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MULHER EXEMPLAR 

Provérbios 12.4 

 
1. Leitura: Isaías 12.4 

2. Cântico: 398 CC – Sou Feliz 

IBSPLAY: https://youtu.be/QTAqGfLnuiY 

3. Confissão/Gratidão – Perdoa-me por nossas falhas e ajuda-nos a andar em 

tuas veredas. Te agradecemos pelo pão de cada dia e por todos os livramentos 

dados por tua poderosa mão. 

4. Leia Provérbios 12. 4 – A bíblia é constantemente acusada de ser machista 

e minimizar a importância da mulher e isso é uma grande falácia. A bíblia é clara 

quanto a distinção de papéis entre homem e mulher, ou seja, perante Deus, 

homem e mulher são igualmente pecadores, merecedores da ira de Deus, bem 

como, são, segundo a vontade de Deus, alvos de sua maravilhosa graça e 

perdão, através da obra de redenção de Cristo, porém, vemos na palavra que 

cada um (homem e mulher) possuem um papel (economia) distintos entre si, no 

que se refere ao casamento e a atuação na Igreja.  

Portanto, a bíblia não diminui ou tão pouco discrimina a mulher, ao 

contrário, a palavra de Deus deixa claro a importância e papel primordial de uma 

mulher sábia. No texto de hoje, vemos que uma mulher temente a Deus, cujo 

caminho é guiado pela sabedoria do alto, pode trazer honra ou vergonha e 

extremo pesar para seu marido. A mulher virtuosa é descrita em detalhes no 

capítulo 31 de provérbios como sendo: rara, mais valiosa que as riquezas, digna 

de confiança, auxiliadora, que promove o bem e não o mal, ativa, que usa os 

recursos com sabedoria, que é misericordiosa, cuida dos filhos e do marido e 

que traz boa reputação ao seu marido. Também vemos que ela é: sabia no falar, 

boa para instruir, administradora do lar, não é indolente com suas 

responsabilidades e acima de tudo, é temente a Deus. Este retrato parece 

distante da realidade e muitos acham que retrata apenas um padrão difícil de ser 

alcançado, mas cremos que a partir da transformação do evangelho, ele é sim 

possível, e deve ser buscado diligentemente por toda serva do Senhor. Minhas 
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irmãs, saibam que Deus espera isso de cada uma de vocês, e não somente 

espera, mas também age ativamente para as capacitar nesta nobre e importante 

tarefa de cumprir o chamado do Senhor em seus casamentos, trazendo honra e 

não pesar a seus maridos.  

5. Aplicação:  

• Para as mulheres casadas 

Sejam diligentes na busca do padrão que Deus espera de cada uma de 

vocês, sabendo que é o próprio Deus que as capacita nesta missão. 

Avalie seu casamento a luz das escrituras para identificar falhas e 

pecados que precisam ser tratados e abandonados. Recupere o 

propósito para o qual Deus a criou e experimente a maravilha de estar 

no centro da vontade de Deus para o seu casamento. Responda: O que 

tenho feito crescer em graça e misericórdia e atingir o padrão da mulher 

virtuosa segundo as escrituras? Quais efeitos posso enxergar na vida do 

meu marido e filhos que evidenciam que estou no caminho certo? Pense, 

reflita e aja. 

• Para os homens casados 

Assim como Cristo forma o caráter da Igreja, o homem tem papel 

fundamental em formar o caráter de sua esposa. Está é a defesa que 

Paulo faz, inspirado pelo Espírito Santo, no que se refere aos papeis no 

casamento em sua carta aos Efésios, capítulo 5, versículos de 22 a 33. 

Diante disso, devemos nos perguntar: O quanto tenho contribuído para 

que minha esposa seja uma mulher virtuosa? O que preciso fazer em 

minha própria vida para que eu possa santificar minha esposa, assim 

como Cristo santifica a igreja? Pense, reflita e aja. 

•  Para todos 

Se queremos ser fiéis a Deus, precisamos temê-lo, pois o temor a Deus 

é o fundamento da sabedoria. Considere o Senhor em seus caminhos, 

em suas decisões a luz da revelação divina, certamente Deus será 

honrado e glorificado através de sua vida, independentemente do 

momento e do papel que você está exercendo neste momento.  
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6. Intercessão: 

Na lista de orações disponibilizada nos grupos da IBS, interceda por cada 

um dos irmãos.    

7. Ore por missões – SOMÁLIA 

Ub* é uma cristã e mãe de nove filhos que foi deixada pelo marido após 

se converter ao cristianismo. O ex-marido continuou a atacar e agredir a cristã, 

e ela deixou a região em que morava. Clame pela vida de Ub e filhos, para que 

o Senhor os cure do trauma e fortaleça a fé. 


