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Pr. Samuel Moura Antunes

A MULHER E O MINISTÉRIO DA EDIFICAÇÃO

“Toda mulher sábia edifica a sua casa,...” (PV 14.1)

Quando Deus convocou a mulher para compor a família, ficou bem tipificada a
atribuição do homem no governo e da mulher na edificação do lar. Assim, toda mulher que cumpre
o seu “Ministério da Edificação” é sábia e consequentemente amplamente abençoada.

Adonai quando introduziu a mulher no contexto bíblico, capacitou-a com inerência
auxiliadora, adjuntora e de companheirismo, o que justificariam bem o seu papel. Edificar é o
mesmo que formar, conduzir o lar mediante a Palavra de Deus; “Mulheres da Seara do Senhor”
atentem: é tempo de edificar o seu lar (Ec 3.3), o que fará de sua família um celeiro de ricas e
copiosas bênçãos (Prov 3.10), portanto, “Levantai-vos mulheres que estais em repouso não vendo
o tempo passar, ouçam hoje a fala do Senhor que com toque de amor as convida a trabalhar”. (Is
32.9). Permita-me contar-lhes o que a Bíblia fala da mulher que se coloca a cumprir o seu papel
dado por Deus. “Mulher virtuosa quem a achará, o seu valor excede o de finas jóias” (Pv 31.10).

O patriarca Noé recebeu de Deus uma missão inédita para a época (Gn 6.13-22),
construir uma arca para salvação da humanidade. Como sabemos pela história somente sua família
entrou. Nesse desafio dado por Deus, Noé teve que se preocupar com seu sermão, construção e
apresentação da arca, sustentação no argumento da desconhecida chuva, preparação dos animais,
enfim, e o povo recusou e zombou de Noé e de sua família, consequentemente de sua mulher.
“Deus é fiel” (I Cor 1.9), confirmando e honrando o ministério do patriarca pelo fenomenal divúvel.
Pense comigo, quantas afrontas, chacotas e insultos a “Senhora Noé” não deve ter sofrido? Parte
do sucesso de Noé estava naquela mulher que a bíblia nem ao menos diz seu nome, mas que
indiscutivelmente ficou na história pelo seu discreto trabalho do anonimato. A querida leitora não
gostaria de pegar o exemplo da “Senhora Noé”?

Maria, mãe do Senhor Jesus estando na festa de casamento em Caná da Galiléia e
faltando a “alegria”, ou seja, o vinho, disse aos serventes: “Fazei tudo o quanto Ele vos disser” (Jo
“... Errais, não conhecendo as Escrituras, nem o Poder de Deus”. (Mt 22.29b)
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2.1-11). Ela reconheceu a autoridade do seu Senhor. Que lindo e digno exemplo deixado pela mãe
de Jesus, ser seguido por todos.

O Apóstolo Paulo foi auxiliado por sábias mulheres: Febe, Priscila, Maria, Júnias,
Trifena e Trifósa, Pérside, Júlia e sua irmã, Olímpias (Rom 16), Evódia e Síntique (Fil 4.2-3).

No livro de Provérbios 31.1-31 observa-se a figura de uma mulher virtuosa que
buscava orientar seu filho (Rei Lemuel), vejamos algumas qualidades: v.1, dada ao ensino, o culto
doméstico tem funcionado? Eis uma ótima oportunidade para ministração da Palavra de Ensino. v.3
conselheira, v.10 valorosa, v.11 digna, v.12 amorosa e benigna, v.13 dada ao trabalho, v.14 ter
sempre uma novidade agradável, v.16 “planta uma vinha e cultiva alegrias”ou seja, trabalha
incansavelmente para produzir e manter o ambiente harmonioso no recesso do lar; v.18 trabalha
até a noite, v.20 disposta ao socorro e a hospitalidade, v. 27 ótima administradora “olha para a
edificação do seu lar”, v.31 mulher merecidamente reconhecida. É provável que você mulher de
Deus, não tenha todas as virtudes supramencionadas, entretanto, deve procurar enquadrar-se nas
qualidades com o escopo de fazer brotar de si; uma mulher e mãe ideal para uma família muito
especial, a sua.

Minha gratidão a Deus pelas “Marias” da minha vida: Maria da Conceição, minha
sogra que dorme no Senhor; Maria Madalena minha mãe, serva fiel; Solange Maria minha esposa,
mulher de oração; Sarah Maria minha filha, obediente, dedicada e fiel.
Em Cristo,
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