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—2— 
MULHERES ENERGIZADAS  

PELA ESPERANÇA 
 

 
“Deus pode fazer-vos abundar em toda graça, a fim de que, 
tendo sempre, em tudo, ampla suficiência, superabundeis em 
toda boa obra” (2 Coríntios 9:8). 

 
A Bíblia freqüentemente registra a vida de mulheres. Há 2.930 indivíduos 

citados nas Escrituras – 327 são mulheres e quase todas elas são esposas e 
mães. Nós sabemos mais sobre as coisas boas e especificas acerca das 
mulheres na Palavra de Deus do que em qualquer outro documento antigo. 

De fato, não há mulheres – de todas as mulheres da Bíblia – mais 
especiais do que as cinco que abrem as páginas do Novo Testamento. Quem 
são elas? Eles são as cinco esposas e mães preciosas incluídas na genealogia 
de Jesus Cristo. Por que Deus as colocaria ali quando normalmente seria 
uma seção de genealogia “apenas para homens”? Você verá, enquanto você 
lê este capítulo, aplicações encorajadoras que estas mulheres oferecem 
como um testemunho de suas vidas: 

• Suas vidas dão esperança àqueles que têm falhado e sentem que é 
impossível continuar e agradar a Deus.  

• Suas vidas dão conforto àqueles que sofrem com a dor de feridas, 
tristezas e mágoas que Deus tem permitido invadir suas vidas. 

• Suas vidas constituem uma incrível fonte de força para aqueles que 
têm uma grande luta pela frente. Saber que Deus as ajudou, 
sustentou e fez continuar fomenta a confiança de que nenhuma luta 
jamais excederá a Sua graça e poder para suportá-la.   

 
Cinco Mulheres Cheias da Palavra 

 
Você já estudou as mulheres com que Deus escolheu cercar a vinda de 

Cristo para a terra? Eu estou falando sobre a presença altamente incomum 
de cinco mulheres especiais incluídas na Sua genealogia em Mateus 1. É 
interessante que nenhuma mulher é citada em quaisquer dos registros 
genealógicos do Antigo ou Novo Testamento com exceção de Mateus. 
Mateus 1:1-16 cita cinco mães especiais na linhagem que esperava a vinda 
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do Prometido. As mulheres não eram muito consideradas antigamente; elas 
moravam no mundo do homem. Este fato tornava a vida muito difícil para 
elas. Deus traça o perfil destas cinco mulheres corajosas e talentosas porque 
elas foram parte da equipe de Deus. As suas vidas fizeram parte do plano de 
Deus em trazer um raio de luz para anunciar o amanhecer na noite de 
pecado que tinha vindo ao nosso mundo. Por meio da linhagem delas, o 
Salvador prometido nasceria sobrenaturalmente! 

 
O que é absolutamente maravilhoso acerca destas cinco mães? Todas elas 

eram mulheres com uma marca contra elas. Quando nós pensamos em 
Tamar, o que pensamos?  Incesto. Qual é a primeira coisa que vem à sua 
mente quando eu menciono Raabe? Prostituição. E sobre Rute? Ela era da 
nação amaldiçoada, concebida por meio do incesto, chamada Moabe. E Bate-
Seba? O nome dela é sinônimo de adultério! Com respeito à Maria, nós a 
consideramos uma mulher virtuosa, mas ela foi perseguida a sua vida inteira 
por uma sombra – ser uma mãe solteira!  

 
Cada uma destas mulheres foi manchada pelo seu próprio pecado, pelos 

pecados dos outros, ou por tramas escandalosos da parte de outros. 
Adicionalmente, elas não somente estavam marcadas por algum tipo de 
mancha em suas vidas, mas a maioria também era desqualificada. Você 
sabe por quê? Jesus Cristo deveria ser um judeu, e Ele era, mas pelo menos 
três, se não quatro destas mulheres, nem mesmo eram judias. Deus 
escolheu alcançar pessoas que não faziam parte do povo de Sua Aliança: 
Maria era uma Judia, e possivelmente Tamar; Bate-Seba era Hitita, Rute era 
Moabita e Raabe era Cananéia. Só uma palavra pode descrever 
adequadamente o que Deus fez no caso delas - graça!   

 
Quando nós falarmos sobre estas mulheres que foram energizadas pela 

esperança no resto deste capítulo, nós estaremos olhando para mulheres 
que foram belos retratos da Sua graça – mulheres que foram defraudadas, 
maculadas, desprezadas, derrotadas ou afetadas - porém, todas receberam 
um papel no grandioso e glorioso plano de Deus! 

 
Se você é como a maioria das mães, provavelmente houve tempos em 

sua função de mãe quando você se sentiu pronta para desistir! Sempre que 
esse tipo de onda emocional vier sobre você, se lembre destas cinco mães 
incríveis que superaram grandes obstáculos para brilhar através dos séculos 
como jóias raras e preciosas aos olhos de Deus! Agora, então, conheçamos 
individualmente cada uma destas mulheres especiais. 

 

 



 

Julho de 2006   FCP  Página 25 
 

Seja Uma Mulher Cheia de Esperança 
 

1. Como Tamar — Nenhuma Dor é Tão Grande 
 

Trinta e oito séculos atrás, em Gênesis 38, nós somos apresentados a 
Tamar. Sempre que você pensar nela, pense em uma mulher “defraudada”. 
Um dos filhos de Judá tinha se casado com ela, mas foi pessoalmente morto 
por Deus porque ele era um pecador ímpio, um homem rebelde. Judá 
prometeu, como era o costume, que ele iria conseguir para ela um marido 
novo. Tamar vestiu suas roupas de viúva dela e esperou, e esperou, mas ela 
foi esquecida. Judá tinha cuidado de tudo, com exceção dela. Mentiram para 
Tamar e ela foi negligenciada e, por fim, ela fez justiça com as suas próprias 
mãos. Posando como uma meretriz, ela teve um caso incestuoso com seu 
próprio sogro. Um filho nascido fora do casamento foi o resultado. Deus 
nunca foi condescendente com o que ela fez. Ele apenas o descreveu. Tamar 
foi defraudada de muitas coisas: 

 
• Ela foi defraudada de uma vida normal.  
• Ela foi defraudada de um casamento feliz.  
• Ela foi defraudada de um bom nome.  
• Ela foi defraudada de uma boa reputação.  
 
Tamar foi roubada de todas estas expectativas normais por causa de uma 

coisa - pecado. Ela era uma mulher que foi defraudada por perder seu 
marido. Ela foi negligenciada por seu pai e assim permitiu que o pecado a 
levasse a resolver a questão por suas próprias mãos, através de uma união 
ilícita. Mas, apesar de tudo isso, Deus olhou compassivamente para ela e 
disse, “Eu tenho um plano para Tamar! Ela é uma mulher de esperança – 
uma mulher que retrata Meu Plano – um pecador ímpio que é perdoado!” 
Deus permitiu que ela fizesse parte da linhagem que traria o Redentor a 
humanidade – Cristo, o Único que perfeitamente retrata a graça de Deus! 
Como uma “Mãe da Promessa”, Deus graciosamente colocou Tamar na 
árvore genealógica de Cristo, como está registrado em Mateus 1:3: “Judá 
gerou de Tamar a Perez e a Zera...”.  

 
Você tem a dor de ser prejudicado ou defraudado por alguém que lhe 

prometeu amor e depois lhe abandonou? Então, através de sua dor escute a 
voz de Jesus enquanto Ele sussurra a você, como Ele fez com Paulo, “A 
minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza” (2 
Coríntios 12:9). Acredite na verdade e continue; deixe Deus encher-lhe de 
conforto e força por Sua Palavra! 
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2. Como Raabe — Nenhum Passado é Tão Ruim 
 

Se nós tivéssemos que identificar Raabe com uma palavra, a palavra que 
melhor a descreve é “maculada”. A história de sua vida é apresentada no 
segundo capítulo de Josué. Em 1406 a.C., quinze séculos antes de Cristo, os 
filhos de Israel enfrentaram os muros de Jericó. Uma mulher estava nesses 
muros – uma mulher de negócios muito inteligente. Ela estava em dois 
antigos comércios que freqüentemente se misturavam: (1) hospedaria e (2) 
prostituição. Ela não só provia alojamento, mas também dava aos homens 
um substituto pecaminoso para o que Deus ordenara no casamento. Raabe 
estava maculada em todos os sentidos: 

 
• Ela era uma pecadora sexual. 
• Ela era um membro da raça amaldiçoada dos Cananeus. 
• Ela era uma moradora condenada.  
• Ela estava sentada literalmente sobre uma “bomba-relógio” porque o 

julgamento de Deus estava a ponto de cair. 
 
Porém, em Sua misericórdia, Deus disse, “Eu vou destruir todo o mundo e 

tudo em Jericó com exceção daquela seção minúscula do muro – esta 
pequena família reunida ali na hospedaria”. Você pode imaginar como deve 
ter sido naquele dia de destruição? Ver os muros com cerca de 20 metros de 
altura desmoronando e caindo ao seu redor enquanto sua porção da parede 
fica firme? Testemunhar a marcha do exército hebreu retalhando e 
destruindo toda coisa viva em seu caminho? Ver a cidade na qual você viveu 
e trabalhou toda a sua vida de repente pegar fogo?  

 
No entanto, Raabe, pela fé, atendeu a advertência de Deus através dos 

espias: “Fique dentro de sua casa; pendure um cordão vermelho fora de sua 
janela e você será salva!” Assim, naquele dia, em Josué 2, Deus alcançou e 
arrancou Raabe e sua família para fora do inferno de Sua destruição em 
Jericó. 

 
Você alguma vez conheceu alguém como Raabe? Ela estava 

terminantemente maculada, pois de todas as maneiras a sua destruição 
tinha se agigantado. A história dela é um dos quadros mais bonitos de como 
Deus salva os perdidos. Como você vê, Raabe fez parte de uma raça 
condenada, e o mesmo acontece conosco. Você sabia que a própria raça 
humana está condenada? Cada um de nós tem uma doença terminal. 
Algumas pessoas sabem o nome dela; o resto apenas não sabe ainda o que 
vai “acontecer” conosco. Mas uma coisa é certa: a morte virá cedo ou tarde. 
Nós todos morreremos, e o germe que nos matará se chama pecado. 
Ninguém o deu a nós; nós o recebemos através da herança de nosso 
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antepassado, Adão, que caiu em pecado. Cada um de nós é culpado de 
pecado; cada um de nós enfrenta o seu julgamento (Romanos 3:23; 6:23). 
Nós todos estamos num mundo que Deus vai destruir (Apocalipse 21:1-8), 
mas pela graça de Deus, podemos ser salvos eternamente (Efésios 2:8-9)! 

 
A vida de Raabe é um retrato perfeito da salvação pela graça de Deus. Ele 

não precisou de nenhum relatório dos espias. Ele graciosamente buscou 
Raabe e colocou esta mulher maculada no Seu plano como uma “Mãe da 
Promessa”. Ela estava na linhagem das mães especiais que trariam Cristo 
para retratar a maravilhosa graça de Deus ao mundo, como está registrado 
em Mateus 1:5: “Salmom gerou de Raabe a Boaz”. 

 
Se o seu passado é menos do que excelente (e o de quem não é?) sempre 

se lembre que isto também é a oferta da graça de Deus. O que quero dizer? 
Escute a voz de Jesus quando Ele falou com uma Raabe do Novo 
Testamento, que chorava aos Seus pés por causa de seu passado pecador: 
“perdoados lhe são os seus muitos pecados, porque ela muito amou; mas 
aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama” (Lucas 7.47). Um passado 
maculado que foi “perdoado” é a oportunidade para “amar muito” – um 
Salvador maravilhoso e amoroso que perdoa muito! 

 
 

3. Como Rute — Nenhum Problema é Tão Grande 
 

É na segunda parte de Mateus 1.5 que nós vemos outra mãe especial na 
linhagem de Cristo – Rute – e que poderia ser descrita como tendo sido 
“desprezada”. Contudo, a vida dela representa um retrato tão belo da graça 
que Deus dedicou um Livro inteiro para contar sobre isto. A história de Rute 
começou em Gênesis 19. O distante antepassado de Rute – o sobrinho de 
Abraão, Ló – gerou a raça de Rute em meio a uma orgia bêbeda com as 
suas duas inescrupulosas filhas. É notável que na Bíblia Deus não remova 
nenhum dos fatos, porque eles capturam as lições que Ele quer que nós 
aprendamos. Ele sempre condenou a embriaguez e os vários males que a 
acompanham, assim não deveria ser nenhuma surpresa que os pecados, os 
quais produziram a tribo dos Moabitas, colocariam um povo debaixo sob o 
juízo de Deus. 

 
Estas pessoas a quem Deus tinha amaldiçoado por causa de sua origem 

má foram protegidas até Deuteronômio 23, que foi escrito pouco antes de 
Raabe entrar em cena na Bíblia e conseqüente queda de Jericó. Porque os 
Moabitas são de tal raça suja e desprezada, Deus anunciou que nenhum 
Moabita poderia entrar na assembléia do Senhor por dez gerações 
(Deuteronômio 23:3-4). Então, embora Rute não tivesse feito nada 
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pessoalmente para merecer isto, ela foi desprezada pelos judeus. Você se 
lembra que o início da vida dela foi duro? 

 
• Ela era da raça errada. 
• Ela era da família errada. 
• Ela foi estragada por um passado ruim.  
• Ela foi perseguida pelo pecado de outra pessoa.  
• Ela levava a cicatriz por um escândalo familiar.  
• Ela era atormentada pela escuridão de uma mancha. 

Adicionalmente, após um curto casamento, o marido de Rute morreu; e 
uma fome estava ao seu redor. Deus nos conta, no livro de Rute, uma das 
histórias mais doces do Antigo Testamento sobre a graça de Deus, que 
jamais foi escrita! O que Ele escreveu? Ele relatou como Ele graciosamente 
alcançou e tomou uma mulher de uma raça amaldiçoada, um povo 
desprezado, e disse, “Venha para Minha família!” Assim um homem 
chamado Boaz tomou a Ruth por sua esposa, e ela então, naquele 
casamento, se tornou uma mulher de esperança. Como Tamar e Raabe, 
Rute era uma pessoa por meio de quem Cristo viria – alguém através de 
quem Deus gloriosamente retrataria Sua graça, como está registrado em 
Mateus 1.5: “... Boaz; este, de Rute, gerou a Obede...”. 

 
A adversidade revela quem nós realmente somos. Seu fogo queima 

apenas o que é temporário e deixa o que é permanente. O que as suas 
provações estão revelando? Pedro disse que a graça de Deus, recebida nas 
provações, nos purifica e nos torna mais preciosos do que o ouro perecível 
(1 Pedro 1.3-8). Entregue esses grandes problemas a Deus. Permita que Ele 
o refine e faça algo que você nunca poderia planeja ou imaginar – e assim 
Ele receberá toda a glória! 

 
 
Como Bate-Seba — Nenhuma Mancha É Tão Profunda 

 
A história da quarta mulher de esperança é contada em 2 Samuel 10 e 11. 

Bate-Seba estava no lugar errado no momento errado – em todas estas 
áreas nós poderíamos a chamar de derrotada: 

 
• Ela foi, na melhor das hipóteses, pouco inteligente. 
• Ela foi imodesta na sua aparência. 
• Ela respondeu ao interesse de Davi nela, embora ela fosse a esposa de 

outro homem, e ele era o marido de outra mulher. 
• Ela cobriu seu coração às advertências enquanto a convicção de Deus 

estava em sua consciência. 
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• Ela reprimiu os votos virtuosos que ela tinha feito de lealdade vitalícia a 
Urias. 

• Ela ignorou o fato de que Deus tinha lhe dado um marido maravilhoso. 
• Ela se rendeu à paixão e ao pecado que seguiria. 
 
O que Bate-Seba colheu de toda aquela derrota? O marido dela, Urias, foi 

assassinado criminosamente, e o bebê que ela tinha concebido através de 
Davi sufocou a sua vida na morte. Bate-Seba e Davi – a mãe aflita e triste e 
o pai assassino e adúltero – enfrentaram grande tristeza. E, depois que Natã 
falou com David sobre o seu pecado, o mundo pra sempre saberia que Bate-
Seba era uma mulher derrotada. O pecado dela se tornou monumental 
durante todo o tempo. Na realidade, foram feitos numerosos filmes até 
mesmo sobre o romance ilícito dela, o qual se tornou público e vergonhoso. 

 
Algumas pessoas podem pensar, “Oh, eu posso fazer isso e ninguém 

descobrirá...” ou “nós podemos cobrir nosso rastro!” Mas a Bíblia diz que 
tudo o que você semeia, você colherá; e tudo que você sussurrar em 
segredo será gritado dos telhados (Mateus 10:27). 

 
O que fez Deus a respeito de Bate-Seba? Ele graciosamente a ergueu da 

cova de sua derrota. Ao fazê-lo, Deus estava dizendo, “Aqui está uma 
mulher que não é merecedora, que é uma pecadora. Embora ela tenha feito 
muitas coisas erradas, eu vou deixá-la ser alguém por meio de quem eu 
trarei Cristo a este mundo”. Deus também derramou a Sua graça em Davi e 
Salomão, de quem nós recebemos grande parte de nossa Bíblia. Por meio 
deles nós aprendemos sobre o que significa viver sabiamente – alguém 
segundo o próprio coração de Deus. E, de acordo com Seu plano perfeito, 
Bate-Seba se tornou uma “Esposa e Mãe de Esperança” – um belo retrato da 
Sua graça, como nós vemos em Mateus 1:6: “... o rei Davi, a Salomão, da 
que fora mulher de Urias”. 

 
Jesus ama perdoar e purificar. Ele está esperando hoje, como Ele estava 

em Apocalipse 2-3que escutemos a Sua voz, nos arrependamos de nosso 
pecado, e O deixemos nos lavar. Apocalipse 1:5 diz que Jesus quer que nós 
O conheçamos como Aquele que nos “ama, e em seu sangue nos lavou dos 
nossos pecados” (ARC, 1969). Nenhuma mancha do passado, nenhum 
pecado de nossa mocidade, nenhum fracasso em nossa casa ou casamento é 
profundo demais para o Deus da Segunda Chance. Nenhum fracasso é 
permanente com Ele. Leve as suas cargas agora mesmo a Deus e recomece. 
A vida Cristã é uma proposta ininterrupta de novos começos. Se prostre 
diante de Jesus e recomece como uma mulher de Deus, uma esposa por 
Deus, e uma mãe piedosa – imediatamente. 
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Como Maria — Nenhuma Tarefa é Grande Demais 
 
A palavra que melhor descreve a nossa última mulher de esperança é 

“determinada”. O que é interessante sobre Maria é que nós temos ouvido 
muito sobre ela que não é verdade, e nós sabemos pouquíssimo dela 
baseado no que a Bíblia fala. Na realidade, foram escritos livros e livros 
sobre Maria, nenhum dos quais contém fatos extraídos da Bíblia. O que está 
na Bíblia? 

 
Nós sabemos que isto é verdadeiro: Maria nasceu pecadora. Não há nada 

na Bíblia dizendo que Maria era alguma coisa diferente de um pecador 
normal. Ela chegou à fé no verdadeiro Deus reconhecendo que ela estava 
perdida sem Ele. Ela citou o Antigo Testamento, onde fala sobre o fato que 
Deus a levantou do pó, desde o monturo. Maria, que procurou conhecer a 
Palavra de Deus e a obedecer, até mesmo quando era uma mulher jovem 
ficou quieta e determinada. Ela continuou seguindo e obedecendo a Deus - 
até mesmo através de tudo isso: 

 

• Ela se apaixonou e estava comprometida.  
• Ela foi visitada por um anjo.  
• Ela recebeu uma comissão incomum.  
• Ela sobrenaturalmente concebeu um filho. 
• Ela enfrentou um possível apedrejamento porque essa era a punição 

para a fornicação.   
• Ela foi desprezada pelos outros e falsamente acusada.  
• Depois do nascimento de Cristo, Maria suportou a vergonha pública 

pacientemente por um terço de século – durante toda a vida e o 
ministério de Cristo.  

• Ela até mesmo foi “colocada em seu lugar” por Jesus.  
• Ela foi entristecida continuamente pelos seus filhos incrédulos.  
• Ela nunca se rendeu; ela determinadamente perseverou em fé para 

a glória de Deus! 

Tudo aquilo a Maria estava experimentando se ajustava perfeitamente ao 
gracioso plano de Deus: Ele tinha escolhido-a para ser a “Mãe da Promessa”. 
Ela gerou a Cristo. Ela participou da graça. Ela se alegrou e disse: “Deus, 
meu Salvador!” Ela se tornou finalmente aquela por quem “A Promessa” 
chegou: “E Jacó gerou a José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que 
se chama o Cristo” (Mateus 1:16). 

 
A lição para nós hoje é decidir agora que nós estamos nisto para durar. 

Nós não vemos nosso marido e filhos apenas como eles são, mas como eles 
serão pela graça de Deus. Nós fazemos o que nós somos chamados para 
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fazer, permanecendo contato pessoal e íntimo com o Senhor – e persistindo. 
Maria nunca é mencionada novamente depois de Atos 1, contudo, ela foi tão 
usada do Deus. Continue seguindo – quer você seja notada ou ignorada, 
amada ou rejeitada, necessitada ou abusada – e determine pela graça de 
Deus a persistir não importa o quão grande e esmagador o desafio possa 
parecer. 

 

 
Experimentando a Insondável  

Graça de Deus 
 
Nenhuma destas cinco mulheres especiais mereceu ser uma mulher de 

esperança. Nenhuma delas mereceu ser usada por Deus. Todas eram 
mulheres com uma marca contra elas e a maioria era desqualificada para 
servir de tal maneira. Contudo, Deus levantou a cada uma destas senhoras 
especiais como um exemplo da Sua insondável graça! Através de suas 
experiência de vida as mulheres de todos os tempos podem aprender que: 

 
• Nenhuma dor é tão grande que não possa ser curada. 
• Nenhum passado é tão ruim que não possa ser perdoado. 
• Nenhum um problema é tão grande que não possa ser resolvido 

através de Cristo. 
• Nenhuma mancha é tão profunda que não possa ser limpa através do 

sangue de Cristo. 
• Nenhuma tarefa é grande demais para a capacitação de Deus. 

 
Você alguma vez foi pessoalmente manchado pelo pecado? Derrotado? 

Defraudado? Desprezado? As boas notícias são que “Deus pode fazer-vos 
abundar em toda graça, a fim de que, tendo sempre, em tudo, ampla 
suficiência, superabundeis em toda boa obra” (2 Coríntios 9:8). Apesar de 
suas circunstâncias presentes, há esperança em Cristo para o futuro! Pela 
graça de Deus, você pode participar da “Promessa”. Você pode confiar Nele, 
seu Salvador, para limpar para longe qualquer pecado que o tem arruinado 
– para tão longe quanto dista o oriente do ocidente – de maneira que Ele 
possa vê-lo na retidão de Cristo! 

 
Então, você determinará também, assim como cada uma destas cinco 

mães especiais fez, que por Sua graça você será uma mulher fiel de 
esperança? O que quero dizer com isso? Que cada filho (ou filha) que você 
der à luz, mãe, marcado é pelo pecado. Todos eles já estão manchados. 
Todos eles, porque eles são pecadores, já estão defraudados da herança que 
Deus quis dar-lhes. Cada um deles é desprezado. Cada um é derrotado pelo 
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pecado ao nascer. Mas hoje, como as “Mães da Promessa”, você pode levar 
seus filhos a Cristo; a sua vida pode ser um retrato da graça de Deus para 
eles – um retrato de esperança! 

 
Será fácil? Não. Valerá a pena? Absolutamente! E contanto que você 

confie em Cristo como a sua força, você nunca caminhará só, pois: 
 

Ele dá mais graça quando as cargas se tornaram maiores,  
Ele envia mais força quando os trabalhos aumentam; 
À aflição adicionada, Ele acrescenta a Sua misericórdia,  
Às provações multiplicadas, a Sua paz multiplicada. 
 
Quando [você] esvazia [seu] estoque de resistência, 
Quando a [sua] força tem falhado antes do dia terminar, 
Quando [você] chega ao término de [seus] recursos acumulados, 
A totalidade do [seu] Pai ao dar está apenas começando. 
 
O Seu amor não tem nenhum limite; 
A Sua graça não tem nenhuma medida, 
O Seu poder não tem nenhum limite conhecido para os homens; 
Pois de Suas riquezas infinitas em Jesus,  
Ele dá, e dá e dá novamente!1 

- Annie Johnson Flint  
 
De hoje em diante você, que se determinará por Sua graça a obedecer, 

pode unir-se às mulheres especiais de esperança. A despeito de como possa 
ter sido o seu passado, você, também pode ser uma mãe piedosa que dirige 
seus filhos, e outras almas perdidas – à “Promessa” – o Sobrenatural Deus 
Conquistador da Maldição! Este é o chamado mais alto que alguém jamais 
poderia ter! 

 

QUESTÕES PARA GUIAR O ESTUDO: 

1. Tamar (Gênesis 38:6-30) foi “defraudada”, o que significa que ela 
foi “ferida pela retenção do que lhe é devido”. Muito embora ela tenha 
decidido resolver a questão por suas próprias mãos, Deus foi fiel. Perez, o 
primogênito de seus gêmeos, foi colocado na linha messiânica. Leia 
Romanos 8:28. Como isso se aplica a Tamar? Como a história dela pode ter 
relevância em sua própria vida? 
 
                                                 
1 Hymns for the Family of God, “He Giveth More Grace” (Nashville, TN: Paragon Associates, Inc., 1976), pp. 112-
113. 
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2. Raabe (Josué 2:1-21; 5:13-15; 6:1-2, 6-7, 15-17, 23-25) era 
“manchada”, o que significa “depravada; impura; feita defeituosa e 
nula”.  Porém, Deus belissimamente honrou a sua fé. Leia Romanos 3.23; 
6.23 e Efésios 2.8-9. Agora leia Apocalipse 21.1-8. Para ser parte da noiva 
eterna de Cristo que não mais experimentará “morte, luto, pranto ou dor”, 
Romanos 3.23; 6.23 e Efésios 2.8-9 deve ser uma realidade em sua vida. 
Você sabe que seu “passado manchado” foi perdoado? Você está sendo 
abençoado pela diária oportunidade de amar a Cristo, que muito tem lhe 
perdoado (Lucas 7.47)?  
 
 
3. Embora não houve nenhuma falha dela mesmo, Rute era 
“desprezada” – “condenada; desdenhada; abominada”. Contudo, a 
despeito de numerosas provações, sua fé triunfou e se tornou mais “preciosa 
do que o ouro” (Para uma grande bênção, leia o Livro de Rute!). Agora leia 1 
Pedro 1.3-8. Você tem sido “provado pelo fogo”? O que tais “testes” tem 
revelado sobre o seu caráter? 
 
4. Bate-Seba (2 Samuel 11 e 12:15-25) era “derrotada”; ela foi 
“vencida; eficazmente resistida; derribada; frustrada; desapontada; 
se tornara nula ou inoperante” por uma época em sua vida. 
 
Embora ela colhesse as terríveis conseqüências por seus pecados, Deus 
despejou a Sua graça maravilhosa nela, e ela se tornou uma das cinco 
“mães da promessa”. Há alguma coisa em sua vida que lhe faz sentir-se 
indigno? Leia, memorize e medite em Filipenses 3:12-14. Depois ore esta 
passagem ao Senhor.  
 
5. Ainda que Lucas 1:26-55 não retrate a plena história de Maria, os 
versículos 46-55 mostram que o coração e a mente dela estavam 
saturados com as Escrituras do Antigo Testamento. Ela, portanto, 
estava “determinada” — tendo um “propósito fixo ou firme” na vida para 
servir ao Senhor. Como Maria, a despeito das circunstâncias, nós 
necessitamos “continuar seguindo” por Cristo. Leia, memorize e medite em 
Romanos 8:37-39. Depois, em gratidão, ore esta passagem ao Senhor. 

 


