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—13— 
APRENDENDO COM AS GRANDES 

MULHERES DA PALAVRA 
 

“Então, ele me disse: A minha graça te basta, porque o poder se 
aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas 
fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo” (2 
Coríntios 12:9). 

 
Nota: No Capítulo 2, eu discuti cinco mulheres especiais – as “Mulheres 
Energizadas pela Esperança”. Cada uma daquelas senhoras foi um belo 
retrato da graça de Deus. E agora, você terá um real deleite enquanto minha 
querida esposa, Bonnie, conclui a Parte II compartilhando as riquezas que 
Deus a ensinou tanto através de mulheres dos dias bíblicos quanto de 
mulheres modernas cujas vidas demonstram tão bem a Sua graça! 
 

“Quanto às mulheres idosas, semelhantemente, que sejam sérias em 
seu proceder, não caluniadoras, não escravizadas a muito vinho; 
sejam mestras do bem, a fim de instruírem as jovens recém-casadas a 
amarem ao marido e a seus filhos, a serem sensatas, honestas, boas 
donas de casa, bondosas, sujeitas ao marido, para que a palavra de 
Deus não seja difamada” (Tito 2:3-5). 

 
 

EU NÃO SABIA, COMO UMA CRIANÇA não-salva, qual seria o meu futuro, 
ou como ele seria amoldado. Eu simplesmente aceitei que tudo o que seria, 
seria. Eu me tornei uma jovem mulher pecadora, rebelde, independente, 
cheia de vontades e atrevida. Porém, pela misericórdia de Deus, Cristo me 
tirou de dentro do lamaçal em que eu estava na idade de vinte e um anos, e 
Ele firmou os meus pés sobre a Rocha (Salmos 40:2). Ele graciosamente 
perdoou os meus pecados e me fez mais alva do que a neve (Isaías 1:18)!  

 
O meu Oleiro Divino, então, gentilmente tomou o barro do meu macio e 

rendido coração, e começou a moldar-me em um vaso preparado para o uso 
de meu Mestre. Baseada na Palavra de Deus – pela qual eu estava 
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continuamente com sede – eu comecei a fazer escolhas certas e a formar 
hábitos piedosos vitalícios. Eu meditei nas Suas leis, cantei os Seus 
louvores, e orei incessantemente, freqüentemente sussurrando o Seu nome 
em oração ao longo de meus dias. Eu servi ao Senhor alegremente em toda 
oportunidade – testemunhando de porta em porta, ensinando crianças 
pequenas e compartilhando o meu testemunho da graça de Deus de Nova 
Iorque à Califórnia. 

 
Ao refletir no que eu tenho aprendido em minha jornada, os meus 

pensamentos se voltam gratamente para as mulheres do tipo de Tito 2, que 
têm enriquecido grandemente a minha vida. Como uma jovem cristã 
crescendo no Senhor, eu descobri que não somente Deus me moldaria 
através dos momentos pessoais diários com Ele e pela pregação da Palavra, 
mas Ele também me ensinaria através dos exemplos de outros – 
especialmente das mulheres piedosas que Ele colocou em meu caminho. 
Embora eu não soubesse nada de Tito 2 naquela época, porque eu anelava 
agradar a Cristo, logo encontrei-me estudando as vidas de mulheres na 
Escritura, e depois observando as mulheres fiéis que viviam ao meu redor. 
Por favor, una-se a mim agora enquanto eu viro as páginas amareladas de 
meu álbum de fotografias para ver esses “retratos da graça” que 
enriqueceram a minha vida tão imensamente.   

 
1. Joquebede: Uma Mãe Que Temeu a Deus, Não ao Homem. 
2. Isabel: Uma Mulher Virtuosa Cujos Anos de Outono Deus Abençoou. 
3. Maria: Uma Mãe que Louvou a Deus em Circunstâncias Inesperadas. 
4. Ana: Uma Viúva Dedicada a Deus. 
5. Maria & Marta: Irmãs Com Corações Abertos e Um Lar Aberto. 
6. Lídia: Uma Mulher de Negócios Rendida em Espírito, Servindo Ao 

Senhor. 
7. Lóide: Uma Avó Com Fé Genuína. 
 
Em Tito 2:3-5 nós vemos Deus enfatizando o raro valor das mulheres 

mais velhas e a sabedoria de aprender com elas. Imagine um jardim cheio 
de flores fragrantes. Eu acredito que se você presta atenção àquelas que 
Deus plantou ao seu redor, você descobrirá que Deus a colocou em um 
jardim de ricas flores, das quais você pode colher verdades que transformam 
a vida e crescer através do piedoso exemplo delas. 

 
Cultive a prática de olhar ao seu redor – enquanto você lê sobre estas 

mulheres “comuns” – e procure as mulheres virtuosas que Deus plantou em 
sua vida; então, comece a crescer por observar e imitar o exemplo virtuoso 
delas! 
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“Retratos da Graça” de Deus 
  
 

1. JOQUEBEDE: UMA MÃE QUE TEMEU A DEUS, NÃO AO HOMEM. 
 

“A mulher de Anrão chamava-se Joquebede, filha de Levi, a qual lhe 
nasceu no Egito; teve ela, de Anrão, a Arão, e a Moisés, e a Miriã, 
irmã deles” (Números 26:59).  
 
“Pela fé, Moisés, apenas nascido, foi ocultado por seus pais, durante 
três meses, porque viram que a criança era formosa; também não 
ficaram amedrontados pelo decreto do rei” (Hebreus 11:23). 

 
Você já participou destes jogos de perguntas bíblicas e errou esta: “Quem 
foi a mãe de Moisés?” Como a maioria das mães, a grandeza de Joquebede 
não se encontrava aos olhos do público, mas na fé, coragem e devoção que 
ela investiu nas vidas de seus filhos. O nome de Joquebede, para o leitor 
comum da Bíblia, passa despercebido e negligenciado. Porém, aos olhos do 
Deus, ela era uma mulher de caráter nobre porque ela temeu a Deus, não 
ao homem. Joquebede pôde discernir o eterno do temporal – porque ela 
creu na fidelidade de Deus. A fé dela afetou a sua vida e o seu lar. As 
bênçãos dela foram grandes porque ela deu muito de si. O nome dela 
significa “a glória de Deus”. Esta mulher notável é listada entre as heroínas 
da fé em Hebreu 11. O nome dela não é dado; só o título dela é 
proporcionado – “seus pais” [de Moisés]. A vida de Joquebede representa 
um belo retrato da maternidade, um que ainda fala conosco hoje através do 
registro de Deus das vidas frutíferas de Arão, Moisés e Miriã.   

 
Em 1984, O Senhor permitiu-me encontrar com e aprender de uma 

“Joquebede dos dias modernos”. O marido de Joy plantou igrejas e 
contrabandeou Bíblias para as terras comunistas por 43 anos. Servindo na 
fria, úmida e hostil Alemanha – freqüentemente  sem água quente e pouco 
calor, sem parentes, com poucos amigos e apenas os cristãos que eles 
conduziram ao Senhor – Joy, como Joquebede, pôde discernir entre os 
valores eternos e os valores meramente temporais. Uma tarde na Alemanha, 
eu tive o privilégio de permanecer em sua cozinha enquanto ela enfrentava 
uma avalanche de oportunidades de ministério. Joy alegremente esticou a 
comida que ela tinha que preparar para o jantar dos convidados, escutou a 
recitação da lição de casa de um de seus seis filhos, encorajou o seu marido 
e depois me instruiu como uma jovem esposa e mãe. Ela era uma maravilha 
aos meus jovens olhos, observando-a servir tão graciosamente! 
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Dois anos depois, eu estava com Joy quando ela visitou a irmã dela aqui 
nos Estados Unidos. Nós chegamos pouco antes de sua irmã terminar de dar 
um mergulho na piscina, preparada para grelhar uns bifes de salmão, e 
tomou um gole refrescante de chá gelado. Embora as irmãs se 
assemelhassem grandemente uma com a outra na aparência física, eu 
estava chocada com o grande contraste em seus estilos de vida. As irmãs 
estavam vivendo com valores e metas de vida totalmente diferentes. Uma 
mulher estava vivendo para os prazeres e luxos deste mundo enquanto a 
outra tinha escolhido viver para as riquezas da eternidade. Joy não via a 
hora de voltar ao seu campo missionário na Alemanha (e aos seus seis 
filhos). Esta mulher temia a Deus em lugar de temer ao homem; ela 
consistentemente tinha escolhido o eterno acima do temporal e se tornou 
um retrato moderno de Joquebede. 

 
ORE DE CORAÇÃO: 

 
Seriamente olhe ao seu redor para encontrar uma mulher de exemplo como 
Joquebede ou Joy que escolheram investir no eterno em lugar de investir no 
temporal. Gaste um momento para registrar a história dela e a sua oração 
de compromisso em viver para o eterno, não para o temporal. 
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 

 
Eu observei o foco Divino da vida de Joy; eu entesourei a lição em meu 

coração e silenciosamente orei, “Deus, ajude-me a lançar fora todo o peso 
deste mundo que tão facilmente me impede. Permita que eu me torne uma 
mulher que vive para as riquezas de eternidade com os meus olhos fixos no 
Autor e Consumador de minha fé. Amém”. 

 
 
2. ISABEL: UMA MÃE JUSTA CUJO OUTONO DEUS ABENÇOOU  

 
“E Isabel, tua parenta, igualmente concebeu um filho na sua velhice, 
sendo este já o sexto mês para aquela que diziam ser estéril. Porque para 
Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas” (Lucas 1:36-
37; veja também Lucas 1:5-80). 
 

Eu amo a estação de outono que marca o fim dos outros ciclos do ano! O 
tempo das sementes, das flores primaverais e das frutas de verão já passou. 
As árvores estão se preparando para deixar cair as suas folhas e a terra em 
breve estará dormindo no frio do inverno. Mas com Deus, as coisas nem 
sempre são como elas parecem. Ele se encanta em fazer o impossível. Os 
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Seus filhos freqüentemente estão a um passo de fé do milagre e do 
inesperado. Isabel estava nos anos de outono da sua vida e ela estava para 
saborear um tempo primaveral novamente. O nome dela significa “Deus é 
meu juramento”; a vida dela é um testemunho da fidelidade de Deus à Sua 
Palavra e de Suas ternas misericórdias para com Seus filhos. Ela é uma 
lembrança de que Deus nunca se esquece ou abandona aquele que é Seu. 
Ele sabe perfeitamente quando é hora de agir. Isabel teve o privilégio de ser 
a primeira mulher a confessar a vinda de Jesus em carne e a experimentar a 
glória de Sua presença como ninguém antes. De um modo belo, pelo 
nascimento do seu filho, João, Deus fez dos últimos anos desta mulher 
virtuosa os mais preciosos de todos. 

 
O outono chegou cedo na vida de minha mãe, Lavone. A minha mãe tinha 

quarenta e nove anos quando foi diagnosticada com câncer ovariano.  Eu 
era, naquele tempo, uma cristã de nove meses de convertida que tinha 
dedicado minha vida para servir ao Senhor de qualquer maneira que Ele 
quisesse. Eu só tinha estado na Faculdade Bíblica durante um mês quando o 
telefonema chegou, trazendo o diagnóstico de minha mãe. Isto representou 
o outono da vida de mamãe; porém, ao morrer, ela provaria a primavera 
novamente, como Isabel. Da mesma forma que Isabel foi abençoada com o 
nascimento de seu filho, a minha mãe foi abençoada com o nascimento 
espiritual de sua filha. Nós pudemos assim compartilhar muitos e lindos 
momentos que recordam as bênçãos da bondade de Deus – Suas bênçãos, 
Suas ricas misericórdias e Sua fidelidade! O tempo perfeito da minha 
salvação antes da “graduação da minha mãe para o céu” está gravado em 
meu coração como um retrato de como Deus age perfeitamente, no tempo 
certo, e como um de Seus preciosos dons de amor. De certo modo, assim 
como aconteceu com Isabel na Bíblia, eu acredito que Deus fez os últimos 
anos de minha mãe, uma mulher virtuosa, os mais preciosos de todos! 

 
A minha avó de 95 anos, Nanny, também experimentou as riquezas de 

Deus nos seus anos de outono. Ela estava atravessando a última estação de 
sua vida terrena. Sentada em sua cama, segurando a sua mão delicada, 
macia, ela olhou diretamente em meus olhos. Nan ponderou seus anos e 
tristemente compartilhou, “eu acho que eu tenho muito pelo que expiar”. Eu 
fui abençoada a compartilhar com ela as Boas Novas: foi exatamente isso 
que Jesus fez por nós. Ele expiou os nossos pecados porque nós nunca 
poderíamos pagar por nossos próprios pecados. Jesus Cristo morreu por 
meus pecados de acordo com as Escrituras. Ele se entregou por mim.  
Nanny colocou a sua fé em Jesus Cristo naquele dia – o Filho de Deus que 
expiou todos os pecados dela (os meus e os seus também) – e recebeu o 
dom da vida eterna! Dois meses depois ela foi levada à presença do seu 
Salvador.   



 

Julho de 2006   FCP  Página 194 
 

As ternas misericórdias de Deus se renovam a cada manhã. Talvez você 
esteja na estação do outono de sua vida na terra. Se você não tiver a paz e 
a alegria da vida eterna, hoje é o dia de voltar-se a Jesus para receber o 
perdão por seu pecado e o maravilhoso presente de Deus que é a vida 
eterna. 

 
“Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho 
unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida 
eterna. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que 
julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele” (João 3.16-
17). 
 
 
ORE DE CORAÇÃO: 
 

Há uma Isabel no caminho de sua vida – alguém cujos últimos anos Deus 
tem tornado os mais preciosos? Compartilhe a jornada de fé dela aqui, junto 
com a sua oração de compromisso para pedir a Deus que a use em cada 
estação da vida. 
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________ 

 
“Querido Deus, eu sei que eu pertenço a Ti. Por graça eu fui salva pela fé e 
isso não vem de mim mesma – eu recebi o seu dom gratuito da vida eterna. 
Quando for meu tempo de caminhar por minha estação do outono, ajude-me 
a confiar em Ti e a descansar com firmeza em suas ternas misericórdias”. 

 
 
3. MARIA: UMA MÃE QUE LOUVOU A DEUS EM CIRCUNSTÂNCIAS 

INESPERADAS 
 

“Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim: estando Maria, sua mãe, 
desposada com José, sem que tivessem antes coabitado, achou-se grávida 
pelo Espírito Santo” (Mateus 1:18; veja também Mateus 1-2, 12:46, Lucas 1-
2, João 2:1-11, 19:25, Atos 1:14).  

  
Maria foi honrada mais do que qualquer outra mulher na história. Deus a 
escolheu para ser o vaso físico para trazer o Messias ao mundo. A ela foi 
dada a honra de criar Jesus, ajudando-o a crescer e sendo um de Seus 
guardiões terrenos até a varonilidade. Maria conheceu grande tristeza e 
grande alegria. Em sua pobreza, ela possuiu a verdadeira riqueza! Não tendo 
título terreno, ela se juntou a linhagem real. Porém, sendo uma uma 
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adolescente e mãe solteira, ela certamente suportou o desprezo de muitos 
na sua pequena aldeia. A sua fé, obediência e tranqüilidade de coração 
expressam a beleza interior que é agradável a Deus. Maria é exaltada entre 
as mulheres por causa de sua profunda humildade e senso de indignidade 
pessoal. Ela nunca reivindicou perfeição ou ostentou autojustificação; a 
resposta dela ao caminho escolhido por Deus para a sua vida foi de louvor e 
cântico ao Deus Todo-poderoso. Maria sabia que tudo que ela tinha era um 
resultado da maravilhosa graça de Deus! 

 
Maria estava tão preparada com o seu conhecimento e entendimento da 

Escritura. Ela aprendeu muito no colo de seu pai enquanto ele servia na 
sinagoga local em Séfora (perto de Nazaré). Quando o que muitos 
chamariam de um desastre entrou em sua vida, Maria confiou em Deus e 
humildemente cantou louvores ao seu Deus (Lucas 1:46-55). 

 
Em 1995 Deus trouxe Ann à minha vida. Servindo juntas nos ministérios 

da igreja, nós nos tornamos parceiras de oração e amigas. Ann é uma mãe 
de três filhos cheia de alegria. Como Maria, a mãe de nosso Senhor Jesus, o 
sofrimento entrou na vida de Ann inesperadamente. Pouco depois de 
celebrar o seu 40º aniversário, Ann recebeu a notícias de que o câncer tinha 
infectado o seu corpo. 

 
A história de Ann é a história de uma mulher na flor da idade ferida com a 

doença e a proximidade da morte. Se a doença ou decepção lhe 
cumprimentar amanhã, você está preparada para se curvar diante do Deus 
Todo-poderoso e cantar Seus louvores para que o mundo saiba que há um 
Deus no Céu?  

 
Aqui está a história de Ann em suas próprias palavras: 
 
“Ann, você tem câncer de mama”, foram as palavras que iniciaram uma 

jornada espiritual para nossa família. Para outra pessoa, as palavras podem 
ser uma destas que transformam a vida: “Querida, eu perdi o meu 
emprego”; “Testemos para Esclerose Múltipla”; “Nós temos que nos mudar”; 
“Você tem uma doença terminal” – ou um telefone tocando à noite 
informando a morte de um ente querido. Por que as coisas aparentemente 
“ruins” têm que acontecer? Por que nós temos que passar por provas? A 
Bíblia dá muitas razões que respondem ao “Por que, Deus?” de Seus filhos 
feridos. 

 
Uma razão é contada em Salmo 119:71: “Foi-me bom ter eu passado pela 

aflição, para que aprendesse os teus decretos”. Outro está em Salmo 
119:92-93: “Não fosse a tua lei ter sido o meu prazer, há muito já teria eu 
perecido na minha angústia. Nunca me esquecerei dos teus preceitos, visto 
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que por eles me tens dado vida”.  Isso nos fala que Deus quer que 
dependamos completamente Dele. 

 
Logo depois que eu cheguei em casa da consulta do diagnóstico, meu 

marido, Duke, e eu admitimos um ao outro que nós estávamos assustados e 
preocupados. Nós sabíamos que nós tínhamos que nos voltar para o Senhor 
em oração e depender de Sua Palavra para confortar-nos. Nós achamos uma 
promessa de nosso Bom Pastor para nós em Isaías 41:10: “não temas, 
porque eu sou contigo; não te assombres, porque eu sou o teu Deus; eu te 
fortaleço, e te ajudo, e te sustento com a minha destra fiel”. Deus levou 
embora o nosso medo e o substituiu com paz. 

 
Alguns de você podem estar enfrentando um dilema sério agora mesmo – 

talvez uma perda de trabalho, dificuldade financeira, conflito relacional, ou 
problemas físicos. Em tais ocasiões, nós regularmente queremos orar, 
“Senhor, remova esta dificuldade... alivie a dor... leve embora”. Porém, 
Deus freqüentemente dá um “Não” ou “Espere” como resposta. Mas Ele tem 
prometido libertar-nos se nós dependermos Dele. Disseram-me que a 
palavra hebraica para “libertar” significa “ser liberado, equipado para a luta, 
fortalecido”. Deus libertará aqueles cujos corações estão fixos Nele; porém, 
a libertação será da Sua maneira, e para os Seus propósitos. O livramento 
imediato raramente é o modo do Deus. Daniel foi livrado, mas ele ainda teve 
que passar uma noite na toca dos leões. Deus poupou Abraão de sacrificar a 
Isaque, mas Abraão ainda teve que fazer a longa viagem até o Monte Moriá. 
Marta e Maria queriam que Jesus curasse Lázaro, mas Jesus queria fazer 
mais: Ele quis confirmar em seus corações que Ele era o Messias; Ele quis 
aprofundar a confiança delas; Ele quis deixar a impressão mais forte possível 
nos judeus incrédulos lá na tumba. Em outras palavras, Jesus quis trazer 
glória a Deus. 

 
Quão focados nós podemos nos tornar em nosso próprio mundinho, e 

quão facilmente nos tornamos impacientes. Nós esquecemos que o nosso Pai 
tem planos maiores para nós – planos que têm a ver com seu reino.  Às 
vezes, isto significa que Ele não responderá no dia que nós clamarmos, mas 
Ele sempre responderá. 

 
Ter maior intimidade com Deus é outra razão para as provas. Ele permite 

as provas com a finalidade de se revelar mais completamente a nós. 
Considere as Suas revelações maravilhosas somente no Salmo 145: 
“Benigno e misericordioso é o SENHOR... é bom para todos... é fiel em todas 
as suas palavras... sustém os que vacilam e apruma todos os prostrados... 
Justo é o SENHOR em todos os seus caminhos... benigno em todas as suas 
obras... Perto está o SENHOR de todos os que o invocam... Ele acode à 
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vontade dos que o temem... O SENHOR guarda a todos os que o amam... 
Profira a minha boca louvores ao SENHOR”. 

 
Nossa família viu estas características de nosso Senhor exibidas ao longo 

do meu ano de múltiplas cirurgias e quimioterapia. Vez após vez Ele 
manifestou a Sua fidelidade, graciosidade, justiça e amor pelas orações 
respondidas. Durante tudo isso, Duke e eu pedimos ao Senhor que usasse a 
minha doença para atrair os nossos vizinhos para mais perto Dele. Depois 
nós aprendemos que ao mesmo tempo em que nós estávamos orando um 
casal no Arizona também estava orando por sua filha e o genro que tinham 
se mudado recentemente para perto de nós. Eles estavam orando 
especificamente para que os vizinhos deles lhes mostrassem o amor de 
Jesus. Você pode imaginar o nosso deleite no dia em que a filha deles veio à 
minha casa me contar com lágrimas que ela tinha voltado para o Senhor 
depois de ter se afastado por muitos anos! Ela me falou que Deus tinha 
usado a minha resposta ao enfrentar o câncer para ganhar a atenção dela. 
Ela e eu temos continuado nos encontrando quinzenalmente; e ela está 
lendo a Bíblia dela regularmente, memorizando as Escrituras e orando pelo 
marido dela. 

 
É quando nos encontramos mais desamparados, e a estrada mais 

sobrecarregada, que o Cristo Ressurreto vem e se faz conhecido a nós. Isto 
é pura alegria para aqueles que se entristecem. 

 
Nós podemos ter um verdadeiro descanso enquanto nós passamos por 

qualquer prova, porque Deus diz, “Vinde a mim, todos os que estais 
cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo 
e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração; e achareis 
descanso para a vossa alma. Porque o meu jugo é suave, e o meu fardo é 
leve” (Mateus 11:28-30). Se nós queremos descanso, nós devemos primeiro 
fazer algo: “Venha”. A procura pelo verdadeiro descanso termina de uma vez 
por todas por ir a Cristo. A vida tem pesado duramente sobre você? Você 
está ferido? Você está cansado de tentar agradar ao homem? Você está 
cansado de se esforçar para “consertar” uma situação? Você perdeu a 
esperança? Você sempre tem um lugar para descansar. Melhor ainda, você 
tem uma Pessoa a quem ir. Só Cristo pode dar-lhe completo e satisfatório 
descanso. Descanso das recordações amargas, de um coração quebrado, de 
decepções, da ansiedade ou preocupação. É descanso interior que refresca e 
renova para o serviço continuado. Este descanso lhe permite confiar na 
orientação e no cuidado de Seu Pai amoroso. 

 
A meta das provas não é estar confortável e que tudo fique bem. Não, 

Deus quer que nos aproximemos Dele dependentemente, serenamente, de 
maneira que Ele possa se revelar a nós. No Seu tempo perfeito, Ele tem um 



 

Julho de 2006   FCP  Página 198 
 

plano para que cresçamos na semelhança de Seu Filho, Jesus Cristo. 
Enquanto nós confiamos e obedecemos, nós podemos causar um impacto 
em nosso mundo moribundo: nós podemos demonstrar a fé genuína que 
vence – não importa as circunstâncias. O mundo não quer que contem a ele. 
Ele quer que mostremos a ele. O mundo (e nossos filhos) não aprenderia 
melhor a piedade se ele visse exemplos de satisfação em vez de 
reclamações? Obediência em vez de rebelião? Paz em vez de frustração? 

 
Através desta viagem do câncer de mama, nossa família aprendeu a 

depender primeiro de Deus. Ele nos deu descanso da ansiedade e 
preocupação, e se revelou a nós, Seus filhos, em cada parte de nossas 
vidas. Aprender a esperar no Senhor Deus com expectativa confiante foi a 
melhor coisa que nós fizemos! Tornamo-nos mais íntimos do Senhor através 
desta prova – mais do que em qualquer outra ocasião em nossas vidas32. 

 
 - Ann e Duke Weir 

 
Se você está enfrentado uma luta que a ameaça a vida ou dilemas 

mundanos diários (a bateria do carro arriada, muito tempo na fila do caixa, 
dor de cabeça, palavras indelicadas, ser esquecido nos agradecimentos, e 
assim por diante), faça a si mesmo estas perguntas: Deus é confiável? Ele é 
soberano, amoroso e bom? Ele é fiel às Suas promessas? Se você descobrir 
que a resposta é sim, então você planará como as águias acima do conflito e 
das pessoas que verão suas boas obras e glorificarão ao seu Pai que está 
nos céus. 

 
 
ORE DE CORAÇÃO: 
 

Olhe ao seu redor para encontrar uma mulher como Maria ou Ann – uma 
mulher que passou por mudanças e circunstâncias inesperadas e louvou a 
Deus em tudo. Registre aqui a história de fé dela e a sua própria oração de 
compromisso para oferecer um sacrifício de louvor a Deus quando a vida lhe 
trouxer o inesperado. 
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________ 

 
Se doença ou decepção lhe cumprimentar pela manhã, você está 

preparada para se curvar diante do Deus todo-poderoso? “Senhor, ajude-me 
a estar tão preparada, tão cingida de Tua Palavra que quando as dificuldades 

                                                 
32 Citado de e-mails reais recebidos de Duke e Ann Weir de Owasso, Oklahoma, enviados durante sua luta contra o 
câncer. 
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vierem a minha vida transborde em canções de louvor a Ti – que todo o 
mundo possa saber que há um Deus no Céu!” 

 
 
4. ANA: UMA VIÚVA DEDICADA A DEUS  

 
“Havia uma profetisa, chamada Ana, filha de Fanuel, da tribo de Aser, avançada 
em dias, que vivera com seu marido sete anos desde que se casara e que era 
viúva de oitenta e quatro anos. Esta não deixava o templo, mas adorava noite e 
dia em jejuns e orações. E, chegando naquela hora, dava graças a Deus e falava 
a respeito do menino a todos os que esperavam a redenção de Jerusalém” 
(Lucas 2:36-38). 

 
O nome “Ana” significa “favor” ou “graça”. Enviuvada quando era uma 
mulher jovem, ela gastou décadas de sua vida dedicada ao Senhor, 
tranqüilamente suportando a doce fragrância da presença de Deus. Embora 
nunca tenha estado em evidência, tal foi a honra de sua vida que milhares 
de mães colocaram o nome dela em suas filhas. O maior privilégio dela foi 
ser aquela que anunciaria a vinda do Messias a Jerusalém. Por um breve 
momento, os seus olhos viram a face de Jesus, por quem ela tinha esperado 
a sua vida inteira! A ela foi dado o privilégio de ser a primeira missionária a 
anunciar as boas novas da Sua vinda a outros. A vida de Ana é um 
testamento de esperança e fidelidade – uma mensagem sobre a beleza de 
esperar em Deus, sendo leal a Ele no serviço, e confiar Nele para cumprir as 
Suas promessas com precisão, no momento certo. 

 
Há uma Ana vivendo ao seu redor? Deus pôs alguém em sua vida que 

perdeu o seu marido, ficou sozinha e ainda tem servido a Deus fielmente 
todos os seus dias? 

 
Minha maravilhosa amiga, Ella, se mudou para a Califórnia nos anos 

trinta. Ella e o seu novo marido moravam em San Fernando Valley onde eles 
estavam envolvidos numa igreja local. O marido de Ella se divorciou dela, 
depois de muitos anos de matrimônio, e ela ficou sozinha. Ela sofreu 
emocionalmente a dor de um coração e de um lar partido durante anos – e 
também de uma desordem física que a deixou incapacitada. Muitas mulheres 
sofrem, mas a resposta de Ella para a sua dor física e emocional foi o que 
fez dela uma de minhas heroínas por toda a vida. Ella raramente falava 
sobre o seu próprio sofrimento. Ela serviu ao Senhor tranqüila e fielmente 
em muitas posições. Ela semanalmente se oferecia como voluntária em um 
novo centro de ministério; ela servia fielmente, todas as semanas, nos 
ministérios de evangelismo e de crianças na sua igreja; ela servia em 
berçários, na escola dominical e nos ministérios de hospitalidade todas as 
manhãs de domingo. Na vida de Ella, como na vida de Ana, eu vi a 



 

Julho de 2006   FCP  Página 200 
 

importância de esperar diariamente em Deus por Sua suficiência, sendo leal 
a Ele, e a confiar Nele para que Ele cumpra perfeitamente as Suas 
promessas – até o meu último sopro. 

 
 
ORE DE CORAÇÃO: 
 

Talvez Deus tenha colocado uma Anna em seu caminho. Você a está 
encorajando em sua solitária caminhada pela vida? Compartilhe a história 
dela aqui, juntamente com as suas próprias palavras pessoais de oração. 
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________ 

 
“Pai, se Tu escolheres me permitir caminhar sozinha pela jornada da vida, 
possa eu saber que Tu estás comigo e que nunca me abandonarás. Que eu 
possa esperar em Ti – pois Tu és diariamente a minha toda suficiente força e 
alegria!” 

 
 
5. MARIA E MARTA: IRMÃS COM CORAÇÕES ABERTOS E O LAR 

ABERTO  
 
“Indo eles de caminho, entrou Jesus num povoado. E certa mulher, 
chamada Marta, hospedou-o na sua casa” (Lucas 10:38; veja também Lucas 
10:39-41, João 11, 12:1-3). 

 
Se Maria e Marta estivessem vivendo hoje, elas se encaixariam bem na 
maioria dos ministérios de mulheres da igreja. Embora Marta tenha sido 
corrigida por Jesus em Lucas 10:41 e Maria tenha sido recomendada por 
escolher a melhor parte, Marta era uma mulher de ação, com o coração de 
uma serva. Maria permanece como o nosso exemplo de uma mulher que 
valorizou estar na presença de Jesus e escolheu aquela oportunidade 
preciosa como a sua mais alta prioridade. Ambas as irmãs viram o seu lar 
como uma oportunidade para servir a família e estender as bênçãos da 
hospitalidade aos amigos e visitantes. Como a mulher de Provérbios 31, 
Marta trabalhava de boa vontade com as suas mãos, prestando atenção aos 
detalhes, oferecendo o melhor que ela podia. Marta se dedicava às 
necessidades dos seus convidados. Maria e Marta costumavam criar uma 
calorosa hospitalidade onde os convidados se sentiam tanto ministrados 
como revigorados. Até mesmo Jesus encontrou no lar de Maria e Marta um 
porto de boas-vindas de cordialidade e comunhão! E foi por causa da visita 
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Dele que Marta aprendeu sobre o descanso e a adoração que faltavam ao 
seu espírito.   

 
Você está cultivando um ministério de hospitalidade em sua vida? Anos 

atrás, como uma recém-casada, eu fui encorajada a exercitar este dom por 
uma graciosa amiga chamada Joanne.  

 
Eu conheci Joanne em uma classe da escola dominical e logo eu soube 

que aprenderia grandes lições com dela! Tanto o lar quanto a própria 
presença dela eram um porto de boas-vindas: refeições feitas em casa, 
cortinas que ela tinha feito, flores que ela tinha plantado, a Bíblia sempre 
aberta e uma palavra de sabedoria e encorajamento sempre na sua língua. 
Eu assisti a sua luta com os seus adolescentes em crescimento e com uma 
mãe envelhecendo, mas com esperança ininterrupta no Senhor.  

 
“Fala com sabedoria, e a instrução da bondade está na sua língua. Atende 
ao bom andamento da sua casa e não come o pão da preguiça” 
(Provérbios 31:26, 27).   
 
Às vezes, são nas coisas mais simples da vida que estão as mais 

profundas. Joanne tocou a minha vida com a sua graciosidade quando nosso 
primeiro filho nasceu. Ela chegou ao degrau da minha porta com a sua 
comida feita em casa, numa bandeja adorável, adornada com uma rosa 
fresca e guardanapos de pano. Outra vez, notando que nós não tínhamos 
nenhuma cadeira para nossa a sala de estar, Joanne encontrou uma para 
nós. A lista das maneiras nas quais Joanne tocou a minha vida é longa; ela 
investiu pesadamente na vida desta jovem noiva pelo seu exemplo e 
ministério. Ela não teve nenhum medo de estender a mão e me deixar 
entrar em sua vida. Na Los Angeles abarrotada, o lar e a presença de Joanne 
era um porto de refrigério. Assim como acontecia com Maria e Marta, 
quando as visitas de Joanne a deixavam, ela se sentiam tanto revigoradas 
como ministradas. A vida cheia de paz de Joanne testemunhava o fato de 
que ela tinha aprendido tanto a dar as calorosas boas-vindas aos visitantes 
como a sentar-se diariamente aos pés de Jesus. 

 
 
ORE DE CORAÇÃO: 
  

Há Marias, Martas e Joannes em seu círculo de vida de quem você pode 
aprender? Você conhece o amor de Cristo o suficiente para que você dê as 
boas-vindas aos visitantes em vida e os ame como Cristo ama você? 
Vasculhe a sua memória e veja se você tem sido como Marta e Maria para 



 

Julho de 2006   FCP  Página 202 
 

uma mulher mais jovem. Gaste tempo agradecendo a Deus aqui por usar-
lhe nas vidas de mulheres mais jovens. 
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________ 

 
“Querido Pai de bondade, ajude-me a ser tão cheia de Tua Palavra que Teu 
amor transborde da minha vida aos outros. Ajude-me a ser uma mulher com 
um coração aberto e uma casa aberta por Tua causa”. 

 
 
6. LÍDIA: UMA MULHER DE NEGÓCIOS RENDIDA EM ESPÍRITO, 

SERVINDO AO SENHOR. 
 
“E dali, a Filipos, cidade da Macedônia, primeira do distrito e colônia. Nesta 
cidade, permanecemos alguns dias. No sábado, saímos da cidade para junto do 
rio, onde nos pareceu haver um lugar de oração; e, assentando-nos, falamos às 
mulheres que para ali tinham concorrido. Certa mulher, chamada Lídia, da cidade 
de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava; o Senhor lhe 
abriu o coração para atender às coisas que Paulo dizia. Depois de ser batizada, 
ela e toda a sua casa, nos rogou, dizendo: Se julgais que eu sou fiel ao Senhor, 
entrai em minha casa e aí ficai. E nos constrangeu a isso...” (Atos 16:12-15; 
veja também Atos 16:40; Filipenses 1:1-10). 

 
 

Através das páginas das Escrituras nós vemos que Deus chama Seus filhos 
de todos os modos de vida – de palácios a cabanas; de fazendas às obscuras 
cidades grandes. Uma das servas escolhidas de Deus na igreja primitiva era 
da região de Tiatira, uma encruzilhada de muitas nações. Foi da maneira e 
no tempo perfeito de Deus que Ele reuniu as vidas de Lídia e do Apóstolo 
Paulo nas margens de um rio perto da cidade de Filipos. Ela era uma mulher 
sábia em matéria de negócios e diligente nas coisas de Deus. Lídia foi a 
primeira pessoa convertida acrescentada à igreja na primeira viagem 
missionária de Paulo à Europa. Ela abriu o seu coração à Palavra de Deus e a 
sua casa ao povo de Deus. Lídia trabalhava habilmente com as suas mãos 
criativas e habilidosamente cuidava das necessidades dos outros. Em meio a 
sua profissão altamente próspera, ela escolheu colocar a Deus em primeiro 
lugar. Talvez Paulo pensasse em Lídia quando ele escreveu estas palavras 
aos Romanos: “No zelo, não sejais remissos; sede fervorosos de espírito, 
servindo ao Senhor” (Romanos 12:11). No outono passado, enquanto eu 
permanecia às margens daquele rio em Filipos, onde Paulo conheceu Lídia, e 
lia esses versículos de Atos, o meu coração começou a refletir em minha 
amiga Sally. 
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Como Lídia, a minha amiga Sally escalou os mais altos níveis de negócios. 
Embora sendo uma executiva bancária bem sucedida, ela abriu o seu 
coração para a mensagem de Deus e a sua casa para o povo de Deus. Tudo 
o que Sally faz, ela faz de um modo excelente: ensinando os seus filhos, 
encorajando o seu marido, tocando o piano, costurando roupas ou cortinas, 
abrindo a sua casa aos amigos ou visitantes, e humildemente confiando no 
Senhor através das circunstâncias difíceis da vida. Sally trabalha habilmente 
e de boa vontade cuida das necessidades dos outros. O seu sensível, porém, 
fervoroso espírito me faz lembrar de Lídia, e assim do que Paulo disse – “no 
zelo, não sejais remissos; sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor”. 
Eu considero um privilégio ser amiga dela e aprender com o seu exemplo 
virtuoso! 

 
ORE DE CORAÇÃO: 
 

Talvez Deus tenha lhe dado talentos como Lídia ou Sally. Você entregou 
essas habilidades ao Senhor? Você está servindo-o com um espírito 
fervoroso? Você conhece uma empresária como Lídia que está rendida em 
espírito e servindo o Senhor? Conte ao Senhor como Ele a usou para 
encorajar você. 
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________ 

 
“Querido Pai, obrigado por criar cada de nós com habilidades singulares. 
Ajude-me a dar-te o primeiro lugar em minha vida e a render essas 
habilidades a Ti, de forma que o quer que seja que minhas mãos façam, 
tudo seja feito para a Tua glória. Amém”. 

 
 
7. LÓIDE: UMA AVÓ COM FÉ GENUÍNA  
 
“Pela recordação que guardo de tua fé sem fingimento, a mesma que, 
primeiramente, habitou em tua avó Lóide e em tua mãe Eunice, e estou 
certo de que também, em ti” (2 Timóteo 1:5). 
 
Paulo, em 2 Timóteo nos fala que Timóteo tinha uma grande herança 

espiritual. Como se estivesse conectando os pontos em um quadro, Paulo 
mostra que a fé genuína estava viva em Lóide, e depois na filha dela, 
Eunice, e finalmente no neto dela, Timóteo. 

 
Lóide conhecia o privilégio e a responsabilidade de passar às gerações 

futuras as verdades de Deus. A sua posse mais evidente era uma contínua e 
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genuína fé no Deus vivo. As riquezas dela em Cristo se tornaram uma 
herança da família. O nome de Lóide significa “desejável” e a vida dela 
retrata graciosamente o papel da “avó”. Ela amava a Palavra de Deus e o 
povo Dele. Lóide era uma mulher que Paulo respeitava e admirava, a 
considerava como uma amiga, e conheceu o seu exemplo de virtude cristã. 

 
Até mesmo nos seus setenta anos, a minha amiga, Helen, sempre teve 

lugar na sua casa e coração para mais um! Um visitante na casa dela 
encontraria chãos imaculados, cortinas recém-lavadas, paredes esfregadas à 
mão, a Palavra de Deus aberta e gasta, e fotos dos familiares em todos os 
lugares. As visitas à Helen sempre incluíam notícias sobre a condição 
espiritual de cada um de seus filhos, netos e até mesmo dos seus bisnetos. 
Embora a família dela chegasse a números de cinqüenta ou mais, Helen 
podia lhe falar exatamente onde cada um parecia estar quanto à sua vida 
espiritual. Ela viveu diante de mim como uma Lóide da Bíblia que aproveitou 
a oportunidade para passar às gerações futuras as reivindicações e 
privilégios do reino de Deus! 

 
ORE DE CORAÇÃO: 
 

Peça a Deus que lhe dê uma Lóide ou Helen em sua vida. Ore e depois 
procure um relacionamento do tipo de Tito 2. Escreva o seu testemunho aqui 
para registrar a bênção de nosso grande Deus. 
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________ 

 
“Querido Pai, obrigado pelo exemplo de Helen, o exemplo de uma mulher 
piedosa mais velha – ensinando-me a ser uma guardiã do lar, a honrar o 
meu marido e aproveitar a oportunidade para passar aos meus filhos e netos 
um legado de fé em Jesus Cristo. Ajude-me a viver uma vida de oração 
pelas gerações que virão depois de mim e a ser tão cheia de Tua Palavra que 
transborde nas vidas de meus filhos. Amém”. 

 

 
Tornando-se Um “Retrato de Graça” 

 
”Ele te declarou... o que é bom e que é o que o SENHOR pede de ti: que 
pratiques a justiça, e ames a misericórdia, e andes humildemente com o 
teu Deus?” (Miquéias 6:8). 

 
Através destes belos “retratos da graça de Deus” – essas esposas e mães 
dedicadas –Deus tem nos mostrado uma variedade de exemplos “do que é 
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bom”. Porque estas mulheres caminharam humildemente com o seu Deus, 
elas têm um lugar em meu “Hall da Fama33 Espiritual” pessoal! Embora a 
vida tenha sido um desafio difícil para muitas delas, pela força de Cristo elas 
triunfaram magnificamente. Quando eu penso sobre o quanto eu tenho 
aprendido através de seus amáveis testemunhos, eu sou dominada pela 
maravilhosa graça de Deus! 

 
Quer você seja uma mulher de dez talentos, uma mulher de cinco talentos 

ou uma mulher de um ou de dois talentos, você, também, pode ser uma 
inspiração para os outros. Deus quer que você “seja tudo o que você pode 
ser!” Através da força de Cristo, você pode fazer a maioria daquilo para o 
qual Ele a moldou. Deus quer usá-la como um amável retrato da Sua graça 
para levar os seus filhos a Cristo. Ele quer usá-la para iluminar os caminhos 
das mulheres que são mais jovens do que você na fé agora mesmo. E, Ele 
quer que você seja abençoada pelas vidas exemplares e pela comunhão de 
mulheres mais velhas que adornam o seu caminho nesta vida. 
 
 
 
 
QUESTÕES PARA GUIAR O ESTUDO: 
 
1. Joquebede evidenciou grande fé, coragem e devoção pela maneira 
como ela investiu nas vidas de seus filhos. Ela confiou na fidelidade de 
Deus, e isto afetou sua vida e lar. Leia Atos 5:29 e 1 João 5:3-4. Como a 
resposta de Joquebede a um tempo de provação severa deu testemunho da 
verdades destes versículos? 
 
 
 
2. Isabel é um testemunho da fidelidade de Deus à Sua Palavra e as 
Suas ternas misericórdias para com Seus filhos. Leia Gênesis 18:14a e 
Lucas 1:37. Como Sara e Isabel, o que você aprendido desses versículos que 
possa dar-lhe esperança não apenas hoje, mas também para o futuro? 

 
 

 
3. Maria é exaltada entre as mulheres por causa de sua profunda 
humildade e seu profundo senso de indignidade. Leia Provérbios 15:33. 
Como este versículo reflete o testemunho da vida de Maria? 
 
 

                                                 
33 NT: uma galeria de bustos e quadros de pessoas famosas.  
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4. Ana é um testamento de esperança e fidelidade – uma mensagem 
da beleza de esperar em Deus, ser fiel a Ele no serviço por toda a 
vida e confiar Nele para cumprir Suas promessas com perfeição, no 
tempo certo. Leia Eclesiastes 3:1, 11a; depois leia Efésios 5:12-21. Como 
estes versículos se comparam com a vida de Ana? Como eles se comparam 
com a sua? 
 
 
 
5. Marta era uma mulher de ação, com o coração de uma serva. 
Maria era uma mulher que valorizava estar na presença de Jesus e 
escolheu cada preciosa oportunidade como a sua mais alta 
prioridade. Leia 1 Coríntios 10:23-24, 31. Como esses versículos se 
aplicam às diferenças entre Marta e Maria? 
 
 
 
6. Lídia era uma mulher sábia em matéria de negócios e diligente 
nas coisas de Deus. Ela abriu seu coração à Palavra de Deus, e seu lar ao 
povo de Deus. Leia Romanos 12:9-13. Como esta passagem se aplica à vida 
de Lídia? Ela é característica de sua própria vida? 
 
 
 
7. Lóide foi uma avó que conhecia o privilégio e responsabilidade de 
passar às gerações futuras as verdades de Deus. Seus bens em Cristo 
se tornaram a herança da família. Leia 2 Timóteo 2.1-2. Lóide entendeu que 
o processo de “transmitir a fé” deve ser continuado – até que o Senhor 
retorne – tanto por homens como por mulheres. Você está experimentando 
esta grande alegria com seus próprios filhos – e, se aplicável, com os filhos 
de seus filhos? 


