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O PROBLEMA

CORRIGINDO
A ROTA:

A BÍBLIA

Quando olhamos para as produções culturais modernas é inegável a valorização
da mulher, o protagonismo feminino é notório. Afinal, quando olhamos para
história, grandes mulheres não faltam, mas ao mesmo tempo em que o
protagonismo da mulher tem sido reconhecido, o perfil e virtudes da mulher
exaltadas pela cultura são muitas vezes distantes da proposta cristã.
Constantemente a cultura impõe um peso intenso em áreas como carreira ao passo
que desvaloriza áreas como família.
No entanto a cosmovisão cristã, por sua vez, oferece uma série de virtudes distintas
da cultura para moldarem a vida da mulher no mundo, um conjunto de virtudes,
que reconhece a importância da mulher, mas que afirma veementemente que o
protagonismo da história pertence exclusivamente a Jesus Cristo. A sabedoria
bíblica deve desafiar e moldar as mulheres a expressarem uma feminilidade
marcada pelas virtudes do Reino de Deus.

A. FORÇA (Provérbios 31.10)
Uma esposa exemplar; feliz quem a encontrar!
É muito mais valiosa que os rubis.
A palavra hebraica traduzida por "exemplar” (nobre, excelente, ou virtuosa em
outras traduções) usada para descrever essa esposa (v. 10) significa ser forte, capaz,
ousada e valente. É um termo normalmente usado para guerreiros. No mesmo
capítulo ela é traduzida por “força" e em muitos outros textos da Bíblia é usada
para se referir às tropas de um exército.
A primeira virtude de uma mulher orientada pelos valores da Palavra de Deus é a
força. "Uma mulher forte: Feliz quem a encontrar!" A mulher não é o sexo frágil.
Vamos Refletir:
A cultura insiste em dizer que as mulheres são o sexo frágil. Porque?
A Bíblia por sua vez afirma a força da mulher, que está força deveria ser
usada não para competir com o homem, mas para servir de suporte às
fraquezas do homem. Como?
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B. CARÁTER (Provérbios 31.11,12)
"Seu marido tem plena confiança
nela e nunca lhe falta coisa alguma.
Ela só lhe faz o bem, e nunca o mal,
todos os dias da sua vida.”
A segunda virtude da mulher elogiada por este poema é o caráter. O marido dela
tem plena confiança, não porque ele é ingênuo, mas porque ela é confiável. O tempo
mostra que as atitudes e palavras dessa mulher fazem dela uma pessoa confiável. As
pessoas próximas a ela podem confiar em sua fidelidade, em sua integridade.
Perceba que a bondade dessa mulher não se baseia no tratamento das pessoas, mas
no temor dela a Deus.
Fidelidade e integridade são valores raros hoje. Por isso, mulheres mais velhas da
nossa Comunidade devem ensinar essas coisas a mulheres mais jovens (Tito 2.3–5).
Mulheres mais jovens devem buscar orientação de mulheres mais velhas e piedosas.
Esse é o ciclo de uma comunidade cristã saudável. Mulheres, construam um caráter
íntegro e fiel.

Vamos Refletir?
A infidelidade conjugal é um grande problema em nossa sociedade, mas,
existem outros tipos de infidelidade? Quais?
Seja qual for a infidelidade ela gera um grande problema a quebra de
confiança. É possível recuperar a confiança quebrada? Como?

C. GARRA (Provérbios 31.13-19)
“Escolhe a lã e o linho
e com prazer trabalha com as mãos.
Como os navios mercantes,
ela traz de longe as suas provisões.
Antes de clarear o dia ela se levanta,
prepara comida para todos os de casa
e dá tarefas às suas servas.
Ela avalia um campo e o compra;
com o que ganha planta uma vinha.
Entrega-se com vontade ao seu trabalho;
seus braços são fortes e vigorosos.
Administra bem o seu comércio lucrativo,
e a sua lâmpada fica acesa durante a noite.”
A terceira virtude da mulher não tão moderna é a garra. Garra é um aspecto
celebrado na mulher independente, autônoma, pós-moderna. O retrato da mulher
não tão moderna de Provérbios 31, no entanto, já aponta que o temor a Deus gera
determinação. Ela é excelente naquilo que faz: trabalhos físicos e mentais, trabalhos
que envolvem a vida pública e particular. Não dá lugar à preguiça.
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Angela Duckworth diz o seguinte em seu livro Garra:
”Quando você busca caminhos para mudar sua situação, você tem a chance de
encontrá-los. Mas quando você para de buscar, achando que não podem ser
encontrados, você garante que eles não serão"
Já em Provérbios 21.19 lemos:
“É melhor morar no deserto do que com uma mulher que vive resmungando e se
queixando”
Vamos refletir:
Qual é a relação de podemos fazer entre a frase de Angela Duckworth e o
versículo de Provérbios 21.19?

D. FOCO NA FAMÍLIA (Provérbios 31.21-27)
“Não teme por seus familiares quando chega a neve,
pois todos eles vestem agasalhos.
F az cobertas para a sua cama;
veste-se de linho fino e de púrpura.
Seu marido é respeitado na porta da cidade,
onde toma assento entre as autoridades da sua terra.
Cuida dos negócios de sua casa
e não dá lugar à preguiça. “
.
Há em nossa cultura um desprezo crescente à construção da família, como se
matrimônio e maternidade fosse o fim da liberdade, da autonomia, da felicidade. É a
celebração da solteirice como o segredo da felicidade. Esse é um mito da cultura
contemporânea, fortemente influenciada pela autonomia humana e por ideologias
humanistas. Embora a mulher de Provérbios 31 atue na vida pública, ela não deixa de
lado a vida particular, da casa, do lar. A mulher não tão moderna é focada na família,
ela é o alicerce, o fundamento do seu lar. Palavra como: "seus familiares", "sua cama",
"seu marido", "de sua casa"... estão presentes na vida da mulher elogiada pela Palavra
de Deus. Não há desprezo à vida centrada no lar.
Então o Senhor Deus declarou: “Não é bom que o homem esteja só; farei para ele
alguém que o auxilie e lhe corresponda”. (Gn 2.18)
"Corresponda" (kenegdô) - que significa “correspondente a”. Os animais
não são da mesma essência do homem, do mesmo valor. A mulher, porém,
pertence à mesma essência. Ela é idônea, correspondente, igual em valor e
significado. Essencialmente igual.
"Auxiliadora" (Ezer) - Em todo o Antigo Testamento, a palavra “auxiliadora”
aparece 2 vezes relacionada à mulher e 17 vezes se referindo a Deus. Logo,
essa não é uma expressão depreciativa, de inferioridade, mas de papel,
função. Se Deus se refere a si mesmo, como auxiliador, então deveríamos
nos orgulhar de usar o mesmo termo. Funcionalmente diferente.
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Firmando os
Passos:
A Missão

1. Homens, maridos e filhos tratarem as mulheres com dignidade e respeito.
Reconheça-as como um presente de Deus.
2. Mulheres, ouçam mais a voz de Deus do que a voz da cultura. Busquem a força do
Espírito para exibirem a força, o caráter, a garra e o foco na família que Deus as
chamou para serem.
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