valor e guerreiros
habilidosos.

3. A concubina de Manassés, uma arameia, foi quem deu a descendência a
ele:  Asriel  e  Maquir.  Maquir,  o  mais  conhecido da tribo de Manassés,
concebeu a Gileade, que veio a se tornar uma poderosa cidade com o
seu nome.

4. A esposa de Efraim sofreu com ele duas perdas, dois de seus filhos foram
assassinados. Ao ter a graça de dar a luz novamente após a tragédia,
ela permitiu que seu esposo escolhesse um nome para o filho: Berias,
que significa “Em calamidade”, sob a justificativa de que tudo estava mal
em sua casa.

PROPÓSITO:

 Gerar filhos que fossem os futuros chefes tribais.
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:
Esposas de chefes tribais



Esposas de chefes tribais
Nos  primeiros  capítulos  de  1  Crônicas

encontramos  citações  por  nome  dos

chefes  tribais,  e  em caráter  especial  são

mencionadas  as  esposas  das  tribos  de

Judá, Issacar, Manassés e Efraim.

A esposa de Hodias, de Judá, era filha de

Calebe e irmã de Naã (1 Cr 4:15,19).

Cinco chefes da tribo de Issacar tomaram

para  si  diversas  mulheres  e  conceberam

muito  filhos,  que se  tornaram homens  de

valor e guerreiros habilidosos.

A concubina de Manassés, uma arameia,

foi quem deu a descendência a ele. Asriel

e Maquir foram filhos dela. Maquir, o mais

conhecido  da  tribo  de  Manassés,

concebeu a Gileade, que veio a se tornar

uma poderosa cidade com o seu nome.

A  esposa de  Efraim sofreu  com ele  duas

perdas,  dois  de  seus  filhos  foram

assassinados. Ao ter a graça de dar a luz

novamente após  a tragédia,  ela permitiu

que seu esposo escolhesse um nome para

o  filho:  Berias,  que  significa  “Em

calamidade”,  sob  a  justificativa  de  que

tudo estava mal em sua casa.

Meditação
Mulheres casadas com grandes líderes,

longe  de  serem  celebridades,  estão

sujeitas  ao  mesmo  tipo  de  problemas

enfrentados  pelas  demais,  soma-se  a

isso  o  fator  exposição.  Por  causa  dos

maridos, ganham destaque e a posição

de  servirem  de  modelo  para  outras

mulheres. Em nossa era digital,  onde a

vida privada é exposta ao público de

internautas,  diversas  mulheres  (esposas

de  líderes  ou  não)  passaram  a  ser

influenciadoras.  O  cuidado  que

precisamos  moderar  nossas  próprias

postagens (em conteúdo, quantidade,

privacidade…), ver o que pode edificar

e sempre procurar  tirar boas lições da

vida, transmiti-las e compartilhá-las com

outras pessoas.  O papel educativo da

mulher  maternal  colaborará  com  o

bem-estar da comunidade digital.

Minhas impressões



REFERÊNCIA BÍBLICA: 1 Crônicas 4:27

SIGNIFICADOS DOS NOMES: Não foram citados

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

RELACIONAMENTO COM DEUS:

 Não foi mencionado

RELACIONAMENTOS  COM  O
PRÓXIMO:

 PAI: Simei

RESUMO DA VIDA:
O pai dessas 6 mulheres teve mais 16 filhos. Elas foram citadas na Bíblia para
mostrar o poder de procriar do simeonita, Simei.

PROPÓSITO:

 Procriar e aumentar o número da tribo de Simeão.
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 6 filhas de Simei



As 6 filhas de Simei
A Bíblia conta com pelo menos 16 homens

chamados  Simei,  entretanto  somente  1

deles gerou 16 homens e 6 moças. O Simei

de 1 Crônicas 4:27, era da tribo de Simeão

e  habitava  nas  cidades  próximas  as  da

tribo de Judá.  A tarefa dos seus  22 filhos

era  a  de  procriarem  para  aumentar  o

número de sua tribo, ainda assim, eles não

superaram a tribo de Judá em número. As

filhas  de  Simei  entraram  nos  registros

genealógicos mantidos pelos simeonitas. A

descendência dessa família perdurou por

muitas gerações em suas 23 cidades.

Meditação
O  temor  e  a  obediência  a  Deus  são

características  das  pessoas  bem-

sucedidas  na  Bíblia.  A  benção  de

prosperidade divina para aqueles  que

O obedecem incluem, essencialmente,

alimento  em  fartura,  paz,  filhos  e  a

presença  do  SENHOR  (Dt  26:3-13).  A

vida numa comunidade que valoriza a

família,  o  respeito  ao líder  e  aos  mais

velhos,  o  papel  de  cada  um  no

desenvolvimento  e  crescimento  da

comunidade é realmente uma benção

de Deus garantida àqueles que temem

ao SENHOR (Sl 128).

Minhas impressões



REFERÊNCIA BÍBLICA: 1 Crônicas 7:24

SIGNIFICADO DO NOME: “Parente”

LOCAL:  Bete-Horom Alta,  Bete-Horom
Baixa e Uzém-Seerá ÉPOCA: ~ 1170 a.C.

RELACIONAMENTO COM DEUS:

 A Bíblia não menciona.

RELACIONAMENTOS  COM  O
PRÓXIMO:

 PAI: Berias

 AVÔ: Efraim

 IRMÃO: Refa

RESUMO DA VIDA:
Seerá vivia numa cultura cujos homens lideravam tribos e terras. Sendo uma
mulher,  desafiou a cultura de sua época e edificou 3 cidades que até hoje
subsistem  no  Oriente  Médio:  Bete-Horom  Alta,  Bete-Horom  Baixa  e  Uzém-
Seerá. Bete-Horom significa “Casa da Abertura” ou “Casa das Cavernas”. Hoje
se chamam Beit-Ur el Foca e Beit-Ur el Tahta, significando respectivamente ‘o
lugar  mais  alto’  e  a  outra  ‘o  lugar  mais  baixo’,  e  tratam-se  de  2  cidades
estrategicamente  situadas  numa  rota  muito  movimentada  que  segue  até
Jerusalém. Uzém-Seerá signfica “Porção de Seerá”, tratava-se de uma vila.

PROPÓSITO:
 Ser exemplo de engenheira na antiguidade que deixou seu legado no

mundo.

DEVO IMITAR:
 Devo imitar  seu espírito empreendedor e  pioneiro e  contribuir  com o

desenvolvimento de minha comunidade.
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:

Seerá



Seerá
Seerá era filha de Efraim. A menção de seu

nome  foi  registrada  logo  após  a

declaração, dita por seu pai, de que tudo

ia mal em sua casa. O mais interessante é

que, pela primeira vez, a Bíblia cita o fato

de uma mulher edificar 3 cidades, as quais

subsistem  até  os  dias  atuais:  Bete-Horom

Baixa, Bete-Horom Alta e Uzém-Seerá. Essas

cidades ficam à beira de uma importante

rota comercial do Oriente Médio. 

Meditação
Que  visão  tem  a  pessoa  que  em

tempos de crise constrói algo grandioso

e  duradouro.  Uma  mente  sadia  e

disposta a transformar em limonada os

limões que a vida oferece. Seerá, sendo

do  sexo  feminino  e  com  a  família

passando  por  uma  terrível  crise,

projetou, edificou e morou em cidades

que se tornaram muito importantes pela

sua localização. Ela é uma prova que

Deus  nos  dotou  de  uma  capacidade

que  vai  além  do  que  imaginamos.  A

melhor parte está na obra que Ele está

operando  em  nós.  À  medida  que

trabalhamos  com  Deus,  uma

edificação  linda  e  forte  vai  sendo

levantada para a glorificação do nome

dEle.

Minhas impressões



REFERÊNCIA BÍBLICA: 1 Crônicas 8:8-11

SIGNIFICADOS DOS NOMES: Husim “Quem apressa o nascimento”; Baara “Um
Bosque”; Hodes “Majestade”

LOCAL: Benjamim; Moabe ÉPOCA: ~ 1729 – 459 a.C.

RELACIONAMENTO COM DEUS:

 Não é mencionado.

RELACIONAMENTOS  COM  O
PRÓXIMO:

 ESPOSO: Saaraim

 FILHOS  de  Husim:  Abitube  e
Elpaal;

 FILHOS de Hodes: Jobabe, Zíbia,
Messa,  Malcã,  Jeús,  Saquias  e
Mirma

RESUMO DA VIDA:
Saaraim, um benjamita, constituiu família casando-se com Husim e Baara em
sua própria terra. Na terra de Moabe, ele constituiu uma nova família com
Hodes, que lhe deu 7 filhos, aos quais levaram o nome do pai.
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:

Sras. Saaraim



Sras. Saaraim
Saaraim  foi  um  benjamita  que  constituiu

família  casando-se  com  Husim  e  Baara.

Husim lhe deu 2  filhos,  e  os  seus  bisnetos

fundaram 2 cidades, Ono e Lida (esta até

hoje é uma cidade em Israel – At 9:32-33).

Entretanto,  por  algum  motivo  não

mencionado, Saaraim se divorciou de suas

2  mulheres,  e,  na  terra  de  Moabe,

constituiu  uma  nova  família  com  Hodes,

que lhe deu 7 filhos,  aos quais  levaram o

nome do pai.

Meditação
Como  tudo  num  relacionamento

conjugal  deve  ser  partilhado  e  haver

concordância entre os dois, estes, que

desejam  a  benção  de  Deus  no

casamento,  precisam pedir  sabedoria,

direção  e  ajuda  a  Ele.  Em  casos  de

mulheres  como  Husim  e  Baara,  que

sofreram  um  repúdio  de  seu  esposo,

devem confiar na mão sustentadora do

SENHOR,  que  é  misericordioso,  justo  e

fiel.  Independente  do  quê  tenha

causado um divórcio, esse ato continua

sendo odioso aos olhos de Deus. Nosso

Pai, amoroso e bom, constituiu a família

para esta construir  um lar cercado de

proteção,  zelo,  respeito,  cuidados  uns

para  com  os  outros,  sem  quaisquer

divisões ou separações.

Minhas impressões



REFERÊNCIA BÍBLICA: 1 Crônicas 23:22

SIGNIFICADOS DOS NOMES: Seus nomes não foram mencionados.

LOCAL:  Provavelmente  em  Ramote-
Gileade, na tribo de Gade ÉPOCA: ~ 1729 – 459 a.C.

RELACIONAMENTO COM DEUS:

 Não é mencionado.

RELACIONAMENTOS  COM  O
PRÓXIMO:

 PAI: Eleazar

 ESPOSOS:  Primos,  filhos  do  tio
Quis

RESUMO DA VIDA:
Conforme a Lei  de Deus,  quando um homem não tivesses  filhos,  só  filhas,
como foi o caso de Eleazar, elas deveriam casar-se com seus primos (Nm 27:8).
E assim aconteceu com as filhas de Eleazar. Elas se casaram com seus primos,
filhos do tio Quis.
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 Eleazar



As filhas de Eleazar
Levi teve 3 filhos: Gérson, Coate e Merari. O

caçula de Levi,  teve 2 filhos:  Mali  e Musi.

Mali  teve um filho chamado Eleazar.  Este

gerou somente filhas, e, segundo a lei (Nm

27:8),  elas  precisavam se casar com seus

primos. E assim aconteceu, os filhos de seu

tio  Quis  as  desposaram  e  deixaram

descendência  para  Eleazar.  Quanto  a

herança,  os  levitas  sabiam  que  sua

herança  era  o  SENHOR,  viviam  para  Ele

durante toda a vida.  As  filhas  de Eleazar

dedicavam suas vidas  por inteiro a Deus,

mas de forma diferente dos homens de sua

tribo.  Elas  não  podiam  entrar  no

Tabernáculo,  nem fazer  atividades  sacras

(lhes  era  permitido  somente  comer  das

ofertas dedicadas ao SENHOR, cf. Lv 10:14),

mas,  enquanto  seus  pais  e  maridos

estavam a serviço de Deus, elas tinham o

dever de preparar seus filhos para o futuro

no serviço integral a Deus, educando-os e

ensinando-os a Lei do SENHOR. 

Meditação
A  lei  do  SENHOR  é  boa  e  perfeita.

Permite  a  homens  e  mulheres

conviverem  em  paz,  amparados  e

protegidos.  Agora  imagine  o  presente

que  é  a  graça  de  Deus  entregue  a

todos os homens! Por meio do sacrifício

da vida de Jesus, todos, sem acepção,

obtiveram o mesmo privilégio de possuir

identidade, paternidade, herança e um

futuro promissor.

Minhas impressões



REFERÊNCIA BÍBLICA: 1 Crônicas 25:5

SIGNIFICADOS DOS NOMES: Seus nomes não foram mencionados.

LOCAL: Jerusalém ÉPOCA: 985 a.C.

RELACIONAMENTO COM DEUS:

 Servas do Senhor.

RELACIONAMENTOS COM O 
PRÓXIMO:

 PAI: Hemã

RESUMO DA VIDA:
Hemã teve 3 filhas, prometidas pelo SENHOR. Ele e seus filhos eram musicistas.

PROPÓSITO: Elas foram prova de que Deus cumpre suas promessas.

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 Hemã



As filhas de Hemã
Hemã era um levita cujo ministério era o de

profetizar ao som de instrumentos musicais

tais  como  harpas,  liras  e  címbalos.  O

resultado  era  a  composição  de  Salmos

proféticos.  Deus  fez  uma  promessa  de

tornar  Hemã  poderoso  concedendo-lhe

muitos  filhos.  O  nascimento  dos  catorze

filhos e três filhas de Hemã foi cumprimento

da  promessa  de  Deus  de  torná-lo  um

homem  poderoso.  Seus  filhos  eram

tocadores de instrumentos musicais,  e, ao

som das cordas e tinir  dos címbalos, uma

unção divina inspirava Hemã a profetizar

em forma de canções.

Meditação
“A bênção do Senhor é que enriquece,

e ele não acrescenta dores.” (Pv 10:22).

Os filhos  e filhas de Hemã foram para

ele riquezas superiores a qualquer bem

terreno. Destarte as lutas e aflições que

qualquer  homem  está  passível  de

enfrentar,  a  benção  concedida  por

Deus  traz  alívio,  regozijo  e  satisfação.

Hoje é um bom dia para contarmos as

bênçãos, pois refrigeram nossa alma e

nos fazem ser mais gratos.

Minhas impressões



 O primeiro livro de Crônicas lista uma série de mulheres das tribos
de Israel devido ao registro histórico das genealogias do povo de Israel.
Encontramos 31 novas menções às mulheres das 61 menções feitas em
todo o livro.
 Dentre as mulheres que já conhecemos estão as esposas do rei Davi,
Acsa,  Miriã,  as  filhas  de  Zelofeade,  dentre  outras.  Dos  29  capítulos,  o
autor concentra as citações de mulheres nos 8 primeiros capítulos.
 Na  metade  do  livro,  no  capítulo  16,  ele  narra  a  história  da
comemoração pela chegada da arca.  Davi  serve um pão,  um bolo de
tâmaras e um bolo de uvas-passas a cada mulher israelita. A alegria pelo
principal  símbolo  da  presença  de  Deus  entre  os  israelitas  foi
comemorado com louvores, danças e alimentos em fartura.

TEMAS EM:

1 Crônicas



 O livro de 2 Crônicas nos traz uma série de curiosidades a respeito
das  mulheres  que  já  foram  citadas  em  1  e  2  Reis,  e  mais  algumas
informações extras.

Colhemos alguns registros sobre mulheres que rodearam a vida de
Roboão.  Sabemos que Naamá era a mãe amonita de Roboão,  e em 2
Crônicas  11:21,  somos  informadas  aqui  que  ele  tomou  18  esposas,  60
concubinas, e gerou com elas 60 filhas. Uma delas era Maalate, também
conhecida por  Maaca,  cuja  mãe chamava-se  Abiail,  sobrinha de  Davi
casada  com  seu  primo,  Jerimote,  filho  de  Davi.  Maaca  gerou  o  filho
primogênito o rei  –  Abias,  que subiu ao trono após a morte do pai.  A
exemplo do pai, Abias se casou com muitas mulheres, 14 ao todo e gerou
16 filhas.

Estudamos sobre Jeoadã em 2 Reis 14:2, a esposa do rei Joás e mãe
de Amazias.  2 Crônicas 24:3 complementa que o sacerdote Joiada lhe
arranjou 2 esposas que lhe gerou filhos e filhas, sendo que Jeoadã era
uma delas.

Quando o rei Salomão construía o Templo em Jerusalém, a mãe de
um estrangeiro perito em metais foi mencionada. 2 Crônicas 2:14 nos dá
uma  informação  interessante:  ela  era  da  tribo  de  Dã.  Em  1  Reis  7:14
encontramos  o  registro  de  que  ela  era  da tribo  de  Naftali.  Champlin
comenta que “Talvez Dã tenha sido a tribo do nascimento dela, porém ela
viveu  mais  tarde  em  Naftali,  ou  vice-versa.”  (CHAMPLIN,  Antigo
Testamento Comentado Versículo por Versículo, v. 3). A Bíblia aqui não se
contradiz, antes complementa informações.

TEMAS EM:
2 Crônicas:

Mulheres do reino de Judá



O livro de 2 Crônicas expõe, pelo menos, 9 temas relacionados às
mulheres  –  além das  demais  citações  diretas  às  mulheres  de  Israel  e
Judá.  As  mulheres  tiveram  participação  na  busca  e  adoração  ao
SENHOR (2 Cr 15:13; 20:13; 31:18); como também houve mulheres que foram
punidas pela sua infidelidade ao SENHOR (2 Cr 21:14,17; 28:8,10; 29:9; 36:17). 

O livro finaliza com 2 citações sobre a morte, numa delas, cantoras
de Israel tornaram clássico o lamento feito por Jeremias ao rei Josias,
por ocasião de sua morte, na outra, as moças de Jerusalém morreram à
espada devido aos seus pecados, como já havia assinalado os profetas
do  SENHOR,  um  destes  era  Jeremias.  Tanto  homens,  como  mulheres
recebem a devida recompensa pelos seus atos. Bênçãos aos tementes e
punição aos impenitentes.

TEMAS EM:

2 Crônicas



REFERÊNCIA BÍBLICA: Jeremias 15:10

SIGNIFICADO DO NOME: Seu nome não foi mencionado.

LOCAL: Jerusalém ÉPOCA: 603 a.C.

RELACIONAMENTO COM DEUS:

 Serva do Senhor.

RELACIONAMENTOS  COM  O
PRÓXIMO:

 FILHO: Jeremias

RESUMO DA VIDA:
O profeta Jeremias faz referência à sua mãe num lamento pelo seu próprio
nascimento.
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 Jeremias



A mãe de Jeremias
Era o sonho de toda mulher israelita ter um

filho  homem.  Mas,  foi  bem  difícil  ser  um

profeta que confrontasse a nação de Israel

por  seus  pecados  e  falta  de

arrependimento e que anunciasse o juízo

no  exílio.  O profeta  Jeremias  direciona à

sua mãe um verdadeiro lamento por esta

haver concebido um profeta usado para

anunciar  punições,  maldições  e  exílio  à

nação de Israel. Aos olhos dos homens, o

profeta havia se tornado um filho que não

havia obtido sucesso no plano terreno. No

entanto,  a visão deles  estava deturpada,

pois se conformava ao estilo de vida dos

pagãos. Diante de Deus, Jeremias era um

homem de sucesso,  pois  cumpria toda a

Sua vontade – ainda que esta fosse difícil.

Meditação
Até  mesmo  os  melhores  sonhos  e

grandes  expectativas  que  as  mães

delineiam para os seus  filhos,  não são

maiores  que os  pensamentos  de Deus

para eles.  Sob essa ótica,  conhecer a

Deus  é  o  primeiro  passo  para  o

verdadeiro sucesso. O segundo, e não

menos importante, é aceitar a vontade

de Deus – ainda que isso signifique fazer

sacrifícios.

Minhas impressões



O  livro  de  Jeremias  contém  mais  de  70  temas  que  remetem  às
mulheres. Nos 29 livros do Antigo Testamento estudados, acompanhamos
a  história  das  mulheres  de  Israel,  desde  a  criação,  crescimento,
escravidão  no  Egito,  estabelecimento  na  Terra  Prometida,  à  época
governada por juízes e reis nas tribos e reinos divididos de Israel.

Neste  livro,  o  profeta  Jeremias  avisa  o  cativeiro  iminente,  um
prenúncio  do  fim  de  uma  era,  mas  com  esperança  de  um  retorno
vindouro.  Em seu discurso,  o profeta das lágrimas,  utiliza as palavras
“moça”, “filhas”, “virgem”, em metáforas (e em seu sentido literal também),
para indicar o princípio de comunhão juvenil entre o povo e seu Aba.

O  relacionamento  espiritual  foi  quebrado,  então  Israel  e  Judá
passam a ser tratadas como prostituta por sua idolatria à Moloque, à
Rainha dos Céus e outros deuses pagãos.  A consequência do pecado
viria à tona como um parto, e o sofrimento é comparado com a dor que a
mulher sente ao dar à luz. Como Deus é o Deus de toda a esperança,
promete dar  fim ao sofrimento e uma nova história para o seu povo,
Israel.

TEMAS EM:

Jeremias



REFERÊNCIA BÍBLICA: Jeremias 41:10; 43:6

SIGNIFICADOS DOS NOMES: Seus nomes não foram mencionados.

LOCAL: Jerusalém/Babilônia ÉPOCA: 586 a.C.

RELACIONAMENTO COM DEUS:

 Desobedeceram  às  ordens  do
Senhor.

RELACIONAMENTOS  COM  O
PRÓXIMO:

 PAI: Zedequias 

RESUMO DA VIDA:
Princesas em Jerusalém, tornaram-se cativas dos cruéis babilônios.

DEVO EVITAR:
• Ao  ouvir  a  voz  do  Senhor,  não  posso  desobedecer.  Preciso  ter

discernimento e obedecer o que Ele mandar.
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 Zedequias



As filhas de Zedequias
Zedequias foi o último rei de Judá antes de

ser  levado exilado para a Babilônia,  suas

filhas fugiram, seus filhos foram mortos e ele

teve  os  olhos  furados.  Jerusalém  foi

capturada e destruída pelo imperador da

Babilônia,  Nabucodonosor,  capitaneada

por  Nebuzaradã,  que  levou  cativo  os

principais do povo, ficando apenas os mais

pobres  sob  o  governo  de  Gedalias  –

nomeado  pela  Babilônia.  Havia  muita

resistência  dos  judeus  em  se  submeter  à

Babilônia.  Ismael  matou  Gedalias  e

capturou  todo  o  povo  que  estava  em

Jerusalém  e  os  levou  para  as  terras  de

Amom. Entre o povo indefeso, estavam as

filhas  do  rei  Zedequias.  Um  amigo  de

Gedalias,  chamado  Joanã,  conseguiu

resgatar  a  todos  e,  a  caminho  do  Egito,

rogaram  ao  profeta  Jeremias  para

direcioná-los conforme a palavra de Deus.

O SENHOR ordenou que permanecessem

em Jerusalém, mas ninguém deu ouvidos.

Gedalias  com  o  povo  e  as  filhas  do  rei

desceram  para  o  Egito.  Não  demorou

muito  e  a  Babilônia  também  dominou  o

Egito e tornou a capturá-los.

Meditação
Essa  história  nos  traz  pelo  menos  uma

lição  muito  importante  do  que  não

fazermos em tempos de crise. O povo

de  Judá  tinha  uma  ideia  fixa  que

afrontava até  a  direção de Deus.  Em

tempos assim, precisamos de direção e

coragem para seguir pela fé a direção

que Deus nos dá. A vontade soberana

de Deus desafia o modo de fazermos as

coisas do nosso jeito e prova o nível da

nossa  confiança  nEle.  Se  ouviu  a

direção do seu SENHOR, não questione,

submeta-se fazendo exatamente como

Ele falou.

Minhas impressões



O livro de Lamentações de Jeremias não cita nenhuma mulher por
nome, mas faz referências às mulheres em comparações e descrições de
seus sentimentos e moral.
 O exílio iminente prenunciava tempos difíceis para todos, inclusive
para as mulheres. As jovens virgens que não fossem mortas à espada,
seria levada para uma terra estrangeira, promíscua, violenta e sem Deus.
As mulheres casadas ficariam viúvas.
 As  mães  perderiam  seus  filhos  (algumas  pela  prática  do
canibalismo). Destarte todo o cenário de guerra, Deus demonstrava sua
misericórdia concedendo esperança em meio ao caos provocado pelos
pecados do próprio povo.

O  arrependimento,  acompanhado  do  abandono  às  práticas
malignas, traria o perdão e uma vida segura em Deus. Todo o sofrimento
prenunciado  pelo  profeta,  seria  revertido  em  bençãos  no  futuro
guardado por Deus.

TEMAS EM:

Lamentações de 
Jeremias



REFERÊNCIA BÍBLICA: Ezequiel 24:15-25

SIGNIFICADO DO NOME: Seu nome não foi mencionado.

LOCAL: Jerusalém ÉPOCA: 589 a.C.

RELACIONAMENTO COM DEUS:

 Serva do Senhor.

RELACIONAMENTOS  COM  O
PRÓXIMO:

 ESPOSO: Ezequiel 

RESUMO DA VIDA:
Ela era amada pelo seu marido. Seus dias na terra estavam contados pelo
Deus da Vida. Quando Deus colheu, como a preciosa rosa de um jardineiro
amável, não houve luto, nem lágrimas. Mas, houve uma poderosa mensagem
da parte de Deus para todo o povo de Judá. O fim deles se aproximavam, e
nesse dia eles não poderiam lamentar.

PROPÓSITO: Sua morte sem luto, serviu como sinal para os judeus do iminente
cativeiro.
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:

Sra. Ezequiel



Sra. Ezequiel
A esposa do profeta Ezequiel era a delícia

de seus olhos.  De todas as maravilhas do

mundo, ela o contentava. A morte dela foi

um golpe rápido e doloroso para Ezequiel,

no entanto era um sinal  de Deus  para o

povo que estava para perder tudo o que

mais gostava, sem poder guardar luto ou

chorar suas perdas.

Meditação
Quando  andamos  em  fidelidade  ao

SENHOR,  experimentamos  de  suas

bênçãos e também aprendemos sobre

Sua soberania. Ele diz sim, também diz

não. Ainda que não aceitemos de boa

vontade  passar  por  momentos

caudalosos,  precisamos  seguir  à  risca

Suas orientações precisas. Em todos os

Seus  caminhos  há  um  propósito  no

trajeto e uma recompensa ao final.

Minhas impressões



Os  temas  femininos  em  Ezequiel  estão  cheios  de  comparação  de
pecados  sexual  com  a  condição  precária  da  área  espiritual.  Oolá  e
Oolibá,  duas  prostitutas,  representam  a  infidelidade  das  cidades  de
Samaria e Jerusalém. Além de infiel, o povo das duas capitais do Reino
Norte  e  Sul,  que  compunha  Israel,  era  traidor  e  rebelde.  Não  se
arrependia. Da menina virgem à idosa viúva, todas elas foram alertadas
das consequências  de  seus  atos.  Israelitas  e  judias  adoravam deuses
pagãos e proferiam falsas profecias. A lei que protegia as mulheres não
era  observada,  de  modo  que  tinham  relações  sexuais  na  época  da
menstruação. Entretanto, o capítulo 16 narra um final feliz para a história
de rejeição que enfrentariam, elas poderiam escolher a reparação por
meio da nova aliança oferecida por Deus.

TEMAS EM:

Ezequiel



REFERÊNCIA BÍBLICA: Daniel 5:2, 3, 10-12, 23

SIGNIFICADOS DOS NOMES: Seus nomes não foram mencionados.

LOCAL: Babilônia ÉPOCA: 539 a.C.

RELACIONAMENTO COM DEUS:

 Não serviam a Deus.

RELACIONAMENTOS  COM  O
PRÓXIMO:

 REI: Belsazar 

RESUMO DA VIDA:
A  mãe,  esposas  e  concubinas  do  rei  Belsazar,  imperador  da  Babilônia,
estavam presentes no dia de celebração que se tornou em julgamento. O rei
pegou objetos sagrados para uso pessoal e foi punido naquela mesma noite
com a morte.
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:

Sras. Belsazar



Sras. Belsazar
As  esposas  e  concubinas  do  rei  Belsazar

beberam vinho nas taças consagradas ao

SENHOR.  Esse  ato  profano  resultou  numa

enigmática inscrição na parede que fez o

rei  tremer.  Enquanto  todos  estavam

desesperados para descobrir o significado

daquelas  palavras,  a  mãe  de  Belsazar

desponta na sala e relata toda a história

do sábio  profeta Daniel,  o  único homem

em  todo  império  que  conseguiria

desvendar  o  mistério.  E  assim  foi,  a

mensagem não era favorável, mas Daniel

a  entregou.  E  tudo aconteceu como ele

havia  dito,  a  mãe,  as  esposas  e

concubinas perderam o grande Belsazar. O

final da história para elas foi de cativeiro ou

pena de morte.

Meditação
Essa  história  destaca  dois  tipos  de

mulheres, as que concordam e apoiam

o  pecado  e  a  que  traz  informações

pertinentes  para  ajudar  a  resolver  o

conflito.  Independente  da  sua

influência,  condição,  ou  grau  de

parentesco,  não  apoie  o  erro,  antes

traga palavras de paz – ainda que não

consiga resolver a questão, mas passos

em  direção  a  acertos  são  tentativas

para o bem.

Minhas impressões



REFERÊNCIA BÍBLICA: Daniel 6:24

SIGNIFICADOS DOS NOMES: Seus nomes não foram mencionados.

LOCAL: Babilônia, província da Pérsia ÉPOCA: 537 a.C.

RELACIONAMENTO COM DEUS:

 Não serviam a Deus.

RELACIONAMENTOS  COM  O
PRÓXIMO:

 ESPOSOS:  Administradores  e
príncipes da Pérsia

RESUMO DA VIDA:
Elas faziam parte da nobreza e vida social da Babilônia, que agora estava
dominada pelo Império Medo-Persa. Seus maridos tramaram contra a vida de
Daniel,  fazendo o rei Dario assinar um decreto irrevogável.  Esse decreto se
tratava  de  só  se  fazer  petição  ao  rei  no  período  de  30  dias  e  quem
desobedecesse a ordem seria condenado à morte sendo lançado na cova de
leões. Daniel foi encontrado orando a Deus e foi lançado na cova, entretanto
Deus fechou a  boca dos leões.  O rei  Dario,  que gostava muito  de Daniel,
desconfiou que ele poderia estar vivo, quando constatou isso, retirou Daniel
de lá e jogou os inimigos de Daniel com suas esposas na cova dos leões. A
Bíblia diz que os leões estavam famintos e não esperaram os corpos tocarem
o solo, devoraram quando antes.
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:
Esposas dos acusadores

de Daniel



Esposas dos acusadores
de Daniel

A  bem  conhecida  história  de  Daniel  na

cova  dos  leões,  também  nos  traz  a

informação  sobre  as  esposas  dos  falsos

acusadores de Daniel. O sábio e inocente

Daniel  foi  retirado  da  cova  dos  leões

famintos são e salvo e os seus acusadores

com suas esposas foram jogadas na cova

e devoradas antes de chegarem ao solo.

A  acusação  infundada  contra  Daniel  é

que  ele  orava  três  vezes  ao  dia  ao

SENHOR.  No  fim,  ninguém  encontrou

qualquer erro na prática de oração diária,

contínua  e  disciplinada  que  Daniel  tinha

com Deus.

Meditação
Ninguém pode combater a oração de

ocorrer,  muito  embora  ela  seja

combatida  pelo  inimigo  de  nossas

almas,  pelo  nosso  próprio  físico  e  por

pecados  não confessados.  Ainda que

ao  iniciarmos  uma  vida  de  oração,

nossas  palavras  pareçam truncadas  e

os ouvidos não acostumados a ouvir a

voz  do  SENHOR,  precisamos  insistir  em

tornar a prática da oração um hábito

diário para nos livrarmos de cairmos em

covas.  O  Espírito  Santo  é  o  guia  e

mestre para nos ajudar a falarmos com

Deus. Podemos vencer o diabo, nossas

fraquezas e erros, com a ajuda dEle e

perseverarmos  em  falar  com  Deus  e

ouvir Sua voz.

Minhas impressões



O livro de Daniel está composto por seis histórias e quatro visões. Dentre
as histórias no cativeiro e as visões escatológicas, o autor menciona dois
temas femininos. Um deles trata-se de uma profecia, na qual a “filha do
rei  do sul”,  dada em casamento,  representa a aliança feita entre dois
povos,  o  qual  Champlin  identificou  como  sendo  os  selêucidas  e  os
ptolomeus, anos depois, em cerca de 250 a.C.; o outro tema se refere ao
deus desejado das mulheres que seria rejeitado pelo rei do norte (este é
comumente  identificado  como  o  anticristo).  Daniel  estava  vivendo  o
período pós-cativeiro, e, do exílio, prevê a soberania divina reinando o
mundo.  Àquelas  que  vivessem em fidelidade,  tornariam a  usufruir  da
liberdade e vitória final sobre os inimigos.

TEMAS EM:

Daniel



O livro de Esdras trata da época em que os judeus estavam retornando
do  cativeiro  babilônico  para  Jerusalém.  O  tempo  estava  sendo
reconstruído  e  uma  nova  vida  na  terra  dos  ancestrais  dos  israelitas
prometia  surgir.  Na  lista  de  pessoas  que  passaram  a  morar  em
Jerusalém, encontramos uma mulher cujo esposo tinha o mesmo nome
do seu pai, Barzilai (Ed 2:61),  e também encontramos servas e cantoras
israelitas (Ed 2:65).  Em meio às mulheres que chegaram,  um grupo de
mulheres estrangeiras, com seus filhos, tiveram que retornar para suas
nações,  porque  os  israelitas  não  podem  se  misturar  com  a  cultura
advinda  dos  costumes  pagãos  que  mulheres  estrangeiras  traziam
consigo.  A  purificação  gerou  tumulto  e  muitas  lágrimas  dos  judeus,
benjamitas e levitas com suas famílias divididas.  No entanto,  Jônatas,
Jaseías,  Mesulão  e  Sabetai,  não  concordaram  em  se  dispensar  as
esposas  estrangeiras,  indo  de  encontro  à  clara  ordem  do  SENHOR
escrita na Lei (Dt 7:3-4). A disciplina aplicada veio para a salvação dos
que, mesmo com todo sofrimento, confessaram e deixaram (Pv 28:13).

TEMAS EM:

Esdras



 As  profecias  de  Zacarias  abordam  sobre  mulheres  de  todas  as
idades.  Enquanto  Jerusalém  e  o  Templo  eram  reconstruídos,  as
mensagens  proféticas  sobre  a  condenação  sofrida  e  a  esperança
vindoura  eram  proferidas  –  em  meio  às  suas  visões  e  profecias,  que
abordam sobre mulheres de todas as idades, Zacarias viu duas criaturas
femininas  aladas;  em outro  momento,  as  esposas de  Davi,  Natã,  Levi,
Simei com suas famílias choram em meio ao processo de restauração
divino.  A  comunidade  formada  por  judeus,  levitas  e  benjamitas,
receberam  instruções  do  SENHOR  para  viverem  de  modo  justo  e
piamente,  de  modo especial  a  lembrança e  o  cuidado às  viúvas.  E  a
conduta renovada de um povo santo os levaria para um novo apogeu,
tendo Cristo como o Soberano Rei de toda a terra.

TEMAS EM:

Zacarias



REFERÊNCIA BÍBLICA: Ester 1:9, 11, 12, 15-22; 2:1, 4

SIGNIFICADO DO NOME: “Mulher bela”

LOCAL: Susã, capital da Pérsia ÉPOCA: 485 a.C.

RELACIONAMENTO COM DEUS:

 Não era serva de Deus

RELACIONAMENTOS  COM  O
PRÓXIMO:

 ESPOSO:  Xerxes  (também
chamado de Assuero)

 PESSOAS  ENVOLVIDAS:  Esposas
de  nobres,  oficiais  da  Pérsia,
servas

RESUMO DA VIDA:
Pela sua beleza, ela foi escolhida para ser a rainha do Império medo-persa.
Ela vivia em Susã. Na festa de comemoração pelo terceiro ano de reinado de
Xerxes, ele a convocou para desfilar exibindo sua beleza, ao que foi recusada
por ela. Essa decisão culminou em sua destituição do posto de rainha e de
esposa.

PROPÓSITO: A saída dela do trono ocasionou a entrada da rainha Ester, uma
judia que salvou seu povo.

DEVO EVITAR:
• Não posso desrespeitar meu esposo (nem no privado, nem em público);
• Não posso ser insubmissa ao meu esposo.

DESTAQUE:
“Vasti perdeu, em consequência de seu ato: 
1) Seu marido, pois ela foi trocada por outra mulher e proibida de entrar na
presença do rei;
2)  Sua casa,  sendo expulsa de seu lar.  Com a casa,  perdeu seus vestidos,
perfumes, empregados, móveis, etc.. Tudo ficou para trás;
3)  Sua posição.  A  primeira-dama do Império  agora  seria  uma mulher  sem
valor, deixada ao acaso;
4) Sua moral na sociedade. Ela carregaria consigo símbolo de uma mulher em

MULHER:

Vasti



insubmissa  que  desonra  a  seu  marido.  Seria  difícil  para  ela  casar-se
novamente, pois carregaria o estigma da mulher desonrado por causa de sua
insubmissão. A submissão da mulher é a grande arma que garante o sucesso
do seu casamento.”
Alaid Schimidt
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.

SCHIMIDT, Alaid Schiavone.  PEQUENA ENCICLOPÉDIA BÍBLICA DE TEMAS FEMININOS – Com Ênfase
nos Assuntos da Família. São Paulo: Arte Editorial, 2008.



Vasti
A  rainha  Vasti  estava  reunida  num

pomposo  banquete  com  as  mulheres

nobres do império persa, quando recebeu

a ordem de desfilar  para o rei,  príncipes,

governantes,  sábios  e  nobres.  A  Bíblia

afirma que ela era muito bonita, e para o

rei Xerxes outros homens podiam apreciar

sua beleza, pois ela lhe pertencia. A rainha

Vasti se recusou ir, a Bíblia não nos informa

o motivo, mas podemos imaginar que ela

não  gostou  de  servir  de  entretenimento

para outros homens. Entretanto, ao recusar

ir  ela  desobedeceu  uma  ordem  real  e

ofendeu  ao  rei  e  todos  os  príncipes,

governantes,  sábios  e  nobres  do império,

dando  o  mal  exemplo  de  desprezo,

discórdia  e  desrespeito  aos  cônjuges  a

toda  a  Pérsia.  Por  esses  motivos,  ela  foi

deposta  do  cargo,  apesar  de  toda  sua

beleza.  Depois  de  algum  tempo,  o  rei

Xerxes lembrou de Vasti e do motivo pelo

qual  se  separaram,  o  posto  dela  ficou

aberto para outra melhor do que ela.

Meditação
As  cristãs  no  mundo  são  referências

para qualquer outra mulher. Tudo o que

fazemos,  por  mais  justificadas  que

estejamos, tem um grande impacto. O

bom  exemplo  de  obediência,

submissão e  respeito  ressaltarão ainda

mais a beleza de Cristo em nós.

Minhas impressões



REFERÊNCIA BÍBLICA: Ester 2:7-22; 4:4-17; 5:1-12; 6:14; 7:1-8; 8:1-7; 9:11-32

SIGNIFICADO DO NOME: Hadassa, nome em hebraico que significa “Murta”, 
uma flor. Ester, de origem persa, significa “Estrela”.

LOCAL: Susã, capital do Império Pérsia ÉPOCA: 480 a.C.

RELACIONAMENTO COM DEUS:

 Ela era uma fiel serva de Deus

RELACIONAMENTOS COM O 
PRÓXIMO:

 ESPOSO: Xerxes

 PAI ADOTIVO: Mardoqueu

 PESSOAS ENVOLVIDAS: Vasti, a 
vilã, que acabou abrindo 
caminho para Ester; Hegai e 
Saasgaz, eunucos que cuidaram 
de Ester durante seus primeiros 
dias no harém e palácio; 7 servas
de Ester; Hatá, servo de Ester; 
Hamã, o agagita, foi chamado de
mau por Ester; Zeres, esposa de 
Hamã; os 10 filhos de Hamã: 
Parsandata, Dalfom, Aspata, 
Porata, Adalia, Aridata, Farmasta,
Arisai, Aridai e Vaisata; amigos 
de Hamã e inimigos do povo 
judeu espalhados no Império 
Medo Persa; Harbona, o que 
delatou Hamã.

RESUMO DA VIDA:
Uma órfã, benjamita, exilada, bela e atraente, foi selecionada para o harém do
rei Xerxes e escolhida para ser a rainha que substituiu Vasti. A rainha Ester 
interveio, por 2 vezes, salvando vidas, sob a orientação de Mardoqueu, uma 
em favor do rei, na conspiração dos traidores Bigtã e Teres, e outra em favor 
de si mesmo e de seu povo.

MULHER:

Ester



PROPÓSITO: Salvar o povo de Israel espalhado em todo o domínio medo-
persa.

DEVO IMITAR:
• Preciso aprender a guardar segredo e ser humilde.
• Posso ser corajosa e cheia da graça de Deus.
• Devo pedir a Deus que me dê sabedoria para agir corretamente no 

momento certo.

DESTAQUE:
“Uma mulher forte nos bastidores
A rainha Ester salvou seu povo
“Atrás  de todo homem bem-sucedido existe  uma mulher”,  diz  o  ditado.  Na
verdade,  tanto  agora  como antes,  a  maior  parte  das  decisões  políticas  e
econômicas é tomada por homens, mas quando olhamos com mais cuidado,
vemos que a mulher muitas vezes ajuda o marido a tomar decisão numa ou
noutra  direção.  Mulheres  assim  agem  com  descrição,  mas  tem  um  papel
importante influente.
A  história  de Ester  é  um exemplo clássico de como uma mulher  pode ter
influência e poder agindo nos bastidores –  isso num tempo que era ainda
mais dominado pelos homens do que hoje. Ester é uma heroína que salvou
seu  próprio  povo  do  extermínio  –  sem  espada,  nem  maldade,  mas  com
coragem, charme e sinceridade.”
Eva Mündlein, em “Histórias de 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.

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

MÜNDLEIN,  Eva.  HISTÓRIAS DE MULHERES DA BÍBLIA. Tradução:  Irene  Reinhold.  Brasil:  Sociedade
Bíblica do Brasil, 2010. Pág. 38.



Ester
Destarte sua origem humilde, Ester, por sua

beleza,  obediência  e  consideração,

alcançou  graça,  obteve  êxito  e  foi

exaltada. Órfã de pai e mãe, estrangeira e

no  cativeiro,  Ester  alcançou  o  posto

máximo,  para  uma  mulher  do  império

persa, como rainha. E, depois de coroada,

não  deixou  sua  posição  subir  à  cabeça,

antes  demonstrou ser  altruísta,  temente e

se arriscou à morte por si e por seu povo. E

no final, não somente ela, como também

Mardoqueu,  seu  pai  adotivo,  e  todos  os

israelitas,  foram  exaltados  sobre  todas  as

outras pessoas do império.

Meditação
Como em Ester,  Deus opera em nosso

íntimo para trazer solução, salvação e

livramento para nós mesmas e para o

Reino.  Todas  as  qualidades  graciosas

que possuirmos, na verdade deve-se ao

trabalhar  contínuo do Espírito  Santo.  E

por  causa  desse  agir,  alcançamos

graça  diante  do  próprio  Deus  e

também diante dos homens.

Minhas impressões



REFERÊNCIA BÍBLICA: Ester 5:10, 14; 6:13

SIGNIFICADO DO NOME: “Estrela de Adoração”

LOCAL: Susã, capital do Império Pérsia ÉPOCA: 474 a.C.

RELACIONAMENTO COM DEUS:

 Uma mulher pagã

RELACIONAMENTOS COM O 
PRÓXIMO:

 ESPOSO: Hamã

 PESSOAS ENVOLVIDAS: Xerxes, 
Mardoqueu e Ester

RESUMO DA VIDA:
Zeres,  casada com Hamã, tinha uma vida luxuosa e dedicada ao marido e
religião. Ela, junto com amigos de Hamã, deu conselhos para lançarem sorte
sobre  o  dia  de  matarem  os  judeus  e  sobre  construir  uma  forca  para
Mardoqueu.  Ela  também percebeu que a  sorte havia  virado contra Hamã.
Ficou viúva, sem filhos e sem riquezas.

DEVO EVITAR:
• Não posso dar maus conselhos para meu esposo, pois sofrerei com ele 

das consequências.

DESTAQUE:
“Estamos acostumados a ouvir o texto “A mulher sábia edifica a sua casa, mas
a insensata,  com as próprias  mãos,  a  derruba”  (Pv  14:1).  Sem dúvida Zeres
pertence  a  segunda  categoria,  insensata  por  excelência,  verdadeira
derrubadora de  casa.  Evidentemente,  não derrubou com pedras  e  paus  –
poucas  mulheres  possuem  a  força  física  necessária  para  isso,  mesmo  se
quisesse. Mas Zeres nos mostra que a mulher possui outra força até maior – e
pior. […]
Você sabia que esta é uma maneira extremamente bem-sucedida de derrubar
casa: ter mais dinheiro do que juízo, ser vaidoso invés de temente a Deus?
Como os meios de comunicação alimentam esses cantores!  Como os filhos
imitam tais atitudes! […]

MULHER:

Zeres



Você sabia que,  de novo,  Zeres já está nos mostrando uma outra maneira
bem-sucedida de se derrubar casa? Amar poder e reconhecimento público –
para  não  falar  nas  festinhas  –  em vez  de  amar  o  povo  de  Deus.  […]  Não
derrube sua casa com bajulação, com aquele assim chamado amor, que não
passa de meros agrados superficiais, um sim incondicional que desconhece
ou não da correção. […].”
Joyce Elizabeth, em “Fale, Mulher!”
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.

EVERY-CLAYTON, Joyce Elizabeth W.. FALE, MULHER! Rede de Mobilização de Mulheres no Brasil: 
Brasília, 1998.

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



Zeres
Zeres  era  a  esposa  de  Hamã,  o  homem

mais  honrado dentre  todos  os  nobres  do

império, dessa união nasceram 10 filhos. No

apogeu  da  exaltação,  ela  sugeriu,  junto

aos  seus  amigos,  um  homicídio  para  seu

esposo se sentir melhor. Entretanto, ela viu

que a sorte virou contra eles. Zeres perdeu

seu  esposo,  seus  10  filhos,  a  posição  na

nobreza persa e ficou na miséria.

Meditação
Eclesiastes 9:11 afirma que a sorte tinge

a todos, inclusive a nós. A nossa sorte é

decidida pelo nosso Senhor e Salvador,

por  estarmos  debaixo  de sua benção

não tememos nenhum mal. Mesmo que

cativeiros  e  circunstâncias  difíceis

tentem  nos  sufocar,  podemos  lembrar

que tudo coopera para o nosso bem.

Se a sorte parecer não estar ao nosso

favor, clamemos ao Deus que muda a

sorte.

Minhas impressões



REFERÊNCIA BÍBLICA: Neemias 2:6

SIGNIFICADO DO NOME: Seu nome não foi mencionado.

LOCAL: Pérsia ÉPOCA: 464 a 423 a.C

RELACIONAMENTO COM DEUS:

 Não servia a Deus.

RELACIONAMENTOS  COM  O
PRÓXIMO:

 ESPOSO: Artaxerxes

RESUMO DA VIDA:
Ela, esposa do rei Artaxerxes, estava ao seu lado no trono.
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:

Rainha Artaxerxes



Rainha Artaxerxes
Os  judeus  haviam  sido  capturados  pelos

babilônios,  mas  o  império  persa  dominou

os  babilônios,  ficando  os  judeus  debaixo

do  novo  império.  Neemias  estava  como

copeiro do rei Artaxerxes e havia recebido

a notícia sobre o estado de destruição de

Jerusalém,  a  antiga  capital  dos  judeus.

Artaxerxes aqui é o Artaxerxes I, chamado

Longânimo, que reinou, de 464 a 423 a.C.,

a Pérsia e que tinha como principal esposa

Damaspia.  Alguns  manuscritos  (como  a

Septuaginta,  ABL  e  a  Vulgata  Latina)

adicionam  comentários  que  a  rainha

tomou  o  caso  de  Neemias  e  ajudou  a

convencer  o  rei  a  agir  favoravelmente à

reconstrução de Jerusalém. O que temos

escrito  na  Bíblia  é  que  ela  estava

publicamente  ao  lado  do  rei,  apesar  de

essa  ser  uma  prática  pouco  comum

àquela época.

Meditação
A esposa dedicar-se a estar ao lado de

seu  esposo  em  todo  e  qualquer

momento  é  realmente  ser  uma

companheira leal.  O homem, como o

cabeça, sempre vai precisar do apoio,

companheirismo  e  algumas  palavras

dosadas pela sabedoria da sua esposa.

Minhas impressões



REFERÊNCIA BÍBLICA: Neemias 3:12

SIGNIFICADOS DOS NOMES: Seus nomes não foram mencionados.

LOCAL: Jerusalém ÉPOCA: 444 a.C.

RELACIONAMENTO COM DEUS:

 Servas de Deus.

RELACIONAMENTOS  COM  O
PRÓXIMO:

 PAI: Salum

RESUMO DA VIDA:
Elas foram citadas (sem nomes ou quantidade)  como ajudantes do pai  na
reconstrução dos muros de Jerusalém, após o retorno do cativeiro babilônico
e persa.

DESTAQUE:
“Setenta anos depois de aquela linda cidade ter sido destruída e de o povo de
Deus ter sido levado como escravo para Babilônia, os judeus retornaram a sua
terra natal e reconstruíram o templo de Jerusalém.
Posteriormente, Neemias organizou a reconstrução dos muros que protegiam
a cidade de Deus… e as mulheres o ajudaram.
Aquelas mulheres maravilhosas, as filhas de Salum, que amavam a Deus, têm
algumas lições a nos ensinar:
1) Elas nos servem de exemplo. […]
2) Elas nos servem de inspiração. […]
3) Elas nos lançam um desafio. […]”
Elizabeth George, em “Mulheres que amaram 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.
GEORGE, Elizabeth. MULHERES QUE AMARAM A DEUS. Tradução: Maria Emília de Oliveira. Campinas,
SP: Editora United Press, 2001.

MULHERES:

As filhas de Salum



As filhas de Salum
Neemias estava trabalhando arduamente

na reconstrução dos muros de Jerusalém.

Aqueles  muros  protegiam e defendiam a

cidade de ataques dos inimigos. Para esse

desafio,  ele  contou  com  homens  e

mulheres  dispostos  e  corajosos  para

erguerem os muros em 52 dias, com toda

oposição sofrida. É interessante que a Bíblia

nos  deixou  saber  que  as  filhas  de  Salum

estavam empenhadas em tal tarefa.

Meditação
Proteger  e  defender  a  família  é  uma

tarefa comum aos homens. No entanto,

não  significa  que  eles  não  possam

contar  com  o  apoio  das  mulheres.

Qualquer  pessoa  que  tenha  apoio

mesmo  tendo  diante  de  si  uma  difícil

missão,  com  oposição,  terá  ânimo

suficiente para ir  até o final  e  cumprir

toda a tarefa com alegria.

Minhas impressões



REFERÊNCIA BÍBLICA: Neemias 6:14

SIGNIFICADO DO NOME: “Encontrada pelo Senhor”

LOCAL: Jerusalém ÉPOCA: 444 a.C.

RELACIONAMENTO COM DEUS:

 Usava o nome de Deus para 
profetizar

RELACIONAMENTOS COM O 
PRÓXIMO:

 PESSOAS ENVOLVIDAS: Tobias, 
Sambalate e Neemias

RESUMO DA VIDA:
Ela, para convencer o povo a parar a reconstrução dos muros de Jerusalém,
usou o nome de Deus.

DEVO EVITAR:
• Não posso aceitar suborno para transmitir uma mensagem usando o 

nome de Deus.

DESTAQUE:
“[…]  De  todos  os  falsos  profetas  que  ameaçaram  e  planejaram  impedir  a
reconstrução,  somente  Noadia  é  citada  especificamente  pelo  nome.  Ela
provavelmente era barulhenta, impetuosa e ousada em seu antagonismo a
Neemias,  mas  seus  esforços  não  foram  bem-sucedidos  contra  a  obra
ordenada por Deus.
Podemos nos sentir  intimidadas quando temos que interagir  com pessoas
barulhentas  e  agressivas.  Pode  parecer  mais  fácil  simplesmente  evitar  o
contato com elas, quando possível. Mas algumas vezes enfrentamos a crítica
ou a oposição por causa de nossa fé. Satanás geralmente usa outras pessoas
para interferir em nosso testemunho e nosso trabalho. Algumas pessoas que
se declaram cristãs são na verdade antagonistas da verdade de Deus. Mas
ainda que Satanás exerça uma poderosa má influência no mundo, o poder de
Deus é muito mais forte. Quando nos lembramos de quem é o Espírito que
vive em nós, não precisamos jamais nos sentir intimidadas.”
Dianne Neal Mathews, em “Um Ano com as Mulheres da Bíblia”

MULHER:

Noadia



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. 358.

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



Noadia
Enquanto  Neemias  trabalhava  com

ousadia  e  coragem  para  reconstruir  os

muros  de  Jerusalém,  Sambalate,  um

horonita, que governava Samaria, e Tobias,

um  oficial  amonita,  trabalhavam  para

perturbar  e  parar  a  construção.  Eles

subornaram  profetas,  dentre  as  quais

Noadia  fazia  parte,  para  atemorizar  os

construtores  e  conseguir  deixar  a  obra

parada.  Jerusalém  havia  sido  uma

fortaleza,  conquistada  pelo  rei  Davi,  e

destruída  pelos  babilônios.  Se  a  falsa

profetisa  Noadia  conseguisse  seu  intento,

Jerusalém  não  seria  ameaça  para

ninguém.  Mas,  ela  foi  desmascarada  e

exposta.

Meditação
Achamos  um  verdadeiro  absurdo

alguém  usar  o  nome  de  Deus

falsamente a troco de dinheiro. Alguém

pode ser tentada a suavizar a verdade

numa meia mentira para conseguirmos

seu  intento.  Uma  serva  de  Deus,  no

entanto,  entende  que  pagará  um

preço  alto  demais  se  atender  a  sua

própria vontade. Antes de julgar os atos

errados de Noadias, precisamos olhar a

nós  mesmas  analisando  se  estamos

realmente edificando a casa do Senhor

(Pv 14:1).

Minhas impressões



REFERÊNCIA BÍBLICA: Neemias 6:18; 7:63

SIGNIFICADOS DOS NOMES: Seus nomes não foram mencionados.

LOCAL: Oriente Médio ÉPOCA: 444 a.C.

RELACIONAMENTO COM DEUS:

 Não é mencionado

RELACIONAMENTOS  COM  O
PRÓXIMO:

 PAIS: Mesulão e Barsilai

PROPÓSITO: Revelar o costume da época, no qual mulheres eram dadas em
casamento segundo o interesses de seus pais.
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

Mesulão e de Barsilai



As filhas de
Mesulão e de Barsilai

Essas duas mulheres tem em comum que

eram filhas de israelitas  que foram dadas

em  casamento  a  homens  importantes.

Tobias,  amonita,  e  Mesulão,  judeu,

casaram seus filhos como tentativa de unir

os  dois  povos.  O  sacerdote  recebeu  o

nome do sogro ao se casar com a filha de

Barzilai, um manassita da banda oriental.

Meditação
As  mulheres  daquela  época,  nem

sempre podiam escolher seus cônjuges.

O  que  podiam  escolher  era  fazer  de

seu  casamento  um  oásis  num  mundo

seco  dando  a  sua  família  uma  boa

base para se viver. Essa última escolha

também pode ser  nossa,  mulheres  do

século XXI, que se casam por amor com

quem nos aprouver. Podemos dedicar o

resto  de  nossos  dias  descobrindo  o

melhor meio para viver bem em nossos

relacionamentos íntimos.

Minhas impressões



O livro de Neemias registra o retorno do cativeiro dos judeus e recomeço
da  vida  em  Jerusalém.  Neemias  encorajou  os  homens  a  defenderam  suas
esposas e filhas até que o muro fosse reconstruído. Com a reorganização da
comunidade, os mais ricos começaram a oprimir os mais pobres. Mulheres e
crianças  se  tornaram  escravas  de  seus  próprios  irmãos.  Ao  saber  disso,
Neemias os repreendeu e corrigiu a situação.

Outro  problema  enfrentado  foi  quanto  aos  casamentos  mistos,  as
esposas gentias que tiveram de ser despedidas com seus filhos.  Mudanças
eram necessárias, visto que o povo havia passado tempo demasiado longe de
Deus e de Suas leis. A readaptação foi dolorosa para alguns, constrangedora
para outros, mas era imprescindível.

A  lista  que  contém  os  nomes  dos  sacerdotes  que  puderam  voltar  à
função, menciona também cantoras e servas que participavam dos cultos ao
SENHOR  no  Templo.  Neemias  12:43  afirma  que  na  festa  ao  SENHOR,  pela
conclusão dos muros, o coração do povo estava cheio da alegria que Deus
pusera, todos, inclusive as mulheres e as crianças, se alegravam com músicas e
danças.  Cada  etapa  da  história  descrita  em  Neemias  se  assemelha  à
reconciliação de pecadores a Cristo. A antiga vida, com seus costumes e leis,
precisam ser abandonados.

O salvo passa por uma transformação e com a ajuda do Espírito Santo
se  adapta  completamente  à  nova  vida  com  Cristo.  O  processo  pode  ser
doloroso por causa da luta interior, mas culmina em plena alegria do SENHOR.

TEMAS EM:

Neemias



O  livro  de  Salmos  contém  belas  menções  às  mulheres.  Elas  se
concentram, principalmente, na maternidade. O SENHOR torna a estéril numa
alegre mãe de filhos (Sl 113:9),  a dor do parto é usado como ilustração para
expressar  a  extensão  do  sofrimento  e  o  seio  materno  também  serve  para
ilustrar  a  provisão,  proteção e  cuidados divino.  Além desse tema,  mulheres
tocam  e  dançam  em  celebração  ao  SENHOR.  A  noiva  real,  em  seus  trajes
nupciais  representa  a  Noiva  de  Cristo  (Sl  45:9-15).  Pais  de  filhas  inocentes
sacrificadas a demônios são punidos; virgens da época pré-exílica ficaram sem
núpcias; e as viúvas e servas não foram esquecidas. A mulher cristã encontra,
hoje,  nos Salmos, guarida para sua alma atribulada e identificação com os
inspirados compositores.

TEMAS EM:

Salmos



O livro de Malaquias,  o último livro do Antigo Testamento, denuncia a
injustiças e pecados cometidos contra as mulheres judias após o retorno à
Jerusalém. Homens infiéis, abandonaram as esposas com quem se casaram na
juventude e tomaram outras mulheres para si.

A situação de uma mulher abandonada pelo marido ficava muito difícil,
porque do marido provinha o seu sustento. Judeus preferiram se casar com
mulheres idólatras às fiéis servas do SENHOR e foram repreendidos e punidos
por isso. As viúvas tinham seus direitos privados e os líderes seriam punidos
com o juízo divino.

Os  judeus  haviam  perdido  sua  terra  por  causa  de  seus  pecados,
passaram 70 anos no cativeiro  babilônio  e  medo-persa,  mas ao retornar à
Jerusalém  continuaram  praticando  atos  reprováveis.  O  SENHOR,  pela  sua
misericórdia e amor, levanta profetas como Malaquias para despertar o povo a
retornar ao centro da vontade de Deus.

TEMAS EM:

Malaquias



As mulheres na época do Antigo Testamento tinham na maternidade seu
principal propósito de vida. O casamento amparava uma mulher financeira e
moralmente, mas procriar e ter filhos do sexo masculino era uma obrigação da
mulher hebreia. Originalmente, o propósito da mulher era ser uma companhia
para o homem e, juntos, o casal recebeu a bênção de multiplicar e encher a
terra.

Com  a  queda,  ocasionada  pela  desobediência  a  Deus,  toda  a
humanidade ficou debaixo de maldição.  A mulher  recebeu sua punição,  ao
mesmo tempo que recebia uma promessa de remissão pelo seu ato. A bênção
de procriar viria com dor e as ações da esposa passou a ter o filtro de seu
esposo. Entretanto, do ventre de uma mulher nasceria o Salvador do mundo.
Dentre todos as famílias que povoaram a terra, Deus escolheu uma, a de Israel.
As israelitas esperaram a promessa se cumprir, enquanto tiveram suas vidas
nômades no Oriente Médio, enquanto moraram no Egito, no deserto, na Terra
Prometida,  no  cativeiro  e  quando  retornaram  de  lá.  Nesse  meio  tempo,
estrangeiras se converteram ao SENHOR e conheceram a graça no tempo da
Lei, uma judia recebeu honrarias no estrangeiro, mulheres estéreis receberam
o  milagre  da  vida  e  tiveram  filhos  que  impactaram  a  terra.  Alguns  maus
exemplos de mulheres rebeldes nos foram deixados para que não caíssemos
no mesmo erro delas. Exemplos de fé em Deus foi o legado deixado por muitas
mulheres.

Deus é perdoador,  bondoso e cumpre todas as suas boas promessas,
portanto elas continuaram esperando nEle a Salvação.

MULHERES NO
Antigo Testamento


