
A MULHER NO PLANO DE DEUS 
PROVÉRBIOS 31.10-31 

 
INTRODUÇÃO 

1. Dia Internacional da Mulher : Em 8 de março de 1857, as operárias 
têxteis morreram queimadas em Nova Iorque, porque lutavam pela 
redução da jornada de trabalho. Em 1910 o Dia Internacional da mulher 
foi instituído.  Este dia foi concebido para homenagear o trabalho da 
mulher. Mulher operária, mulher esposa, mulher política, mulher que 
hoje divide com o homem a maioria das responsabilidades impostas 
pela sociedade. 

2. Provérbios 12.4 declara “A mulher virtuosa é a coroa de seu marido, 
mas a que procede vergonhosamente é como podridão nos eus ossos” 

3. Felizes os homens que encontram mulheres que possuem as virtudes 
descritas por Salomão; 

4. Provérbios 31 é atualizadíssimo, retrata a mulher ideal de todos os 
tempos, que, principalmente no século XX alcançou a plenitude do seu 
papel. 

 
1. Uma mulher virtuosa tem um valor inestimável :  Vs. 10 Como é difícil 

encontrar uma boa esposa! Ela vale mais do que pedras preciosas! 
Idéia do texto: Encontrar uma mulher com todas as virtudes desejáveis é 
muito difícil, quem a encontrou, valorize-a porque ela vale mais do que um 
tesouro de pedras preciosas. 
 

2. Fidelidade a toda prova: Vs. 11  O seu marido confia nela e nunca ficará 
pobre. 
Idéia do texto:  O marido sabe que sua esposa não o trairá,  ela gerencia 
bem o seu lar,  suas ações diárias são positivas e sabe como viver na 
medida do seu salário ou como aplicar suas sobras. 
 

3. Persevera no bem: Vs 12   Em todos os dias da sua vida, ela só lhe faz o 
bem e nunca o mal. 

 Idéia do texto: É coerente naquilo que faz, sempre contribui para o bem do 
lar, persistindo na busca da felicidade. 

 
3. Não desperdiça seu tempo: Vs 13Está sempre ocupada, fazendo roupas de 

lã e de linho. 
Idéia do texto:  Ser virtuosa é ter habilidade e coragem para trabalhar. É 
não ser preguiçosa. Todas as mulheres antigas sabiam costurar.  A sua 



beleza pessoal , de sua família e de seu lar dependiam de sua habilidade. É 
ser versátil, ocupando os variados papéis impostos pela sociedade.  
 

4. Planeja seu trabalho: Vs 14, 15 e 16  De lugares distantes ela traz comida 
para casa, como fazem os navios que carregam mercadorias. Ela se levanta 
de madrugada para preparar comida para a família e para dar ordens às 
empregadas. Examina e compra uma propriedade com o dinheiro que 
ganhou e faz nela uma plantação de uvas. 
Idéia do texto:  Criatividade na alimentação da família – busca variedades, 
evita  as rotinas desgastantes. Disposição física para o trabalho: levanta 
cedo e logo administra o lar. Sabe economizar e até mesmo investir 
participando na receita do lar. Hoje, 2001, 1/3 das mulheres ganham mais 
que seus maridos. 
 

5. Valoriza seu trabalho e se empenha ao máximo: Vs 17, 18,19  e 24 É 
esforçada, forte e trabalhadora. . Conhece o valor de tudo o que faz e 
trabalha até tarde da noite. Ela prepara fios de lã e de linho para tecer as 
suas próprias roupas. Ela faz roupas e cintos para vender aos comerciantes. 
Idéia do texto: Sabe dar valor a si mesma e ao seu trabalho.  Excede às 
necessidades do lar. É criativa e exerce funções externas. Vende seus 
produtos e ajuda na economia doméstica. É o retrato da mulher deste 
século! 
 

6. Vive o amor cristão: Vs 20 Ajuda os pobres e os necessitados. 
Idéia do texto: Visão do próximo -  vive o 2º maior mandamento. É liberal 
e generosa. A bondade supera todos os demais valores do ser humano.  
 

7. Vive uma fé operosa – Vs 21 e 22 Quando faz muito frio, ela não se 
preocupa, porque a sua família tem agasalhos para vestir.  Faz cobertas e 
usa roupas de linho e de outros tecidos finos. 
Idéia do texto:  Deposita sua esperança no Senhor mas também prepara-se 
para o futuro. No verão costura trajes de inverno. Esta sempre pronta para 
enfrentar o amanhã. 
 

8. Seu exemplo repercute na vida do marido e na sociedade – Vs 23 e 25  
O seu marido é estimado por todos - é um dos principais cidadãos do lugar. 
É forte, respeitada e não tem medo do futuro. 
Idéia do texto: Em decorrência da sua conduta, seu marido é estimado por 
todos. Ela mesma é respeitada e querida  na sociedade. 
 



9. Tem sabedoria no falar – Vs 26  Fala com sabedoria e delicadeza. 
Idéia do texto: Esta é uma das principais virtudes – Sabe controlar e usar a 
sua língua. Com sua língua constrói um lar feliz! 
 

10. Sabe aproveitar ao máximo o seu tempo Vs 27 Ela nunca tem preguiça e 
está sempre cuidando da sua família. 
Idéia do texto: Não desperdiça seu tempo com coisas inúteis que não 
contribuem para o bem estar de sua família. Hoje em dia há muitas opções 
para se desperdiçar tempo. 
 

11. Recebe constantes elogios da família  - Vs 28 e 29 Os seus filhos a 
respeitam e falam bem dela, e o seu marido a elogia. Ele diz: "Muitas 
mulheres são boas esposas, mas você é a melhor de todas." 
Idéia do texto: Receber constantes elogios é uma decorrência natural de 
suas atitudes positivas. 
 

13. Cultiva sobretudo a vida devocional – Vs 30   A formosura é uma ilusão, 
e a beleza acaba, mas a mulher que teme ao Deus Eterno será elogiada. 

 Idéia do texto: Ela sabe dar valor às virtudes espirituais e procura viver 
em comunhão com Deus, recebendo dele a força para viver. 

 
14. Merece sua recompensa pelo desempenho – Vs 31 Dêem a ela o que 

merece por tudo o que faz, e que seja elogiada por todos. 
 Idéia do texto: Pelas suas virtudes, merece ser recompensada e elogiada 

por todos.  Alcança a auto-satisfação.  
 


