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Mulher  virtuosa
No dia 8 de março é comemorado o Dia 

Internacional da Mulher. Neste dia, as mulhe-
res costumam receber inúmeras homenagens 
e até presentes. Porém, o mundo separa ape-
nas um dia para se lembrar delas. Contudo, de 
acordo com a Bíblia, a mulher virtuosa merece 
ser louvada e admirada todos os dias!

“Mulher virtuosa, quem achará? O seu 
valor muito excede ao de rubis”. (Pv. 31:10)

Segundo o dicionário, virtuoso signifi ca 
alguém que contém ou demonstra virtudes e 
que as têm como padrão ou inspiração. Uma 
mulher com virtudes é, portanto, uma mulher 
que apresenta inúmeras qualidades. No he-
braico a palavra “virtuosa” pode também sig-
nifi car rica, próspera, valorosa, ousadamente 
corajosa, forte, guerreira poderosa.

No livro de Provérbios, no capítulo 31, 
estão descritas as características da mulher 
virtuosa e, no versículo 10, há uma pergunta: 
“Quem a achará?”. Veja o que a Bíblia fala so-
bre as características desta grande mulher!

1. É VALIOSA. “O seu valor muito excede ao 
de rubis” (Provérbios 31:10). Não signifi ca que ela 
é “cara”, que usa roupas com alto valor, de marcas 
renomadas, ou que a mulher “custa caro”, por ge-
rar despesas para ela mesma ou para seu marido, 

com gastos mensais que extrapolam o orçamento. 
A mulher virtuosa possui alto valor pois não se 
compara às demais. Ela é especial. O próprio Cris-
to pagou um alto valor por sua vida e ela reconhe-
ce isso. Vive em conformidade com as vontades 
de Deus e aprimora seus dons e talentos. Ela sabe 
do seu valor e impõe respeito a todos que estão 
ao seu redor.

2. É AMOROSA. “O coração do seu marido 
está nela confi ado” (Provérbios 31:11). Não pre-
cisa necessariamente estar casada para ser uma 
mulher virtuosa. As pessoas próximas da mulher 
virtuosa acreditam nela e confi am seus corações a 
ela. Ela sabe o que falar na hora certa, sabe valori-
zar e reconhecer o carinho que recebe, é amorosa 
com todos. Ela refl ete o caráter de Cristo e todos 
notam esse amor em sua vida.

3. É BONDOSA. “Ela só lhe faz bem, e não 
mal, todos os dias da sua vida” (Provérbios 31:12). 
Ser bondosa todos os dias não signifi ca que ela 
não passa por provas, não se estressa ou se pre-
ocupa. Signifi ca que, apesar das adversidades, a 
mulher virtuosa se apoia em Cristo e busca fazer 
o bem a cada momento. Ela não se deixa vencer 
por pensamentos ruins, mas procura fazer o bem a 
cada momento, desde pequenos atos de bondade, 
sempre ajudando a todos que pode. As pessoas ao 
seu redor depositam nela suas necessidades, pois 
sabem que ela é capaz de entender o que preci-
sam. Ela sabe servir com amor.



4. É HABILIDOSA. “Busca lã e linho, e trabalha 
de boa vontade com suas mãos” (Provérbios 31:13). Ela 
sabe fazer várias coisas diferentes e sabe como ajudar 
a superar dificuldades financeiras, pois tem habilidades 
que a tornam capaz de contribuir com algo a mais.

5. É TRABALHADEIRA. “Como o navio mercan-
te, ela traz de longe o seu pão. Levanta-se, mesmo à 
noite, para dar de comer aos da casa, e distribuir a ta-
refa das servas” (Provérbios 31:14 e 15). “Está atenta 
ao andamento da casa, e não come o pão da preguiça” 
(Provérbios 31:27). A mulher virtuosa não é preguiçosa 
e acomodada. Sabe que pode confiar em Deus para 
suprir suas necessidades, mas também sabe que o 
trabalho edifica. Por isso trabalha a cada momento em 
busca do sustento e da harmonia de sua casa.

6. É ADMINISTRADORA. “Examina uma pro-
priedade e adquire-a” (Provérbios 31:16). A mulher 
virtuosa sabe como administrar o dinheiro. Ela sabe 
economizar e comprar artigos com qualidade, sem-
pre dentro do seu orçamento.

7. É FORTE. “Cinge os seus lombos de força, e 
fortalece os seus braços” (Provérbios 31:17). Ela tem 
força. Não que ela consiga abrir todos os potes de 
conservas do mundo sem ajuda, ou que passe o dia 
todo na academia. Mas ela não é fraca e sedentária. 
Busca se exercitar e manter-se sempre saudável, ten-
do vigor físico e energia para realizar seus afazeres.

8. É GENEROSA. “Abre a sua mão ao pobre, 
e estende as suas mãos ao necessitado” (Provérbios 
31:20). Ela não é egoísta quanto às suas finanças, 
mas ajuda a todos que precisam, de acordo com seus 
recursos. Ela tem nobreza de alma. Sabe ser uma boa 
assistente social e é generosa em doar seus bens em 
favor de todos que necessitam. Sabe auxiliar.

9. É CUIDADOSA. “Não teme a neve na sua 
casa, porque toda a sua família está vestida de es-
carlata” (Provérbios 31:21). A mulher virtuosa tem 
cuidado com sua família e com ela mesma. Sabe que 
não passará necessidade, pois mesmo antes, já bus-
cou guardar o que precisava, seja roupas, comidas 
ou dinheiro. Ela sabe como melhor gerir seus bens 

para sempre ter e não passar necessidade. É cuida-
dosa em todos os aspectos de sua vida.

10. É INDEPENDENTE. “Faz panos de linho fino e 
vende-os, e entrega cintos aos mercadores” (Provérbios 
31:24). Ela provê meios de se sustentar. Além de traba-
lhadeira, sabe ganhar dinheiro através de suas habilida-
des. Mesmo sendo um mulher do lar, ela sabe ganhar 
dinheiro, sabe ter uma renda própria, é capaz e dedicada.

11. É SÁBIA. “Abre a sua boca com sabedoria, e a 
lei da beneficência está na sua língua” (Provérbios 31:26).
Ela não fala mais do que deve, nem se expõe à vergonha 
por falas tolas e superficiais. Ela é sábia, sabe usar as 
palavras adequadas, não fere a conduta de ninguém com 
seu linguajar e busca sempre ter paz com todos. Ela é 
inteligente.  Ela não se acomoda com seu nível de conhe-
cimento, mas busca conhecer mais do mundo e de Deus 
a cada dia e Ele a capacita com inteligência e sabedoria.

12. É HONRADA. “Levantam-se seus filhos e 
chamam-na bem-aventurada; seu marido também, e 
ele a louva” (Provérbios 31:28). Ela é louvada e honra-
da pelos que a cercam. Sua família agradece a Deus 
por tê-la em seu lar. Reconhecem como sua presen-
ça é essencial ao andamento do lar e estão sempre 
valorizando-a com elogios, mimos e flores. Eles sabem 
que ela é importante e a tratam como tal. É bem-aven-
turada por seus modos e todos reconhecem isso.

13. É ÚNICA. “Muitas filhas têm procedido virtu-
osamente, mas tu és, de todas, a mais excelente!” (Pro-
vérbios 31:29). Apesar de todas as mulheres que existem 
no mundo, a mulher virtuosa é única, é especial, edição 
limitada que todos desejam ter, mas nem todos possuem. 
E, por ser única, ela sabe que não precisa chamar atenção 
para si.“Enganosa é a beleza e vã a formosura, mas a mu-
lher que teme ao Senhor, essa sim será louvada. Dai-lhe 
do fruto das suas mãos, e deixe o seu próprio trabalho 
louvá-la nas portas” (Provérbios 31:30 e 31). 

Que sejamos formosas e sensatas, tenhamos 
sensibilidade para contornar as dificuldades e os pro-
blemas que a vida nos apresentar. Que possamos tirar 
os olhos das circunstâncias e olhar para Jesus, autor 
e consumador da nossa fé. Ele tem o poder de mudar a 
nossa história. Assim, cumprimos o propósito de Deus 
para nossa vida, exercendo o nosso papel de mulher.

FELIZ DIA DA MULHER!!!!

EDITORIAL
ROSIANI CRISTINA DE ARAUJO



Visitantes
Nos alegramos com a sua visita! 

Volte sempre, pois a alegria será bem maior.

ATIVIDADES
PERMANENTES

ESCOLA BÍBLICA DOMINICAL
(Adultos e jovens) - 3:45 pm

CULTO DOMINICAL
5:00 pm

CAFÉ COM
BÍBLIA

Quarta-feira - 8:00 pm

CEIA MEMORIAL
1º domingo do mês

ANIVERSÁRIOS

 -  MARÇO

03 - Clara Costa Giannet de Sa
11 - Pr. Valdir Sampaio
12 - Stephanie R. Porfi rio
16 - Luciane Miniham
17 - Casamento: Joao Rubens e Jerusa Soares
17 - Casamento: Kevin & Meyre Ellen Siqueira
18 - Jerusa Soares Pinto
20 - Simone Salgado
31 - Casamento: Adimilson & Neide dos Santos

SEGUNDA-FEIRA
Ministério Pastoral e
Família Pastoral

TERÇA-FEIRA
Diretoria da LiberNY
e Ministério de Artes Culinárias

QUARTA-FEIRA
MIAMA - Ministério de Adoração, 
Música e Artes e Minist. de Jovens 
e Adolescentes

QUINTA-FEIRA
Famílias de Nossa Igreja
e Visitantes

SEXTA-FEIRA
Ministério de Finanças
e Ministério de Mulheres

SÁBADO
Enfermos & Ministério de Crianças

DOMINGO
Ministério de Oração,
Famílias da Igreja e Brasil

AGENDA
DE ORAÇÃO



Vídeo Inicial - MIAMA & Multimídia

CELEBRANDO O DIA INTERNACIONAL DA MULHER

Louvando a Deus com Composições de Mulheres
Grupo Vocal & Instrumental e Congregação

DO SENHOR É A GLÓRIA (Letra e Música: Jocilene Ayres Malas)
O ESPÍRITO DE DEUS ESTÁ AQUI (Letra e Música: Alda Célia)

NOSSA HERANÇA (Letra e Música: Ludmila Ferber)
FAZ-NOS UM (Letra e Música: Carol Cymbala)

Momento de Oração - Pr. Aloísio Campanha

Boas-Vindas e Comunicações - Pr. Aloísio Campanha

Celebração da Ceia Memorial - Pr. Aloísio Campanha & Congregação

Hino Congregacional - Grupo Vocal & Instrumental e Congregação

QUERO ESTAR AO PÉ DA CRUZ - 395 HCC
Letra: Fanny Crosby, 1869/ Música: William Howard Doane, 1869

Mensagem - Selma Campanha

Dedicação de Vidas, Bens e Talentos - Congregação

Cantando da Fidelidade do Senhor - Grupo Vocal & Instrumental e Congregação

QUE SEGURANÇA, SOU DE JESUS - 417 HCC 
Letra: Fanny Jane Crosby, 1873 /Port. George Benjamin Nind, 1890 /Música: 

Phoebe Palmer Knapp, 1873

Homenagem às Esposas de Pastores - MIAMA Jocilene Ayres Malas

Palavras Finais, Oração & Bênção - Pr. Aloísio Campanha

Música Final - Instrumental

Culto de Louvor
e Adoração

VOCAL (ordem alfabética)
Jocilene Ayres Malas
Monica Malas
Simone Salgado

PIANO/LIDER
Jocilene Ayres Malas
VIOLÃO - Antonio Tergilene
BAIXO - Pollyanna Soares
BATERIA - Kevin Chan

SOM - Elisângela Souza
Kevin Chan / Sotiris Malas
PROJEÇÃO - Anthony Soares
APOIO TÉCNICO - Sotiris Malas
TRADUÇÃO - Pollyanna Soares


