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AS MULHERES MAIS  
BELAS DO MUNDO 

 
“Enganosa é a graça, e vã, a formosura, mas a mulher que teme 
ao SENHOR, essa será louvada” (Provérbios 31:30). 

 
 

OUTRO DIA, ENQUANTO EU ESTAVA numa das filas intermináveis do 
supermercado, meus olhos captaram a seguinte manchete num jornal: “A 
Mulher Mais Bela do Mundo Hospitalizada”. Rapidamente saquei o meu 
celular e liguei para minha esposa Bonnie. Assim que ela atendeu a 
chamada, eu soube que era uma história falsa. 
 

Na verdade, a manchete era sobre a atriz Elizabeth Taylor – casada 
incontáveis vezes, infeliz, acima do peso e ruim de saúde. O mundo 
provavelmente não tinha uma candidata melhor para sua posição de “A Mais 
Bela”, mas Deus tem. Neste capítulo, eu apresentarei a escolha de Deus 
para esta honra prestigiosa. 

 
Três mil anos atrás, Salomão, o homem mais sábio que já viveu, sentou-

se a escrever. Foi quando o Deus do Universo soprou um poema acróstico 
com vinte e dois versículos através dele – cada versículo começando com 
uma letra em ordem crescente do alfabeto Hebraico – que Salomão escreveu 
o melhor tributo jamais escrito para a mulher mais bela na Palavra de Deus! 
 

Por que Deus escreveria um poema sobre uma mulher e mãe virtuosa e 
usaria cada letra do alfabeto Hebraico para isso? Era quase como se 
Salomão estivesse escrevendo que uma mulher tão rara exaure o estoque 
da linguagem para descrevê-la. Cada letra que possivelmente possa ser 
usada é apresentada para tentar capturar as maravilhas do que ela faz em 
sacrifício pelos outros. Todavia, meras palavras fracassam em plenamente 
medir o valor dela, pois somente palavras não podem capturar tudo o que 
ela é, tudo que ela faz e tudo o que nós devemos a ela.  

 
A mulher de Provérbios 31.10-31 resumiu a virtude conforme fielmente 

cumpriu as duas posições designadas por Deus para ela – esposa e mãe 
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dedicada. Se vivesse hoje, esta senhora singular cantaria alegremente e de 
todo o coração “Tome a minha vida”: (Ênfase adicionada) 

 
Toma minha vida; que seja 
Consagrada, Senhor, a ti. 
Toma meus momentos e meus dias, 
Que fluam sempre em louvores incessantes. 

 
Toma minhas mãos; que movam 
Pelo impulso do teu amor. 
Toma meus pés; que sejam 
Velozes e "formosos" para ti. 

 
Toma minha voz; que eu cante 
Sempre, somente, para meu Rei. 
Toma meus lábios; que se encham 
De mensagens vindas de ti. 

 
Toma meu amor; meu Senhor, derramo-o 
Aos teus pés, com todos seus tesouros. 
Toma meu ser e serei 
Sempre, somente, totalmente para ti5. 

    
—Francis R. Havergal 

 

 
A BIOGRAFIA DE UMA MULHER INCRÍVEL 

 
QUEM FOI A MULHER QUE DEUS tão altamente exaltou em Provérbios 31? 

Por centenas de anos (muito antes de termos a Bíblia inteira), os sábios - 
antigos rabinos Judeus – acreditavam que Salomão escrevera esta 
passagem para sua mãe Bate-seba como uma reflexão de sua tataravó Rute. 
Isso proporciona uma perspectiva até mais bela da mulher de Provérbios 
quando nós pensamos em tudo que aconteceu a ela, como está registrado 
no oitavo livro da Bíblia, o livro de Rute. 
 

Você se lembra que difícil começo de vida Rute enfrentou? O distante 
antepassado de Rute foi o sobrinho de Abraão, Ló, que viveu na depravada 
cidade de Sodoma (Gênesis 19). Ela era de uma família gerada em meio a 
uma orgia bêbeda quando as duas inescrupulosas filhas de Ló enganaram-no 
para gerar seus filhos primogênitos (v. 36). Este pecado produziu os 

                                                 
5 NT: Ao invés de traduzir o hino a partir do original inglês, nós utilizamos quatro das cinco estrofes do hino 
conforme ele foi traduzido e é cantado tradicionalmente português. 
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Moabitas, uma tribo de pessoas para sempre sob o julgamento. Por causa da 
maldição de Deus, Rute teve que viver com o fato de que nenhum Moabita 
poderia entrar na assembléia do Senhor até a décima geração 
(Deuteronômio 23.3-4). Embora ela nunca tenha feito pessoalmente 
qualquer coisa para merecer isto, como uma Moabita, ela era uma mulher 
menosprezada. 

 
Pense nisto! Rute era da raça errada. Rute era da família errada. Rute 

estava marcada pelo passado. Rute foi perseguida pelo pecado de outra 
pessoa. Rute foi marcada com uma cicatriz por um escândalo familiar. Rute 
foi atormentada por uma mancha escura. 

 
Após um curto e triste casamento, ela se tornou viúva durante um tempo 

de grande fome. Então, nós não estamos falando de uma mulher para quem 
tudo estava dando certo, mas surpreendentemente, pela graça de Deus, ela 
viveu como se estivesse. Ela achou graça aos olhos de Boaz que, 
reconhecendo que ela uma mulher virtuosa, conseguiu que ela se tornasse a 
sua esposa (Rute 3.11; 4.9-10). A partir do testemunho dela, Deus escreveu 
uma das mais doces histórias do Antigo Testamento sobre a graça.  

 
Agora, pois, o que há na vida desta senhora que tanto magnífica a Deus?  

Que elementos pôs Deus no Seu retrato eterno de uma mulher virtuosa?  
 

 

O QUE DEUS PROCURA EM UMA MULHER 
 
SABEDORIA ESPIRITUAL E PRÁTICA MAIS as virtudes morais marcam o 

caráter da mulher de Provérbios 31.10-31. Os vinte e dois versículos estão 
estabelecidos como a oração de cada mãe para a futura esposa de seu filho. 
Embora eles reflitam os costumes do Mundo Antigo, os princípios se aplicam 
às mulheres até mesmo nestes dias. Note que quando Deus descreve o que 
é importante para Ele, a Sua descrição é poderosa. 

 
 
• Ele quer que ela veja que seu caráter é inestimável para Deus: 

“Mulher virtuosa quem a achará? O seu valor muito excede o de rubis” (v. 
10, Revista e Corrigida).  

 
Rubis falavam de raridade e grandeza no mundo antigo. Eles eram as 

gemas mais valiosas de todas e, portanto, a mais desejada para exibir 
riqueza. Contudo, aos olhos de Deus, o valor de uma mulher virtuosa – uma 
piedosa esposa e mãe bíblica – muito excede ao de qualquer mercadoria 
terrena.  
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Quando Deus coloca uma etiqueta de alto preço em alguma coisa, nós 
precisamos dar atenção a isso. Por que Ele pensaria que ela é tão valiosa? 
Deus diz em Provérbios 18.22, “O que acha uma esposa acha o bem e 
alcançou a benevolência do SENHOR”. Esta palavra, benevolência, é a 
palavra “graça” em Hebraico. A mulher que vive desta maneira, com esta 
mentalidade, escolhendo conformar sua vida ao redor do que é valioso para 
Deus, é uma mulher gracioso aos Seus olhos – uma mulher de valor 
inestimável, incalculável para Ele. E porque ela é tão rara, seu valor para 
Deus não tem preço! 

 
 
• Ele quer que o seu marido confie completamente nela: “O coração 

do seu marido confia nela, e não haverá falta de ganho” (v. 11).  
 

Não somente o seu valor para Deus é inestimável, mas ela ganhou a plena 
confiança de seu marido. É por escolher os objetivos de Deus, e Seus 
caminhos, que a esposa se torna aquela em quem seu marido pode colocar 
sua absoluta confiança. Por causa disto, ele não terá nenhuma falto de 
ganho em qualquer esfera – em seu lar, família, casamento, vida particular 
ou pública. Ele pode se sentir seguro em cada esfera porque ele tem fé no 
caráter piedoso dela. 

 
Quando um casamento é da maneira como Deus planejou, tanto o homem 

quanto a mulher se completam em todos os sentidos (Gênesis 2.18-25). É 
assim que Deus planejou que fosse. Quando um marido tem a esposa da 
escolha de Deus, conforme ela manifesta a graça do Senhor falada em 
Provérbios 18.22, ele pode regozijar-se por ela completar todas as 
dimensões de sua vida. 

 
 
• Ele quer que a vida dela se dedique a servir os outros: “Ela lhe faz 

bem e não mal, todos os dias da sua vida” (v. 12).  
 

Isto é poderoso! O marido dela é grandemente abençoado porque a vida 
de sua esposa está dedicada a servir não apenas as suas necessidades, mas 
também às necessidades dos outros. Eu creio que é daqui que vem o seu 
valor sem igual, pois “o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, 
mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos” (Marcos 10.45). 
Jesus disse que o maior é aquele que tem um coração de servo (Marcos 
10.42-44). Até mesmo nos tempos do Antigo Testamento, esta 
surpreendente mulher descobriu esta maravilhosa verdade. 

 
Geralmente são contratados estrangeiros para trabalhar nos setores de 

serviços gerais no Israel de hoje. As pessoas ricas, os empresários 
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altamente prósperos, não querem este tipo de trabalho. Isso também faz 
parte de nossa cultura ocidental. Quando você olha para quem corta a 
grama e quem limpa as casas, certamente eles não são aqueles que 
“movem e sacodem” o mundo. É comum pensar que a coisa mais importante 
está em ser o responsável, não em servir. A igreja do Senhor detém uma 
visão de mundo totalmente oposta: as maiores tarefas na igreja são as 
tarefas de serviço. E, como neste poema de Provérbios 31, as maiores 
tarefas na casa são as tarefas de serviço.   

 
A vida da mulher virtuosa se dedica ao serviço dos outros: seu marido, 

seus filhos, a comunidade, o pobre, seus interesses comerciais e outras 
ajudas aos necessitados. Ela tem aprendido a realidade falada por Cristo: o 
servo de todos é o maior de todos. Esta é a chave para a graça de Deus 
fazer da vida dela um impacto interminável sobre os outros, porque ela 
serve-os tão bem.  

 
 
• Ele quer que o corpo dela esteja focado no ministério. Iniciando no 

versículo 13, os elementos de do caráter de uma mulher virtuosa estão 
todos entrelaçados – como os fios de uma delicada tapeçaria. 

 
Um das paradas sem igual para os viajantes na Turquia sempre é as 

fábricas de tapetes Persas. Sentadas ali diante de grandes aparelhos de 
tecelagem as mulheres trabalham durante longas horas, mês após mês 
tecendo as incontáveis fibras de tapetes primorosos e caros. Cada cor é 
tecida, cortada e apertada – hora após hora. Freqüentemente, um dia de 
trabalho é medido em décimos de uma polegada, e milhares de fios. A 
beleza da parte a frente é vista na complexidade na parte de trás onde o 
trabalho pode ser visto em miríades de fios. E isso serve como um exemplo 
ilustrativo de Provérbios 31, no sentido que os fios entrelaçados da vida da 
mulher virtuosa fazem a tapeçaria delicada de sua vida de grande valor a 
Deus. 
 

O que são esses fios? Nós os vemos belamente entrelaçados através dos 
versículos 13-26. É pela graça de Deus e como um ministério ao Senhor, 
que a mulher virtuosa sacrificalmente usa os membros de seu corpo para 
prestar um serviço que não tem preço para o Senhor e, enquanto ela 
procura maneiras para ministrar aos outros, note que Deus não faz 
nenhuma menção de seu cabelo, ou pele macia, ou quanto ela pesa, ou o 
que ela veste. Na realidade, toda a beleza dela é descrita sem qualquer 
elemento físico externo anexado a isto porque Deus vê os corações (1 
Samuel 16.7). Talvez seja por isso que ela faz tudo que pode para agradar 
ao marido – ser bela para o único homem que Deus escolheu para ela 
completar. Querida irmã, seu corpo dado por Deus está focado em agradar a 
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seu marido? Você chegou ao ponto onde pode honesta e abertamente 
perguntar ao seu marido o que lhe ajudaria a servi-lo ainda mais 
formosamente? Isso traria grande glória Àquele que a criou para completar 
um homem por toda a vida! 
 
 
• Ele quer que as mãos dela sejam oferecidas ao ministério: “... de 

bom grado trabalha com as mãos... Estende as mãos ao fuso, mãos que 
pegam na roca. Abre a mão ao aflito; e ainda a estende ao necessitado… 
Dai-lhe do fruto das suas mãos…” (vs. 13b, 19-20, 31a). 

 
Começando no versículo 13, Deus descreve a mulher virtuosa como tendo 

mãos que são dadas a servir aos outros. Se você quer vê uma bela parte de 
uma mulher, olhe o que são mãos estão fazendo. 

 
Quando nosso primeiro filho tinha 2 dias de nascido, ele foi levado às 

pressas para o hospital infantil. Eu nunca esquecerei da imagem do pequeno 
Johnny naquela incubadora com todos os tubos, as intravenosas e tudo 
mais. Quando nós finalmente o tiramos da UTI, ele certamente era mui 
querido. Isso realmente nos fez ponderar onde nós o deixaríamos até 
mesmo momentaneamente. Foi um grande momento o dia em que nós 
finalmente decidimos colocá-lo no berçário da igreja. Ali no atendimento 
uma piedosa mulher idosa nos cumprimentou e quando ela estendeu as 
mãos dela para Johnny, nós vimos a mais preciosa e enrugada face e os 
olhos que irradiavam uma vida de ministério e serviço aos outros. Nós 
descobrimos depois que ela tinha servido naquele berçário durante 40 anos 
seguram muitos bebês preciosos de pais preocupados como nós. As suas 
mãos são dedicadas ferramentas para servir aos outros? 
 
 
• Ele quer que os braços dela se estendam em serviço: “Cinge os 

lombos de força e fortalece os braços” (v. 17a). 
 

O ministério da mulher virtuosa não pára em suas mãos; seus braços 
também são usados para servir aos outros. Algumas vezes seus braços 
estão carregando crianças; algumas vezes eles estão distribuindo coisas 
necessárias para os pobres e necessitados; algumas vezes eles estão cheios 
de produtos para vender; e algumas vezes eles estão ocupados com o 
vestido vermelho que ela fez para sua filha. Através de todos esses 
ministérios, os braços delas são fortalecidos para o serviço. Quão mais nobre 
isto é do que a mera beleza que é passageira!  
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• Ele quer que a boca dela dispense piedosa sabedoria: “Fala com 
sabedoria...” (v. 26a).  

 
Assim, as mãos dela são belas porque elas servem; os braços dela são 

belos porque eles servem; e a boca dela é bela porque ela também a usa 
para servir aos outros. Tito 2.1-7 nos chama para usar nossas bocas para 
ensinar, exortar e encorajar os outros. É isso o que você tem como sua 
meta?  

 
A boca da mulher virtuosa é incluída como sendo bela porque ela também 

é dada para servir aos outros. Quando ela fala, é com sabedoria. De onde a 
sabedoria vem? Ela vem do alto – do Senhor (Tiago 1.5; 3.17). Deus diz, 
“Habite, ricamente, em vós a Palavra de Cristo... em toda a sabedoria” 
(Colossenses 3.16). Isso fala da plenitude do Espírito e, quando nós estamos 
cheios do Espírito de Deus, o que sai de nossas boas? A Palavra de Deus! 

 
 

• Ele quer que a língua dela seja controlada pela bondade: “e a 
instrução da bondade está na sua língua” (v. 26b).  

 
A língua da mulher virtuosa é refreada pelo Espírito de Deus e, portanto, 

está atada à bondade para a glória de Deus! A mulher de Deus está 
completamente sob o controle de Deus. Assim, ela serve aos outros, não a si 
mesma.  
 

Deus, em contraste, diz que “Se alguém supõe ser religioso, deixando de 
refrear a língua, antes, enganando o próprio coração, a sua religião é vã” 
(Tiago 1:26). Esta maravilha de 85 gramas chamada língua deve ser 
refreada porque Deus diz que ela é um mal incontido (Tiago 3.1-18). A 
palavra da mulher virtuosa será “sempre agradável...” (Colossenses 4:6a). 
Uma mulher que usa sua lingual para ministrar falará para abençoar a 
outros! 

  
 

• Ele quer que o marido seja a prioridade dela: “É ainda noite, e já se 
levanta, e dá mantimento à sua casa e a tarefa às suas servas” (v. 15). 

 
A mulher virtuosa sacrifica até mesmo o seu sono pelo seu lar, por sua 

família. Deus, quem inspirou esta passagem, está basicamente dizendo o 
seguinte: “Eu estou medindo esta mulher por quanto ela ministra à sua 
família – não por seu foco em si mesma, não por seu foco em sua carreira, 
não por seu foco na gratificação pessoal. Não, eu estou honrando-a por fazer 
de sua família sua mais alta prioridade”. 
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Quando Paulo estava escrevendo para Timóteo, as mulheres eram 
talentosas no teatro, em caçar e em todos os tipos de esportes e atletismo. 
As mulheres tinham mais opiniões, conforme a sociedade romana se tornava 
mais afluente e muitas escolhiam não se casar. De fato, ver uma jovem 
mulher se casar, ter filhos e administrar seu lar era freqüentemente motivo 
de gozação na cultura do primeiro século. Isto, contudo, sempre foi 
importante para Deus. Ele enfatiza este tema neste versículo: “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 2.4-5). 

 
Considere mais uma palavra do Novo Testamento às mulheres: “Quero, 

portanto, que as viúvas mais novas se casem, criem filhos, sejam boas 
donas de casa e não dêem ao adversário ocasião favorável de maledicência” 
(1 Timóteo 5.14). O contexto deste versículo se refere às mulheres mais 
jovens. Deus quer que elas se casem, tenham filhos e administrem bem os 
seus lares. Ao invés de tentar deixar a sua marca na Broadway, Wall Street 
ou em qualquer outra iniciativa, uma jovem mulher deve deixar sua marca 
em seu lar. Deus diz, “Eu sou Aquele que está concedendo as recompensas. 
Eu sou Aquele que está concedendo as coroas e, se você quer saber o que 
Eu honro, não é aquilo o que o mundo honra!”. 

 
As Escrituras dizem que esta mulher tem dado ao seu marido a mais alta 

prioridade. Primeiro e antes de tudo, o ministério dela deve ser para seu 
marido e, depois, para seus filhos, porque Deus diz que isso é que é 
importante para Ele. 

 
 
• Ele quer que os filhos dela seja o seu patrimônio sagrado dado por 

Deus: “Levantam-se seus filhos e lhe chamam ditosa; seu marido a 
louva, dizendo...” (v. 28). 

 
Os seus filhos é o sagrado patrimônio dado por Deus a ela e, quando 

investe neles, ela recebe e colhe uma colheita de louvor e bênção. Há 
alguma coisa mais doce do que a simplicidade e honestidade da voz de uma 
criança expressando preciosas palavras de amor e adoração e ações de 
graças? Não há nada – nenhum cartão, nenhuma honra, nenhuma medalha 
e nenhum troféu que já tenham sido dados neste mundo – que possa se 
comparar a uma criança exaltando e abençoando a sua mãe! Os filhos da 
mulher piedosa é o seu patrimônio sagrado e quando ela for bem, ela 
também colherá uma colheita de elogios e bênçãos do pai terrestre deles! 

 
Veja como o Novo Testamento reflete isto. Visto que a Bíblia inteira foi 

escrita pelo mesmo Autor, ela é consistente naquilo que diz de capa a capa. 
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Primeiro Timóteo 2.15 diz que ela “será preservada através de sua missão 
de mãe, se ela permanecer em fé, e amor, e santificação, com bom senso”. 
O Apóstolo Paulo está dizendo que muito embora a mulher tenha sido 
enganada e levou a raça humana a pecar (1 Timóteo 2.14), através de dar à 
luz filhos ela pode ser liberta da acusação desta culpa por cultivar uma 
herança piedosa – filhos que continuam na fé, no amor e na santidade, com 
bom senso. Tal é o resultado antecipado de: 

 
• Educar seus filhos por confiar em Deus por fé. 
• Educar seus filhos em amor, com a lei da bondade em sua língua. 
• Educar seus filhos em santidade por buscar e separar a si mesma para 

Deus. 
• Educar seus filhos no bom senso por estar sob o controle do Espírito de 

Deus.  
 

Começando nos anos mais formativos de seus filhos (do nascimento até 
os seis anos), a mulher virtuosa tem a responsabilidade e a oportunidade de 
imprimir em cada pequena vida o código da piedade. Se ela fizer isto 
fielmente, a partir da devoção ao Deus, ela é abençoada. 

 
Uma nota especial para os Maridos: Uma maneira preciosa de 
encorajar sua esposa cheia da Palavra é permitir que seus filhos a 
abençoem. Nós temos educado nossos filhos na graça bíblica de dar uma 
bênção. A celebração do Dia das Mães, por exemplo, começa com cartões 
feitos à mão por cada filho (até mesmo os adolescentes) que expressam 
amor. Então damos o café de Bonnie na cama, acompanhado por flores 
colhidas por mãos amorosas, e até mesmo uma vela. Os cartões são lidos, 
orações são oferecidas e esta parte da bênção termina. Então, no almoço, 
nós fazemos isto novamente. Eu, como o líder, começo e verbalmente 
abençoou minha esposa ao longo destas linhas: "Querida, eu agradeço a 
Deus por você ser uma esposa tão amável e dedicada. Eu vejo a lei da 
bondade em seus lábios quando você educa os filhos. E eu sou muito 
grato por compartilhar a minha vida com você”. 

 
Depois que eu dou para Bonnie a minha bênção, cada um dos filhos (como 
nós ensaiamos no carro no dia anterior) compartilha apenas uma maneira 
de como eles vêem a Mãe como uma mãe maravilhosa. Logo, eu leio 
Provérbios 31 e oro. Por mais simples que isso possa ser, irá abençoar a 
sua esposa, e educará os seus filhos para pensarem sobre isso e a 
compartilharem uma bênção verbal. Oh, quantas esposas dariam quase 
qualquer coisa para ouvir seus maridos ou filhos as abençoarem! Homens, 
mostrem o caminho – e colham uma colheita de bênçãos para ela! 
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• Ele quer que a família dela produza um louvor duradouro: “Dai-lhe 
do fruto das suas mãos, e louvem-na nas portas as suas obras” (v. 31, 
RC). 

 
É neste versículo que nós temos a última chave para esta mulher de valor 

aos olhos de Deus. Ele expressa esse valor pelas palavras “de público”. O 
que isso significa? De acordo com os costumes do Mundo Antigo, o foro 
público de todas as cidades eram as portas. Se lembre que Boaz fez a 
transação legal para se casar com Rute nos portões de cidade. É ali onde 
foram os contratos legais são ratificados, as disputas resolvidas, os grandes 
anúncios são pronunciados e onde os governantes sentavam para julgar. 
Mas hoje, o termo “nas portas” geralmente se aplica ao mundo inteiro. 
Assim, o que Deus está dizendo é que o mundo inteiro dará atenção em 
qualquer uma que vive como a mulher de Provérbios 31 – alguém que:  

 
• Considera seu valor para Deus como sendo mais importante do que 

tudo mais. 
• Inspira confiança de maneira que seu marido confia nela 

completamente. 
• Dedica a sua vida para servir aos outros. 
• Foca seu corpo no ministério para o Senhor ao invés de focar na beleza 

física passageira.  
• Faz de sua família a sua mais alta prioridade. 
• Considera seus filhos como seu patrimônio sagrado. 
• Oferece sua vida aos outros em amor e assim recebe louvores 

duradouros de sua família. 
 

A mulher de Provérbios 31 é um impressionante modelo para ser imitado! 
O seu amável serviço para com o marido, filhos e outros é um exemplo para 
ser seguido. Mas, enquanto nós terminamos este exame da vida da mulher 
virtuosa, não perca de vista o ponto mais importante desta passagem: Deus 
não quer que nosso foco primário esteja somente nas boas obras dela – não 
importa o quão maravilhosas possam ser. O nosso foco deve estar na razão 
pela qual ela foi capaz de realizar tanto – sua consagração pessoal e sua 
adoração reverente ao Deus Todo-poderoso. Deus diz, “Enganosa é a graça, 
e vã, a formosura, mas a mulher que teme ao SENHOR, essa será louvada” 
(Provérbios 31:30). Porque o próprio Deus é a meta da mulher cheia da 
Palavra, as boas obras são apenas uma corrente desse relacionamento 
íntimo, como é expresso tão formosamente neste poema: 

 
Minha meta é o próprio Deus, não alegria, nem paz, 
Nem mesmo a bênção, mas Ele, o meu Deus; 
“É ser Dele ao conduzir-me até ali, não meu, mas Dele – 
“A qualquer preço, querido Senhor, por qualquer estrada!” 
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Assim a fé avança para a sua meta em Deus, 
E o amor pode confiar no Seu Senhor para conduzi-la ali; 
Apoiada por Ele, a minha alma está seguindo com perseverança, 
Até que Deus tenha atendido minha oração mais profunda. 
 
Não importa se o caminho às vezes é escuro, 
Não importa apesar de o custo freqüentemente ser grande, 
Ele sabe como eu melhor alcançarei o alvo, 
O caminho que conduz a Ele tem que ser reto. 
 
Uma coisa eu sei, eu não posso Lhe dizer não; 
Uma coisa eu faço, eu corro para meu Senhor; 
Meu Deus, minha glória aqui, a cada dia, 
E lá na glória a minha grande Recompensa6. 

 
Consagrar-se totalmente ao Senhor, a despeito do custo, não é fácil. 

Porém, ao fazê-lo, você descobrirá que grata surpresa o Dr. J. Hudson 
Taylor, o fundador da Missão do Interior da China, descobriu. Nenhum Moriá, 
nenhum Calvário: pelo contrário, um Rei! Quando o coração se submete, 
então Jesus reina. E quando Jesus reina, há descanso7. 

 
Esse tipo de relacionamento com Cristo libera o poder para amar e servir 

a seu marido, filhos e aos outros – como Deus deseja. Esta é, então, a 
essência da mulher virtuosa, cujo caráter excelente permeia a sua vida 
inteira, conforme ela obedece a Palavra viva e escrita de Deus! Essa é a 
chave que destranca a alegria, a alegria profunda e permanente, porque é o 
mais precioso sacrifício aos Seus olhos! Ele merece qualquer coisa menos do 
que isso? 

 
 

QUESTÕES PARA GUIAR O ESTUDO: 

1. O caráter digno de louvor da mulher de Provérbios 31 – seu 
inestimável valor para Deus; a confiança de seu marido; seu coração 
de serva, sabedoria piedosa, bondade; e a maneira como ela cuida 
de sua família – era uma manifestação de sua consagração pessoal e 
adoração reverente ao Deus Todo-poderoso: “a mulher que teme ao 
SENHOR, essa será louvada” (v. 30).  Uma mulher que “teme ao 
Senhor” terá uma “tremenda e excedente reverência” para com Ele que ela 
vive a sua vida em amorosa obediência aos Seus mandamentos (João 
14.15). O livro de Provérbios tem muito a dizer sobre o “temor do Senhor”. 
                                                 
6 Sra. Charles E. Cowman, Mananciais no Deserto (Belo Horizonte, MG: Editora Betânia). 
7 J. Hudson Taylor, Union and Communion (Minneapolis, MN: Bethany House Publishers, n.d.), p. 22. 
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Após ler cada versículo abaixo, complete o que segue conforme seja 
aplicável: 
 

O Temor do Senhor é... 
 
Provérbios 1:7 – 
Provérbios 8:13 – 
Provérbios 9:10-11 –  
Provérbios 10:27 –  
Provérbios 14:26-27 – 
Provérbios 15:16 –  
Provérbios 15:33 –  
Provérbios 16:6-7 – 
Provérbios 19:23 – 
Provérbios 22:4 –  
Provérbios 23:17-18 – 
 

2. Salomão, o homem mais sábio que já viveu, é crido como sendo o 
autor de Provérbios 31.10-31, como uma reflexão de sua tataravó 
Rute. Próximo ao fim de sua vida, ele escreveu o Livro de Eclesiastes, como 
uma reflexão sobre a futilidade de buscar alegria e realização a parte do 
Deus vivo. Salomão concluiu que temer ao Senhor e guardar Seus 
mandamentos é realmente a essência da vida, pois cada um dia nós 
eventualmente dará contas a Ele de nossas ações. De acordo com a 
conclusão de Salomão em Eclesiastes 12.13-14, leia, memorize e medite em 
Salmos 139.23-24. Para ser uma mulher digna de louvor, faça desta 
passagem uma parte regular de sua vida de oração, assim como ela foi para 
o pai de Salomão, Davi – um homem segundo o coração do próprio Deus. 


