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Introdução
Nós mulheres, somos especialistas em receber ataques
em nossa mente, em nossa identidade e autoestima.
Quantas vezes você desistiu de algo por não acreditar
em seu potencial? O quanto você repassa centenas de
vezes as palavras negativas que recebeu de pessoas
próximas?
Nesse e-book, pretendo trazer pensamentos do universo
feminino, revelando características boas e ruins que
muitas de nós desenvolvemos ao longo das nossas vidas. 
O intuito é te ajudar a rever alguns maus
comportamentos, quebrar as crenças que te limitam e
fortalecer os pensamentos que Deus tem ao seu
respeito, colaborando com a construção de uma imagem
e autoestima saudável. 
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Esquisita?
Você já sentiu assim alguma vez? Eu, incontáveis vezes. Nunca fui a popular da

escola, pelo contrário, era a inexistente. Sempre tive a sensação de não me
encaixar em lugar nenhum, como se fosse um peixe fora d’água em qualquer lugar

que eu estivesse.
Minha mente criava questionamentos do porquê da minha existência, e eu

alimentava muitos pensamentos negativos a meu respeito. Muitas mulheres são
atacadas em sua mente e autoestima, com pensamentos como:

“Você é estranha, esquisita, louca, inadequada, feia, magra demais, gorda demais,
seu cabelo é feio, seu nariz é grande, seu pé é esquisito, você não sabe falar,
ninguém nota você, incapaz, infeliz, idiota, perturbada, complicada demais,

ninguém te entende, você fala alto demais, fala rápido demais, fala baixo demais,
grita demais, chora demais, dramática demais, exagera em tudo...” e por aí vai.
Conheço bem esses pensamentos, pois muitos deles permeavam minha mente

constantemente.
O problema é que ao alimentar esses pensamentos, criamos fortalezas em nossa
mente e essas palavras passam a ser como adesivos que vão sendo impressos em

nossa alma, em nossa personalidade, e acabamos refletindo aquilo que pensamos e
aquilo que está dentro de nós. 

Mas peraê! Agindo assim, refletimos mentiras sobre nós mesmas! João 8:32 diz
“E conhecereis a verdade, e a verdade te libertará!”. Em vez de alimentar falsos

pensamentos a nosso respeito, precisamos investir tempo intencional conhecendo
a verdade sobre nós mesmas. E essa verdade, encontramos na Palavra de Deus.

Te convido a anotar todos os versículos sobre quem diz que você é. Hoje, através
do google é possível essa pesquisa. Depois de anotados, passe a declará-los sobre
sua vida todos os dias, até que sua mente entenda e absorva completamente essa

verdade.
Você é FILHA AMADA do seu Pai celestial, escolhida para grandes feitos, porém,

em processo de lapidação para brilhar ainda mais a glória daquele que te criou!
 

www.robertasara.com.br



Incapaz
Quantas milhares de vezes ouvimos aquela conhecida voz: “Hahaha, você vai fazer

isso? Tem certeza? Você não nasceu para isso não menina! Você não está sonhando
alto demais não? Se enxerga! Quem você pensa que é? Olha a sua volta, quem pode

te ajudar a chegar lá? Você não tem ninguém! Você é burra! Lerda! Atrapalhada! Não
entende de tecnologia. Não tem diploma nenhum. Não tem dinheiro nem para fazer
faculdade. As outras são melhores que você! Já tem um monte de gente fazendo o

que você está fazendo. Você é apenas uma no meio da multidão. Esquece isso!
Desiste!” 

Uau! Quem nunca foi atacada em sua mente com pensamentos como esses? Eu,
inúmeras vezes. Nunca me senti capaz de nada e nunca pensei que tivesse algo de
bom para oferecer a alguém. Nunca enxerguei meus dons e talentos. E, no entanto,
hoje você consome tantos textos, vídeos e livros meus que de alguma forma, podem
contribuir com seu crescimento pessoal, emocional e espiritual. Esse é meu intuito.
Deixa eu te dizer uma coisa: Tem algo de bom em você! Tem algo especial que você
sabe fazer de um jeito que é só seu! Há pessoas que podem ser abençoadas através
dos dons que Deus lhe concedeu. Então, para de acreditar nessa conhecida voz que

diz que você não consegue, ou que não é capaz, ou que você não tem jeito para a
coisa, ou que já tem muita gente boa fazendo isso..

Por mais que eu empenhe tempo, saúde, estudo e esforço para produzir conteúdo
para vocês, ainda assim, eu não poderei abençoar as pessoas que só você conhece. O
impacto das suas palavras sobre elas são maiores do que as minhas. E isso não é uma
balança comparativa, apenas uma constatação de que a maneira como posso alcançar

as pessoas, é totalmente diferente da maneira que você pode alcançar, ainda que
façamos a mesma coisa.

Olhe a sua volta e perceba quantas crianças, adolescentes, mulheres, esposas, mães
ou vovós, você pode ajudar com seu amor, seus ouvidos, suas palavras, sua oração,

sua visita, seus conselhos, sua entrega e doação.
Tenha certeza: VOCÊ É CAPAZ DE MUITA COISA!
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Vergonha
Por causa das experiências de humilhação, bullying e intimidação que sofri por anos
na infância e adolescência, desenvolvi uma vergonha absurda. Além de ter vergonha
dos meus atributos físicos, como: dente, nariz, rosto, pés; eu tinha muita vergonha

de não ter um pai, da minha mãe nunca estar presente nas reuniões escolares, de não
ter uma casa como todo mundo ou uma ‘família normal’.

 
Minha história era louca e confusa. Nem nascer na data que constava em meu

documento, eu havia nascido. Eu tinha vergonha de contar e explicar minha história.
Eu tinha vergonha de falar sobre os abusos, sobre a rejeição, sobre como me sentia.
Eu tinha vergonha em expor minha verdadeira história e dizer que minha mãe havia

falecido aos 32 anos, vítima do vírus HIV. Tinha medo das pessoas pensarem que eu
também tinha a doença e se afastarem de mim.

 
Tinha vergonha de expor meus erros, e por isso, me tornei extremamente

perfeccionista, desenvolvendo ainda na infância o T.O.C. que é o Transtorno
Obsessivo Compulsivo. Algumas pessoas tiravam muito sarro de mim, devido ao meu
comportamento "estranho". Eu vivia querendo manter tudo muito limpo e arrumado,

falava frases repetitivas como: "está tudo arrumadinho...tudo arrumadinho". Além de
conferir milhares de vezes se eu realmente havia trancado a porta, ou procurar algo

que eu achasse ter perdido, e lavar as mãos compulsivamente.
 

Hoje, curada, são exatamente as mesmas histórias que me trouxeram tanta
vergonha, que geram cura e libertação na vida de inúmeras mulheres, trazendo a

dupla honra sobre minha vida. Saber que posso contribuir de alguma forma, para que
você entenda sua dor e encontre auxilio e ferramentas em meus textos, livros, cursos
e vídeos; é minha dupla honra. Grata sou a Deus por Ele transformar minha vergonha

em cura para sua vida!
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Pior Inimiga
Eu tinha um complexo de inferioridade muito grande, uma autoestima doente,

deturpada. Desde pequena, por volta dos 7/8 anos de idade, eu batia minha cabeça
na parede, arrancava meus cabelos e dava tapas em meu rosto. Eu não me amava, não
me aceitava de jeito nenhum, me enxergava sempre como um peso na vida da minha

mãe. 
Não estou dizendo isso para te impressionar, apenas com o intuito de ajudar pessoas

que vivem experiências parecidas com as que vivi. Na fase adulta, descobri que eu
era minha verdadeira e pior inimiga.

Pessoas que foram criadas no meio religioso, aprendem que Satanás é nosso pior
inimigo. A verdade é que Satanás só se tornou nosso inimigo por causa do pecado.
Quando Eva decidiu desobedecer a Deus, uma das consequências desse pecado foi:

“Porei inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência [...]” – Gênesis 3:15 
O objetivo de Satanás é destruir tudo o que é precioso para Deus. E nós somos

preciosos para nosso criador. Só que Satanás não pode fazer nada sozinho. Assim,
como ele precisou da ajuda de Eva para inserir o pecado na humanidade, precisa de

mim e de você para nos destruir.
Sem esse conhecimento, e cheia de traumas, feridas e dores, eu era uma ‘presa’

fácil. Satanás plantava a ideia, o pensamento, e eu colocava em ação. Assim, pouco a
pouco estava destruindo a mim mesma.

Quando entendi essa verdade, que só ocorreu depois dos meus 31 anos, pude fazer as
pazes comigo mesma e soltar a mão de Satanás.

E convido você a fazer o mesmo. Se você vive se autodestruindo com relacionamentos
tóxicos, com vícios, com gastos que tem destruído sua vida emocional, financeira e
familiar, ou comendo exageradamente e destruído sua saúde, ou alimentado maus
pensamentos ao seu respeito, ou até mesmo, chegado ao ponto de se cortar com a

ilusão de tentar amenizar sua dor, quero te dizer que SOMENTE VOCÊ TEM O
PODER DE ACABAR COM ISSO.

Como? Faça as pazes com você mesma e com sua história, pois será através dela que
inúmeras pessoas serão curadas!
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Auxiliadora
Se tem um grande poder, aí está ele: em cumprir o nosso chamado como mulher. A
preletora Helena Tannure sempre nos ensina de forma brilhante como ocuparmos

nosso papel em casa, como esposa e mãe. Ela discorre em suas ministrações o claro
entendimento de que ser auxiliadora não nos faz menor que nosso cônjuge. 

Por muitos anos disputei com meu esposo: quem trabalhava mais, quem ganhava
mais, quem era uma pessoa ‘melhor’, ‘mais espiritual’, que gastava menos, que

pensava mais nas pessoas... e ouvindo uma ministração da Helena há mais de 8 anos,
pude enxergar o quanto eu estava errada.

Minha casa não prosperava porque eu estava fora dos princípios do Senhor. Minha
família estava desajustada, porque eu não estava cumprindo meu papel como

auxiliadora do meu esposo.
Eu o criticava em tudo, o humilhava, o acusava, o enfrentava, e ia contra a tudo o que
ele dizia, eu não o respeitava, muito menos o admirava... isso sem contar o tanto que

eu falava mal dele para minhas amigas e familiares. O resultado foi devastador:
vivíamos emocionalmente distantes um do outro, brigávamos constantemente e as

crianças sofriam as consequências disso tudo.
Quando entendi meu papel e com muito esforço e empenho passei a efetuá-lo com a
ajuda do Espírito Santo, tempos depois, o cenário em minha casa era outro. Passei a
honrar, respeitar e admirar meu esposo e a auxiliá-lo em todos os seus projetos. Pedi

perdão a Deus, a ele e me consertei.
O resultado abrangeu todas as esferas: saúde, emocional, paz e prosperidade. A

bíblia é muito clara em nos apresentar as bençãos e promessas do Senhor para nós.
Em todas as passagens onde elas estão relatadas, você pode observar que há sempre
um “SE”. Se obedecer, se ouvir minha voz, se escolher fazer o que é certo, se viver

os preceitos do Senhor..”
Talvez sua casa esteja em desordem porque você não está ocupando o papel que
deveria estar ocupando: de auxiliadora. E esse papel está bem longe de ser algo

pequeno, desprezível, sem valor, desmerecido ou menor!
No seu lar, você tem sido a auxiliadora, aquela que completa seu esposo, ou você que

sai a frente, tomando todas as decisões, sem consultar seu esposo para nada?
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Rivais
"Então o Senhor Deus declarou: "Não é bom que o homem viva sozinho; farei para ele

alguém que o ajude como se fosse a sua outra metade". NTLH
Gosto dessa tradução: sua outra metade, ou seja, a mulher foi criada por Deus para

completar o homem. O verbo completar significa "encher totalmente", ou “aquilo que
é necessário para suprir uma deficiência".

"Lembrem-se porém, que no plano do Senhor, o homem e a mulher precisam um do
outro. Eles não são independentes." 1ª Coríntios 11:11 - BÍBLIA VIVA.

 
 A ideia de Deus era que trabalhássemos juntos por um único propósito.

Esse foi o primeiro motivo para o qual fomos criados: sermos auxiliadora do homem.
Nem por isso fomos feitas com menor valor. De maneira nenhuma!

Homens e mulheres são iguais de valores como pessoa diante de Deus, mas com
funções diferentes. Assim como o relacionamento da Trindade: Pai, Filho e Espírito
Santo, cada um tem uma função. E a função do Espírito Santo é de auxiliador, assim

como a nossa, e nem por isso Ele é inferior.
Por isso, se você pensa que está ‘dormindo com o inimigo’, ajuste esse pensamento.

Seu marido não é seu rival. Ele é seu parceiro. Eu sei que a rotina estressante e
sobrecarregada das mulheres, as faz pensar que carregam o mundo nas costas. Mas

se você é casada, te convido a parar e refletir com um caderno e caneta nas mãos
sobre tudo o que seu esposo faz para te ajudar.

Ele leva ou busca as crianças na escola ou em algum compromisso deles, nem que
seja de vez em quando? Ele te escuta quando você está chateada com sua mãe, irmã
ou alguma amiga? Ele paga as contas principais da casa, ou pelo menos, divide com

você? Ele te ajuda com algum serviço de casa, seja colocar o lixo para fora, lavar uma
louça ou cuidar do quintal? Ele cozinha algum dia do mês para te aliviar?

Esforce-se para encontrar algo, e agradeça a Deus e seu esposo por tudo o que ele
faz que facilita seu dia a dia.
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Cuidado
Eva começou a sair do formato do plano original de Deus quando deu ouvidos as

tentações da serpente. Meu intuito não é julgar a atitude de Eva, porque se
estivéssemos no lugar dela, teríamos feito o mesmo, mas tentar entender o motivo de
tê-la levado a introduzir o pecado no mundo, pode de alguma forma, despertar nossa

consciência das consequências do pecado, e assim, produzir ajustes em nossas
atitudes à luz da bíblia.

 
Talvez Eva estivesse se sentindo só, talvez Eva não estivesse nutrindo seu

relacionamento com Deus. Talvez Eva estivesse curiosa ou ansiosa para saber o que
aconteceria se comesse do fruto. Talvez Eva estivesse sendo movida exclusivamente

por um intenso desejo de cobiça. Talvez quisesse ser independente de Deus e de
Adão. Talvez estivesse insatisfeita com algo naquele dia. 

 
A verdade é que se Eva estivesse mantendo um relacionamento sadio com seu

Criador, ela não teria caído na lábia da serpente.
Todos esses possíveis sentimentos que porventura poderiam ter levado Eva a cometer

o erro que cometeu seriam sanados se ela simplesmente abrisse seu coração para
Deus e falasse a Ele o que a estava incomodando.

 
Eva nos ensina entre tantas lições uma em especial: Jamais podemos nos afastar de
nosso Criador, e deixarmos de nos relacionar com Ele, pois fatalmente falharemos e

levaremos outras pessoas a também falharem por causa de nossa influência.
 

A história de Eva comprova como uma vida de independência e desobediência resulta
em dor, conflito, morte e marca tantas outras gerações. As decisões que você tomar
mulher, afetará seu esposo, seus filhos, os filhos de seus filhos, e por aí em diante. 
Decida romper o ciclo de erros, independência, desobediência e inicie o ciclo de uma

vida exemplar diante de seu Criador.
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Onde está o seu olhar?
Lucas 17:32 diz: "Lembrai da mulher de Ló..."

Por que será que Jesus fez essa advertência nessa passagem? Deus havia dado uma
ordem expressa através de seus anjos para Ló e sua família saírem de Sodoma, sem

olharem para trás, e caminharem até encontrarem um lugar seguro. 
Talvez durante a caminhada, o passado tenha batido na porta dessa mulher: "E as

coisas que você deixou? E tudo o que conquistou? E a posição que tinham na cidade?
O que será de vocês agora?"

Certamente essa mulher tinha um apego exagerado as coisas materiais. Jesus usa
essa mulher como exemplo quando está ensinando aos discípulos a não se apegarem

a bens materiais e as coisas passageiras dessa vida.
É importante refletirmos quais valores tem ocupado os lugares principais em nossa

mente e coração.
Se tivéssemos que desistir de algo importante para nós em obediência a Cristo, como

reagiríamos? Você consegue pensar em algo que, se Jesus lhe pedisse para
renunciar, seria ‘a morte’ para você? Algum título, posição, relacionamento,

profissão, conquistas, diploma?
Quantas vezes colocamos tudo e todos no lugar que pertence somente a Deus. Por

isso ficamos com essa sensação de insatisfação contínua, que nos leva a apegarmos
as coisas, situações ou histórias vividas do passado. Exemplo disso são sentimentos

e falas saudosistas como:
"Ah! Quando eu morava em tal casa, era feliz. Quando trabalhava em tal empresa,

era feliz. Quando estava em tal igreja, em tal ministério. Quando tinha 'tal
posição'..."

Não precisamos de nada disso para seguirmos em frente. Se Deus nos mandar deixar
o passado e não olhar para trás, é exatamente o que devemos fazer. E a seu tempo,

Ele fará tudo novo!
Ele tem uma nova história para viver com você, por isso, não olhe para trás!
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Engano
Quantas mulheres enganam seus esposos nas mínimas coisas? Um sapato comprado
e escondido aqui, um gasto no cartão de crédito e abafado ali...uma mentira contada

a respeito de alguém ou de uma situação que você sabe que ele vai te chamar a
atenção...e por aí vai.

 
As vezes a mulher compra por compulsão para suprir uma falta que somente Deus

pode preencher e ainda se indispõe com o marido. 
Isso é apenas um exemplo básico, porém muito comum. Há também situações em que
a mulher inventa que alguém disse o que não disse, ou inventa uma história para ser

a vítima da situação.
 

Durante os mais de 5 anos que trabalhei com aconselhamento na área emocional e
espiritual, atendi inúmeras mulheres que eram ‘uma benção’ na igreja, mas que
enganavam e mentiam para seus esposos sobre as mais diversas situações. O

primeiro confronto que eu lhes apresentava era a mudança para a verdade!
 

É de suma importância que sejamos sinceras com nossos esposos, não escondendo
nada dele. Hoje é um sapato, ou uma roupa, e amanhã pode ser algo mais grave.

Nosso relacionamento deve ser sempre baseado na verdade da Palavra de Deus. E ela
nos ensina a honrarmos a nossos esposos. E ninguém honra enganando.

 
Tenho certeza que se você mulher, for sensata e realmente estiver precisando de

algo, sabendo pedir, com jeitinho, e se estiver ao alcance, seu esposo não te negará.
O engano e a mentira quebram o maior valor que há em um casamento: a aliança! A

aliança fala de fidelidade, verdade e confiança, por isso, preze por ela!
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Preferência
Uma atitude muito comum nas mamães, é demonstrarem preferência a um filho,
enquanto preterem o outro. Muitas fazem isso de maneira que nem percebem. É
natural termos uma inclinação maior com algum (s) dele (s) por identificação de
personalidade, mas isso não deve significar que a mãe ama mais um filho do que

outro.
Trabalhei anos com aconselhamento na área emocional, e algo muito comum que eu
escutava, era que a mãe havia preferido a irmã ou o irmão do que àquela pessoa que

eu estava atendendo. A maioria dessas mulheres eram invejosas, ciumentas,
inseguras e manipuladoras. 

 
Antes de confrontá-las a respeito de suas más ações, eu precisava ir mais fundo na

história delas, sem julgamento prévio e acolher essa falta e dor. Quando eu
conseguia fazê-las enxergar que o nascedouro desses maus comportamentos estavam

nessas faltas, a mudança comportamental se tornava possível.
 

Ser deixado de lado ou ver a mãe tratar os irmãos de forma mais amorosa causa
grandes feridas emocionais e gera comportamentos disfuncionais. 

A bíblia conta a história de Rebeca que preferiu seu filho Jacó e preteriu Esaú. Você
pode ver o desfecho dessa história em Gênesis 27.

 
E se posso te deixar um conselho é, observe se ‘sem querer’, você não demonstra
mais afeição à um do que ao outro. Se arrependa, peça perdão à Deus e ao filho

deixado de lado, e conserte essa relação!
 

Também é importante não comparar os filhos. Cada um tem sua identidade, propósito
e um futuro que Deus preparou a eles. Permita que eles sejam quem Deus os criou

para ser. Ensine o caminho de Cristo, seja exemplo, ame, incentive, encoraje, elogie,
corrija quando necessário, mas não faça distinção entre eles.
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Inferior
Conheço mulheres que se sentem inferior às suas irmãs, primas ou colegas de

trabalho ou ministério. Algumas dessas mulheres relatamque desde muito novas, a
comparação era cruel. Familiares, parentes e vizinhos diziam: "Mas porque ela não
pegou um pouco da beleza da irmã?” ou: “Sua irmã está cada dia mais linda!” ou
“Você não cresce não menina? O que há de errado com você? Sua irmã pode ser
modelo, mas você.... Ih...você está ficando para trás da sua irmã ou do seu irmão

hein!"
Talvez você tenha sido essa criança, que quando chegou na adolescência sentiu a dor
dessas palavras. Muitas desenvolveram um grau profundo de baixa autoestima, além

de depressão, tentativa de suicídio, entre outros males emocionais.
 

O problema de se sentir inferior, é que esse sentimento leva mulheres a admirarem
outras mulheres em excesso e quando essas ‘pisam na bola’, elas se decepcionam,
julgam, condenam e criticam quem errou. Outro comportamento comum é quem se
sente inferior desprezar quem ‘ela acha superior’. Como uma defesa emocional, ela
prefere não se relacionar com a pessoa que todo tempo ‘faz ela lembrar’ que ela é
menor. Mas isso está apenas na cabeça de quem se sente assim, e muitas vezes, a
outra mulher fica sem entender nada. Outro sentimento muito comum é a inveja.

Quem se sente inferior inveja quem ela estabelece como superior.
 

Hoje, quero te convidar a sair dessa posição. Deus ama a todos igualmente e não há
menor ou maior no Reino de Deus. Somos pessoas únicas com habilidades únicas. Se
você viveu experiências como as que relatei no início do post, perdoe essas pessoas e
deixe essas palavras e comparações na Cruz de Cristo. Saiba que o Senhor viu todo
desprezo, vergonha, humilhação e rejeição que você vivenciou e tem honra para lhe

conceder, além de grandes planos para sua vida!
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Nunca acontece!
Já passou por situações onde você ora, pede e parece que nunca acontece? Eu já!

Posso me lembrar de quando casei, e meu esposo queria muito que eu engravidasse.
Mas, levou em torno de 1 ano e meio para que eu engravidasse da minha 1ª filha. Era

aquela expectativa e a triste decepção todo mês, quando se iniciava meu ciclo
menstrual. Perdi as contas de quantos exames de sangue realizei, e lembro-me até

hoje, a expectativa e o coração acelerado na hora de abrir o resultado, que em todas
as vezes estava lá a palavra mais temida por mim: NEGATIVO!

Por vezes, vivi gravidez psicológica, onde tinha diversos sintomas, como se de fato,
estivesse grávida. O resultado no corpo e no emocional era resultado de um desejo

interior não realizado.
É muito triste e frustrante não poder realizar um sonho. Assim como a personagem

Ana da bíblia, eu desesperadamente orava e clamava a Deus todos os dias para
engravidar. Até que, um dia, quando já estava praticamente sem esperança, abri o

exame e o resultado me proporcionou a alegria de encontrar ali, a palavra que
desejara há muito tempo: POSITIVO!

Há poder em nossas orações. Deus se alegra em nos proporcionar alegria. A questão
é que os caminhos do Senhor são diferentes do nosso, os pensamentos do Senhor

mais alto que os nossos, e todas as coisas cooperam para nosso bem. Busque
entender do Senhor qual o propósito em tudo o que você está vivendo. Aprendi em

minha caminhada cristã, que Deus também trabalha nosso coração e a intenção dele,
ates de nos entregar algo, que na verdade, possa ocupar o lugar Dele em nosso

coração.
Se você tem desejado algo e parece que nunca acontece, quero te encorajar com

minha história e relembrá-la da história de Ana. Consagre seus sonhos e desejos a
Deus, para que sejam alinhados com a vontade do Pai, e não se esqueça: coloque o

Senhor sempre acima de todas as coisas, inclusive de seus sonhos.
Sua felicidade não pode estar atrelada a realização desse sonho, mas sim, por estar

em Deus e pertencer a Ele.
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Pacificadora
Abigail é conhecida na bíblia, como uma mulher pacificadora. A história se passa no

livro de 1 Samuel 25, contando a história de um insensato rei, de coração duro, muito
rico e poderoso chamado Nabal. Sua esposa era Abigail. Davi já havia feito favores a
Nabal, e agora precisava que seus favores fossem retribuídos. Davi pediu que Nabal

alimentasse seu exército, que por sua vez, esse se negou a dá-lo.
 

Davi, enfurecido, decidiu matar Nabal e todo seu povo. Quando um servo de Nabal
soube disso, correu contar para Abigail. Ela imediatamente preparou todos os

alimentos necessários ao exército de Davi e levou-os. Com uma atitude humilde,
Abigail assumiu a culpa das ações de seu esposo, e pediu perdão a Davi, apaziguando

seu coração. 
 

Apesar de estar casada com um homem rude e mal, Abigail não permitiu que seu
esposo fosse morto. Pensando humanamente, seria até melhor para ela se seu

esposo morresse, pois estaria livre da opressão que sofria. Mas essa mulher era fiel
e pacificadora. Deus, por sua vez, interviu e resolveu a situação de Abigail. Alguns

dias depois, seu esposo morreu, e Davi a tomou por esposa.
 

Não sei se você mulher, tem vivido com um homem rude, tolo, insensato ou
grosseiro, mas a bíblia nos ensina a ter a atitude correta diante de tal situação.

Continue fazendo seu papel de esposa e seja uma mulher de paz dentro do seu lar.
Evite discussões, e coloque todo seu sofrimento aos pés do Senhor, libere perdão

para seu esposo, abençoe-o, e peça para o Senhor mudar seu coração. Prefira ter paz
e ser feliz a ter razão!

 
“Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus.” - Mateus

5:9
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Escassez
A bíblia conta a história de uma viúva (2ª Reis 4) que tinha apenas uma vasilha com
um pouco de azeite, mas que Deus usou a vida de um profeta para multiplicar e ela
pôde pagar uma dívida alta que seu marido havia deixado para ela. Se você for ler
essa história, há um detalhe interessante nela. O profeta Eliseu pediu que a viúva

fechasse a porta da sua casa para que o milagre ocorresse.
 

Tenho a impressão, ao ler essa frase, que na maioria das vezes, nosso milagre é
gerado no secreto, longe dos olhos das pessoas, que por sua vez, podem nos

desanimar com seus comentários ou falta de fé.
 

Eu já passei por muitos momentos onde abria o último leite para tomarmos café pela
manhã, sem saber como seria a noite. Mas em todos eles, Deus multiplicou e proveu

de forma milagrosa. Vivencieilongos anos de deserto financeiro, mas um dia me
posicionei e decidi crer em Deus, ao invés de olhar para minha circunstância.

Consagrei “o pouco que tinha” a Ele, e algum tempo depois, experimentei grandes
milagres financeiros.

 
Se você tem vivido uma situação de escassez, então ‘tome suas vasilhas’(encha-se
de fé - visualize o que deseja alcançar), ‘feche a porta da sua casa’ (intimidade com

Deus) e deixe Deus derramar milagrosamente o azeite em suas vasilhas, de tal forma,
que transbordará!!!

 
“Àquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou

pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós.”Efésios 3:20
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Desesperada
Em Marcos 5, encontramos a história de uma mulher desesperada. Uma mulher que

sofria há 12 anos de uma doença que já tinha acabado com o emocional, físico,
financeiro e relacionamentos dela. 

 
Jesus estava à caminho da casa de Jairo. Curar aquela mulher com o fluxo de sangue

não estava em sua programação. Mas ela mudou a agenda de Jesus. Ela quebrou
todos os protocolos que a impediam de chegar até Ele. 

 
Jesus ama pessoas ousadas em sua fé. Em toda sua trajetória de ensino, Ele curava

pessoas que tinham fé, que clamavam desesperadamente por cura. E a resposta final
de Jesus era quase a mesma para todos: “Sua fé te curou”.

 
Deus está esperando que você o surpreenda, que você o busque desesperadamente,

que você o toque com fé, recebendo assim o que já está liberado. 
É necessário sermos intencionais em nosso relacionamento com Deus. Ser

intencional é colocar toda força, energia, fé e empenho ao buscarmos conhecer e
sentir o Senhor.

 
Sua adoração, humildade, sua verdade interna (expor vulnerabilidades) e sua fé

tocam o Senhor.
 
 

“Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração.” -
Jeremias 29:13

 
“[...] o Reino dos céus é tomado à força, e os que usam de força se apoderam dele.”

-
Mateus 11:12
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Frágil
Sim, há uma força incrível na mulher. Nós PARIMOS! Cuidamos da casa, do marido,
dos filhos, fazemos comida, lavamos, passamos, cozinhamos, ensinamos as crianças,
corrigimos, amamos, cuidamos de seus machucados, das noites em claro, das febres,

do mal-estar, da doença, da síndrome...nós não abandonamos, não desistimos e
enfrentamos lobos ferozes em defesa dos nossos filhos. Trabalhamos dentro e fora de
casa. Ajudamos ou sustentamos sozinhas uma casa. Carregamos tijolos, construímos
casas e a próxima geração. Somos todas em uma: cozinheira, passadeira, lavadeira,

faxineira, secretária, ‘mãetorista’, despertador, psicóloga, professora, médica,
enfermeira, arquiteta, decoradora, paisagista, jardineira, amiga, namorada, entre

outras...
Somos fortes, porém há algo muito frágil dentro de nós, que nos derruba com um

“sopro”: nossas EMOÇÕES! Como são frágeis! 
Ouvimos palavras que nos ofendem. Lemos expressões que nos magoam.

Interpretamos sinais que nos expõe à rejeição. Há mulheres que se ofendem por
absolutamente tudo. Se não são chamadas à festas e eventos. Se não são chamadas

para tirar foto. Se não são marcadas nas redes sociais. Se não as cumprimentam
quando chegam à igreja.

Há quem se esconda numa ‘dura’ personalidade, que parece não se importar se o
outro demonstra afeição por ela ou não. Mas não se iluda! É apenas uma máscara. No

fundo essa ‘cara amarrada’, tem medo de se entregar e ser feliz. 
Se você ouve das pessoas à sua volta reclamações do quanto você é sensível, ou

‘mimimi’, não se ofenda com essa pessoa. É serio! Deus pode estar usando-a para
abrir seus olhos e mudar esse padrão comportamental.

Você fortalece suas emoções quando enfrenta seus maiores medos e desafios. Você
deixa de ser ‘mimimi’ quando abre seu coração humildemente e pede perdão à pessoa

que te feriu, por ser tão sensível.
Você cresce e amadurece emocionalmente quando reconhece o quanto é frágil e que

precisa de ajuda!
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Folgada
Vamos falar a verdade: como tem mulher folgada nesse mundo não é mesmo?

Lembrando que todos os meus textos são escritos com dois objetivos. 1º - fazer você
pensar se você não se encaixa nos exemplos que apresento. 2º - Te ajudar a lidar

com pessoas que se encaixam nos exemplos.  
Sempre que alguém me diz algo, ou leio algo ou ouço algo, trago para mim primeiro.
Pergunto: “onde isso se encaixa em mim? No que isso pode contribuir para que eu
me torne uma pessoa melhor? Há pessoas assim à minha volta? Como posso lidar

melhor com essa situação?” Estou sempre aprendendo e buscando evoluir a cada dia.
Falo isso, porque quando lemos algo negativo temos logo a tendência de pensar em

alguém e excluir-nos do comportamento apresentado. Espero que você também faça
a si mesma as perguntas que faço a mim mesma.

Dito isso, vamos aos exemplos. Há mulheres que acham que os pastores e líderes
devem ‘carregá-las no colo’ ou resolver os problemas que ela mesma criou. 

Há mulheres que querem tudo na mão, e nem se dão ao trabalho de ir ao Google
consultar o que precisa e pede que outra faça por ela. 

Há mulheres que não respeitam outras mulheres. Que não respeitam mulheres mais
velhas. Já vi filha gritando com mãe. Neta gritando e faltando respeito com a avó.

Mulheres estacionando em vagas proibidas.  Mulheres jogando lixo no chão. 
Mulheres que ao invés de pedirem humildemente se outra pode lhe ajudar de alguma

maneira, já impõe peso e responsabilidade de que a outra tem a obrigação de lhe
ajudar. 

Há mulheres que vivem como se as pessoas à sua volta sempre estivesse lhe devendo
algo. Elas cobram a visita, o whatsApp, a ligação, a amizade; mas nunca plantam

nada! Só sugam! Só querem para si. 
Mulheres mal-agradecidas, insatisfeitas e reclamonas. Tudo o que fazem à elas

nunca é suficiente. O resultado desse comportamento?
O afastamento das pessoas. Porque servir ao outro, deve ser leve e prazeroso e não

pressionada por um espírito intimidador e manipulador.
Será que você é assim?
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Mal-Agradecida
Trabalhei com atendimento à mulheres na área emocional por 5 anos. Recebia-as

dentro da minha casa. Doava parte do meu tempo, o quarto de uma das minhas filhas.
Sacrifícios eram feitos por toda a família para que centenas de mulheres tivessem a

oportunidade de mudar de vida.
Sempre fiz esse trabalho com muita entrega, empenho, seriedade e amor. E sempre
me senti feliz, realizada e plena nesse trabalho. Mas percebi uma coisa ao longo do

tempo.
As mulheres que só me sugavam, que queriam me manipular e intimidar, sentia da

parte de Deus para eu não dar continuidade no trabalho. No início, teimosa como era,
achava que era coisa da minha cabeça, e seguia em frente. Resultado? Eu me sentia
oprimida, sobrecarregada, exausta, e por mais que eu desse todo o apoio dentro e
fora do tempo estipulado, além de ‘carregar’ espiritualmente a pessoa, ela nunca

estava satisfeita.
Umas queriam que eu fosse como ‘um guru’ para elas, dizendo o que elas deveriam ou

não fazer. Outras queriam falar comigo a respeito de tudo o que acontecia na vida
delas em tempo real. Eu pensava: “Será que essa mulher pensa que eu não só tenho

ela na minha vida e estou disponível 24 horas?”
A verdade é que, assim que algumas coisas melhoravam para elas, as mesmas

desapareciam, sem ao menos agradecer. As mensagens que eram até perturbadoras e
insistentes, sumiam, até que... o problema voltasse a ocorrer.

Quando eu perguntava se elas tinham feito a parte delas no processo, a resposta era
não! E queriam mais uma vez, tudo mastigadinho. Só então eu entendia o que Deus

estava me dizendo no início.
Já as mulheres que eram gratas a Deus pela oportunidade e aproveitavam cada

ensinamento, evoluíram de tal forma, que hoje vejo muitas com ministérios, outras
pregando, outras com canal no Youtube, com perfis nas redes sociais, outras

atendendo outras mulheres, e outras até escrevendo. Que alegria! Essa é minha
recompensa!

A INGRATIDÃO FECHA PORTAS! Mas um coração humilde e quebrantado diante de
Deus, Ele não rejeita.
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Exigente
Diante dos últimos posts, quero convidar você a observar como você pede as coisas
às pessoas. Será que você intimida as pessoas com seu pedido, e a maioria nunca

consegue dizer não por medo de você? Será que as pessoas não se sentem
pressionadas quando você pede algo à elas? Você fica esperando como se elas

tivessem a obrigação de resolver seus problemas? E ainda fica brava e chateada
quando elas não te atendem, mesmo já tendo feito por você outras milhares de

vezes? Será que você chega na casa da sua mãe ou avó com o balde de roupas para
ela lavar, sendo que você não mora mais lá? Será que você exige que as pessoas te

ajudem financeiramente ou emocionalmente? 
Será que você sempre fica com o melhor pedaço de mistura ou de bolo na sua casa?

Será que você vai aos lugares e exige que seu esposo, sua irmã, sobrinha, prima,
amiga; vá te buscar ou te levar?

Será que você está sempre exigindo ser bem atendida, mas nunca olha nos olhos do
funcionário do estabelecimento e o agradece por estar te servindo (mesmo que ele

ganhe por isso)?
Será que você passa pela portaria da sua empresa, condomínio ou igreja e nem olha

no rosto do funcionário?
Será que quando você pede ajuda à alguém nas redes sociais, você não diz: “Eu

PRECISO que você me ajude! (como se a pessoa tivesse obrigação de te ajudar, e o
conteúdo que ela esteja disponibilizando já não seja uma ajuda e você não esteja

reconhecendo)?
A melhor maneira de descobrir isso, é perguntando para essas pessoas que vieram à
sua mente. Pergunte como elas se sentem quando você pede algo à elas. Pergunte se
elas tem prazer em te ajudar. Não se ofenda com as respostas delas, e peça que elas

sejam verdadeiras, caso contrário, não terá efeito. 
Você tem um coração grato às pessoas que já te ajudaram um dia?

Se você lembrou de alguém que te ajudou em algum momento difícil, que tal parar um
tempinho agora e enviar uma mensagem dizendo o quanto ela abençoou sua vida?

Tenho certeza que você será ainda + abençoada!
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Facilitadora
Há pessoas que fazem demais pelos outros e se sentem sobrecarregadas e usadas.
Mas há um número expressivo de mulheres que NÃO AJUDAM NINGUÉM E SÓ

PENSAM EM SI MESMAS.
Elas têm medo de compartilhar ou dividir suas experiências e ensinamentos com

outras, e ‘perderem’ seus lugares ou serem copiadas, ou sei lá o quê! Isso é muito
comum em locais de trabalho e ministério.

Você já passou pela experiência de entrar em uma nova empresa e a pessoa que
ocupava o lugar para a qual você foi contratada- e muitas vezes foram promovidas à

cargos melhores, ou vão sair da empresa para algo melhor (o que não faz nenhum
sentido negar informações) - e ainda assim, elas não ensinam o trabalho direito e

fazem questão de te prejudicar? Eu já sofri com isso, e, é horrível!
Isso ocorre em escolas, faculdades, ou se você muda para uma nova cidade e precisa

saber qual melhor mercado ou farmácia, e as vizinhas negam informações tão
simples?

O pior é que, infelizmente isso também ocorre no meio ministerial. Já pedi
informações à algumas pessoas sobre assuntos simples, como indicação de um curso

que alguém fez e eu gostaria de saber como foi a experiência para ela, e a pessoa
ignorou completamente meu pedido de ajuda.

Como é bom encontrar pessoas que abrem portas e facilitam o caminho dos outros.
Compartilhar informações preciosíssimas de um trecho que você já passou com quem

ainda vai passar por ele, é um bem muito grande que você faz ao outro.
Por isso, eu tenho a prática de encorajar mulheres a escreverem livros, gravarem

vídeos, criarem perfis no Instagram e cumprirem sua vocação com excelência, e no
que diz respeito ao que posso ajuda-las, compartilho através dos meus vídeos, textos

e livros todas as informações possíveis.
Seja uma FACILITADORA e ajude alguém a passar por um trecho que você já passou,
e se você pode dar oportunidades às pessoas através da posição que você ocupa, por

que não fazer?
O que você pode fazer para facilitar a vida de alguém hoje?
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Faladeira
Sempre falei demais. Devo ter passado na ‘fila das palavras’ mil vezes (risos). Mas o

que hoje é um dom necessário para a escrita e para compartilhar a mensagem que Deus
me confiou, um dia foi ruína para mim e para meus relacionamentos.

Se eu estava em uma roda de conversa com pessoas que tinha intimidade, eu queria
falar mais que todo mundo.

Se eu recebia visitas em casa, parece que eu tinha que ficar falando toda hora para a
pessoa achar que eu a estava recebendo bem.

Se eu ia à casa de alguém, falava pelos cotovelos. O problema de falar demais, é a
qualidade dessa fala.

Antes de ser moldada pelo Senhor nessa área, eu adorava falar da vida de outras
pessoas e principalmente, anunciar coisas ruins. Eu também era craque em falar mal do

meu esposo, da minha vida financeira e de me fazer de vítima.
Lembro-me de sempre chegar angustiada em casa após uma festa ou encontro com

familiares e amigos, de tanto que eu havia falado. Eu ficava passando e repassando as
minhas falas e ainda encontrando coisas que eu deveria ter falado e não falei.

Eu não tinha consciência de que agia erroneamente, mesmo frequentando igreja há
anos. 

Uma das primeiras coisas que Deus trabalhou em minha vida foi o falar. Li um livro da
Joyce Meyer, com o título: “Eu e minha boca grande!” – Esse livro trouxe informação
suficiente para que eu me posicionasse e me arrependesse de todas as vezes que falei
erroneamente. Cancelei todas as palavras de maldição que havia lançado sobre meu

casamento, minha vida financeira e sobre mim mesma. E eram muitas!
Depois fiz algo que mudou totalmente o meu falar: um JEJUM DE CRÍTICAS POR 40

DIAS! 
Confesso que foi o jejum mais difícil que já fiz em toda minha vida, mas foi

transformador. Atrelado à ele, eu declarava inúmeros versículos sobre meu falar
durante o dia. O que mais me marcou foi:

“Nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas a que for útil para edificar
os outros, CONFORME A NECESSIDADE, para que conceda graça aos que a ouvem.” -

Ef 4:29
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Difícil
Essa é uma das palavras que mais ouço pelo direct em relação às minhas postagens.

“Ah!.. como é difícil fazer isso! Como é difícil chegar à esse nível! Como é difícil
perdoar! Como é difícil conviver com ele! Como ela é uma pessoa difícil! Como minha

situação é mais difícil, pois sou sozinha! Como é difícil buscar a cura! Como é difícil ler
a bíblia! Como é difícil encontrar meu propósito de vida! Como é difícil ajudar alguém!
Como é difícil gravar vídeos! Como é difícil escrever! Como é difícil falar em público!
Como minha liderança é difícil! Como as pessoas são difíceis!” E até... “Como eu sou

uma pessoa difícil!”...e por aí vai...
 

Permita-me dar-lhe uma informação científica. Quando você diz que algo é difícil, seu
cérebro - que trabalha por comandos - entende que aquilo é impossível de ser feito.

Uma vez que não está ao ‘alcance’ dele, ele se fecha totalmente para tentar. É como se
o cérebro pensasse +/- assim: “Já que é difícil, não vou nem me esforçar para tentar,

porque no final não vou conseguir mesmo!”
Você deu um comando à ele. E esse comando foi: “É muito difícil” ou “Não consigo” ou

“Não posso”.
 

Nosso cérebro foi programado para conservar energia. Então ele vai tentar a todo custo
evitar esforços para não ‘perder’ sua preciosa energia. Por mais que nosso cérebro seja

uma máquina incrível e fascinante, ele tenta nos ‘enganar’para se beneficiar.
O mesmo ocorre quando alguém está falando sobre um assunto e você diz, ou pensa:

“Ah..isso eu já sei!” Quando você diz “eu já sei”, seu cérebro responde: “Já que eu já
tenho essa informação, então não preciso me esforçar para tentar entender ou aprender

isso novamente”.
Cada pessoa carrega sua identidade e suas experiências que podem enriquecer ainda

mais o aprendizado que já temos.
 

Depois de anos lendo a bíblia, lendo livros, ouvindo mensagens na minha igreja e no
Youtube, ainda continuo aprendendo – mesmo aquilo que eu ‘já sei’ - até porque, meu

cérebro também precisa ser lembrado do que ele já sabe!
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Julgadora
As mulheres são peritas nessa área. Como gostamos de julgar e tirar conclusões sobre

as ações das pessoas! Julgamos as ações do nosso esposo, dos nossos filhos, parentes,
colegas de trabalho, pastores e quem mais pudermos.

 
Você sabia que a maneira como você enxerga as ações das pessoas está muito mais

baseada nas suas percepções pessoais do que de fato, com a ação que você está
julgando ser errada naquela pessoa?

 
Exemplo: você sabia que criticar demais as pessoas está ligada à um forte sentimento

de rejeição e de desprezo que você viveu em algum momento da sua vida, e que falar mal
das pessoas traz ‘consolo e conforto’ ao seu Ego?

É verdade! Você diz ou pensa: “Fulana fez isso...que absurso! Eu não faria isso!” Seu
cérebro entende assim: “Sou melhor do que ela! Não sou desprezível, sou melhor! Por

que alguém me desprezou se sou tão boa?”
Se alguém não te responde como você gostaria, suas experiências passadas ligadas à

rejeição são acionadas, e você julga a pessoa do presente baseada na falta da pessoa do
passado.

Na verdade, a coisa é bem mais embaixo. As rejeições ligadas à sua família de origem:
mãe, pai, irmãos e avós; tem um peso fundamental na construção desse pensamento. 

Como ‘tratar’ isso? Perdoando quem te rejeitou ou te desprezou. Deixando todas essas
faltas na Cruz de Cristo, e buscar desenvolver um relacionamento íntimo com a fonte de

TODO AMOR e CURA! 
 

À medida que eu mergulhava ainda mais nesse amor curador, eu aprendia a julgar
menos as pessoas, entendendo que cada um se comporta da maneira como aprendeu ou

recebeu também. E, que, se estou tendo entendimento para ser uma pessoa melhor,
devo orar para que essa pessoa tenha conhecimento também, ao invés de julgá-la.

Você não precisa diminuir ou criticar o outro para se sentir amada e valorizada. Seu
valor está em ser FILHA! Uma filha imperfeita, cheia de falhas e faltas, mas que
depende desesperadamente desse PAI para ser uma pessoa melhor a cada dia! 
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Percepção
“Um casal, recém-casado, mudou-se para um bairro muito tranquilo. Na primeira

manhã que passavam na casa, enquanto tomavam café, a mulher reparou atráves da
janela em uma vizinha que pendurava lençóis no varal e comentou com o marido:

- Que lençóis sujos ela está pendurando no varal! Está precisando de um sabão novo.
Se eu tivesse intimidade perguntaria se ela quer que eu a ensine a lavar as roupas!

O marido observou calado. Alguns dias depois, novamente, durante o café da manhã, a
vizinha pendurava lençóis no varal e a mulher comentou com o marido:

- Nossa vizinha continua pendurando os lençóis sujos! Se eu tivesse intimidade
perguntaria se ela quer que eu a ensine a lavar as roupas!

E assim, a cada dois ou três dias, a mulher repetia seu discurso, enquanto a vizinha
pendurava suas roupas no varal.

Passado um tempo a mulher se surpreendeu ao ver os lençóis muito brancos sendo
estendidos, e empolgada foi dizer ao marido:

- Veja, ela aprendeu a lavar as roupas, Será que outra vizinha ensinou??? Porque eu
não fiz nada. O marido calmamente respondeu:

- Não, hoje eu levantei mais cedo e lavei os vidros da nossa janela!
E assim é. Tudo depende da janela, através da qual observamos os fatos.” - [Autor

desconhecido].
Lemos o outro através da nossa ótica, através das nossas experiências passadas,
através das nossas crenças e ideais, por isso somos pessoas tão diferentes, que
gostamos de coisas diferentes, acreditamos de maneiras diferentes e amamos de

formas diferentes. Essa é a ‘graça’ da vida e dos relacionamentos.
O errado se dá quando aquilo que eu acredito ser o correto, ou a única forma de fazer
algo, eu querer ‘enfiar goela abaixo’ no outro. Por isso, o mundo está como está, e as

pessoas matam por política, religião e futebol, por exemplo.
Nem Deus é estático. Nem Ele se move metodicamente. Nem Ele está preso numa caixa

do: “Só atuo assim”. 
 O importante é viver e cumprir os princípios, sendo uma pessoa melhor à você mesmo e

às pessoas à sua volta.
Ah!! E limpe suas janelas!
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Melhor e +
Fala a verdade: quantas vezes nos achamos melhor do que os outros? Quantos

pensamentos passam em nossa mente, como: sou mais disciplinada que fulano (a), sou
mais espiritual, oro mais, leio mais a bíblia, vou mais à igreja, perdoo mais fácil, peço

perdão sempre e ele nunca pede - sou melhor que ele (a) – ajudo mais as pessoas, e ela
não; faço mais atividades físicas do que ela, como melhor do que ela, estudo mais,
acordo mais cedo, trabalho mais, estou há mais tempo na caminhada que ela, tenho

mais filhos, tenho mais dificuldade, meu passado é mais sofrido ... e por aí vai!
Parece que todo tempo nosso EGO precisa dizer para nós mesmas que somos melhores

ou que fazemos mais que os outros. Esse pensamento só vai levar a uma linha de
expectativa: “Eu mereço!”

 
Esse ‘eu mereço’ vai gerar inúmeras coisas. Quando você não receber o que espera, e

ver exatamente as pessoas que você acha ser melhor que elas por causa das suas ‘ações
corretas’, isso te gerará além de uma enorme frustração, raiva e inveja.

Isso mesmo! Afinal, você fez tão certinho e nada aconteceu na sua vida, mas na vida da
outra!

Não se iluda! Esses pensamentos que vem do EGO, são armas diabólicas que Satanás
usa para te destruir e ainda te afastar de Deus. Quando você acha que Deus está te

‘devendo um favor’, que está em ‘débito’ com você, sua reação natural será romper com
seu relacionamento com Ele, e o seu fim será uma mulher amargurada, invejosa,

insatisfeita e reclamona.
Arrependa-se, confesse e rasgue seu coração diante de Deus. Se humilhe, se

constranja e mude de comportamento já!
 

Uma dica prática é todas as vezes que vierem pensamentos desse tipo à sua mente,
converse consigo mesma: “Ego, pode tirar seu ‘cavalinho da chuva’ que não vou mais te

dar ‘trela’ não! Não sou melhor e + do que ninguém. Posso estar à frente de algumas
pessoas na caminhada, mas há muito mais pessoas à frente da minha caminhada. 

Sugiro que também ore para que elas tenham o entendimento do que precisam
melhorar.
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Vítima
Como é desconfortável estar ao lado de alguém que se faz de vítima em qualquer

situação. Eu sei, quem faz isso, não percebe que faz.
Mas, meu intuito não é apontar seu erro, mas sim, te ajudar a sair dele.

Eu vivi assim por muitos anos. Eu sempre tinha a pior história para contar. Eu sempre
tinha vivido a pior desgraça na vida. Eu sempre estava sozinha e não tinha ninguém para

me ajudar. Eu era a que não tinha mãe, pai e ‘família’. Eu era a coitadinha que todos
desprezavam. Eu era a bobinha que todos humilhavam. Eu era injustiçada sempre. Eu
nunca tinha dinheiro para nada. Eu nunca podia comprar o que queria. Como eu era

coitadinha!
Mas quer a verdade? Embora algumas dessas situações fossem reais, ainda assim, meu
EGO ferido as potencializava e a dor parecia muito maior. Nosso EGO está sempre em

busca de ser o centro das atenções, de ser visto, reconhecido, mesmo que seja de
maneira negativa.

Assim ocorre com muitos filhos também, que agem rebeldemente, dão trabalho para os
pais, somente porque buscam atenção e reconhecimento, nem que seja, por uma forma

negativa. O importante será o resultado que ele recebeu: a atenção!
Deus me confrontou logo no início da minha jornada de cura em relação à isso, e levei
alguns anos para vencer o vitimismo. De vez em quando, ele tenta reaparecer, e meu

trabalho é enterrá-lo novamente.
Existem algumas estruturas psíquicas e sistemas de defesa dentro de nós, que vez ou
outra, darão sinais de vida. Seu papel é – agora que tem conhecimento – lutar contra

isso.
Fale para si mesma: “o que passou, não volta mais, e hoje você pode ser refeita e plena
no amor do Pai. Você não é mais aquela menina indefesa, órfã, abandonada, rejeitada,

desprezada.. saia desse lugar já __ fale seu nome com força.
Seu cérebro precisa receber o ‘choque de realidade’ porque as vezes, ele ainda está se

alimentando dos vícios químicos construídos em suas conexões neurais.
Seu cérebro só funciona com comando, então precisa receber o comando para sair

desse lugar!
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Generosa
A bíblia conta em 2ª Reis 4: 8-37, a história de uma mulher que estava atenta as

necessidades do outro. Ela observou que o profeta Eliseu passava de um lado para o
outro para ajudar as pessoas e não parava para comer. Ela insistiu com ele para aceitar

sua oferta de alimento. Algum tempo depois, essa mulher propôs ao seu esposo que
fizessem um quartinho para ele descansar e dormir, sempre que estivesse naquela

cidade.
Quantas pessoas à nossa volta tem inúmeras necessidades e não conseguimos

enxergar? Essa mulher nos ensina uma lição sobre hospitalidade. Quando as pessoas
vão à sua casa, como você as recebe?

 
É tão gostoso quando somos recebidos em lares ou igrejas que nos acolhem com amor,

atenção, ouvem nossas necessidades, nos oferecem o que tem de melhor. Nos sentimos
bem, amados, satisfeitos e felizes. Esses lugares e pessoas nos marcam, e sempre que

temos a oportunidade de estar com eles novamente, fazemos o possível.
 

Já o contrário, também nos marca, mas de forma negativa. Já tive a oportunidade de
ser bem recebida, mas também muito mal recebida em algumas casas e até igrejas. É

horrível! Não vemos a hora de ir embora!
 

Pessoas egoístas e insensíveis não conseguem observar as necessidades dos outros.
Por isso, se em alguns momentos, você não consegue sorrir, abraçar, receber, dar

atenção as necessidades das outras pessoas, talvez seja necessário se encher do amor
de Cristo, e ser abastecida nessa fonte de doação, para então ser uma ótima anfitriã. 
Mas não se esqueça de ser uma excelente anfitriã primeiramente com os da sua casa. 

 
Abrace-os, ouça-os, ame-os, olhe-os, beije-os, etc...Faça uma mesa bem bonita

(mesmo simples) e reúna-se com os da sua casa 1 vez por semana pelo menos. Agindo
assim, logo você estará sensível as necessidades dos outros também.
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Simplesmente Mãe
Como é difícil para algumas mulheres serem ‘simplesmente esposas e mães’. Uma das

primeiras renúncias que Deus me pediu para fazer quando minha jornada de cura
começou em 2012, foi deixar meu emprego. Lutei contra o quanto pude, mas entendi

que estaria desobedecendo a Deus se continuasse.
Meu emprego foi benção do próprio Deus por muitos anos em nossa vida familiar. Ele
havia aberto aquela porta, mas pouco tempo antes, havia também aberto uma porta

muito maior para meu esposo, com o intuito de fechar essa porta na minha vida.
Confesso que não foi fácil, principalmente porque eu era concursada pública e nunca

seria mandada embora. Meu emprego era vitalício e garantido.
Mas Deus queria ‘tirar’ todas as minhas garantias e me ensinar sobre a

DEPENDÊNCIA. De volta ao meu lar, fui aprender a amar esse lar. Por causa da minha
construção de vida – não tive um lar, uma família, pai e mãe presentes – parece que a

casa não era um lugar confortável para mim, e de fato, não era.
Eu amava meu esposo, amava minhas filhas, mas não tinha recursos internos para

demonstrar isso. Tudo o que eu sabia fazer era cozinhar, lavar, passar, cuidar da casa,
ajudar com as tarefas escolares, deixa-las limpinhas, cuidar da saúde, trabalhar fora,
prover recursos, mas não era intencional de forma emocional ao demonstrar afeto e

amor.
Com uma filha de 11 anos e uma de 5, e 14 anos de casada, fui APRENDER a ser esposa

e mãe. E na dependência de Deus, ouvindo mulheres de Deus, como a Pra Helena
Tannure, lendo muitos livros sobre o assunto + a bíblia, fui aprendendo a amar meu lar

e minha família a cada dia mais.
Hoje, eles são minha prioridade. Hoje, sou intencional na minha presença. E detalhe:

SEM O CELULAR! É estar estando de verdade!
Amo ajudar mulheres a encontrarem seu verdadeiro e mais precioso lugar: seu LAR!

LAR deriva da palavra lareira, que significa aquecer. Um verdadeiro lar acolhe as
maiores e densas tempestades da vida. Um lar aquece, cuida, cura e restaura. Um lar

traz de volta a vida!
Como está o seu lar?
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Nunca é do nosso jeito
Sabe quando você quer muito uma coisa, e você sabe que ela veio da parte de Deus, e

que vai abençoar pessoas, mas que por algum motivo, ela ainda não aconteceu? Pois é,
eu vivi isso incontáveis vezes, e as vezes, ainda vivo. Estou sempre ‘caindo do cavalo’

porque na verdade, Deus está afinando minha motivação e quebrando qualquer orgulho.
 

Por vezes, Deus coloca grandes sonhos e projetos em nosso coração. Mas, antes de
serem cumpridos, passaremos por longos e incontáveis testes em nossa vida. Deus não

vai nos dar algo que nos afastará Dele. Deus não abrirá uma porta, pela qual
passaremos e nunca mais voltaremos. Deus prefere deixar de realizar sonhos que Ele

mesmo nos deu, do que nos perder.
 

Tudo isso porque NÓS somos mais importantes para Ele do que nossa missão, chamado
ou propósito. O maior propósito de Deus para conosco, é relacionamento.

A partir do momento que nosso emprego, casa, dinheiro, diplomas, posição ou
ministério romper com esse relacionamento, estaremos fadadas ao fracasso.

 
Todas as vezes que quero muito alguma coisa, Deus me apresenta muitos testes. Mas,

até eu entender que situações que em nada pareciam ter a ver com o meu desejo, na
verdade era Deus testando meu caráter e coração, leva um tempo. As vezes erro, as

vezes acerto. 
E quando erro, depois de aprendida a lição e consertada a situação, parece que ‘aquele

desejo tão ardente’ esfria, depois vejo que na verdade, ele amadurece.
Deus sempre trabalha comigo assim: Ele planta o sonho, me convence a aceitar, depois
me direciona a orar e crer que irá acontecer, mas depois passa a testar meu coração de

diversas maneiras.
No final, a ‘coisa acontece’, mas nunca do jeito que imaginei, muito menos no tempo

que desejei. As vezes, quando já até esqueci do projeto, lá vem Deus resgatando e
fazendo acontecer, usando pessoas que nunca imaginei ser. Aliás, essa é outra

característica da ação de Deus comigo. Ele nunca usa quem eu penso que Ele deveria
usar, e sempre usa quem eu NUNCA imaginei Ele usar. 
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Má influência
Vasti era casada com o rei Xerxes, um rico e poderoso homem.

Um dia, o rei resolveu dar um banquete a todos os seus nobres e oficiais. No último dia,
o rei exigiu a presença da rainha Vasti, para mostrá-la aos homens. 

A rainha recusou-se. O rei ficou indignado e muito bravo. Como Vasti exerceria grande
influência na vida das mulheres daquele reino, ela precisou ser punida por sua

desobediência, pois seria uma péssima influência para as mulheres.
 

É claro que hoje vivemos em outra sociedade, com outros conceitos, onde a mulher tem
muito mais valor que naquela época. Mas o princípio dessa história não pode ser

perdido e podemos aprender muito com ela.
Independente da ação de nossos maridos, nossa função é honrá-lo. A Palavra nos diz

que se obedecermos aos mandamentos que Deus estabeleceu, seremos felizes. As
vezes não vivemos uma vida de liberdade em Cristo plena, ou satisfação pessoal, porque

estamos em desobediência. Se nossos esposos nos pedem algo, e achamos que eles
deveriam ser mais dóceis ao falar, batemos o pé e não fazemos.

 
Agimos muitas vezes egoisticamente, e não queremos dar o braço a torcer de jeito

nenhum. Eu mesma já fiz isso inúmeras vezes. Mas quando comecei a deixar o Espírito
Santo controlar minha vida, meus pensamentos, minhas ações, meu coração, fui levada

a honrar e obedecer meu esposo. Confesso que não foi fácil, mas o resultado foi
extremamente benéfico, e hoje posso ajudar tantas mulheres a superarem o que

superei, sendo um exemplo positivo para elas.
Aprendi que quando faço para meu esposo, estou fazendo para o Senhor, e para Ele eu
faço tudo com excelência. Então aprendi a servir meu esposo com excelência também.

Hoje eu colho bons frutos de alegria, paz, harmonia, respeito e amor em meu
casamento. Encorajo você a fazer o mesmo.

 
“Do mesmo modo, mulheres, sujeitem-se a seus maridos, a fim de que, se alguns deles
não obedecem à palavra, sejam ganhos sem palavras, pelo procedimento de sua mulher,

observando a conduta honesta e respeitosa de vocês.” 1 Pedro 3:1,2
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Na hora certa
Gostaria de falar da sabedoria de uma mulher que amo na bíblia: Ester. A primeira lição

que Ester nos apresenta é que ela não carregou seu passado de perdas, orfandade e
solidão para sua nova vida. Pense comigo: Se Ester estivesse presa em seu passado,
ocupando a posição de vítima, órfã, ela andaria cabisbaixa, chorando pelos cantos,

murmurando, e não é dessa forma que a bíblia descreve Ester. 
 

Ela é descrita como uma moça bela e formosa. Como a Palavra nos diz que o coração
alegre embeleza o rosto, penso que Ester era uma moça alegre também. Ela não

expressava sua história de vida no seu comportamento ou nos relacionamentos que
nutria com outras pessoas.

 
Ester poderia ter escolhido ser amarga ou ressentida com Deus por ter perdido seus

pais. Ela poderia ser uma moça triste, depressiva, mas escolheu agarrar a oportunidade
que teve com todas as forças. Ester estava curada de seu passado. Com certeza, ela

compareceu à frente do rei, com a cabeça erguida, mas mantendo seu coração humilde.
A obediência de Ester a colocou numa posição de grande importância para a realização
de um grande feito: salvar o seu povo do plano maligno de Hamã, que queria destruir

todo povo judeu.
Porém, Ester sabia que não conseguiria realizar essa tarefa sozinha. Então propôs ao

seu povo que orassem e jejuassem em seu favor por três dias. Ela confiou em Deus para
direcioná-la.

Teve paciência para esperar o momento certo de falar com o rei. Ester nos ensina mais
essa lição: tem a hora certa para falarmos, mesmo que seja algo tão importante.

Aprendi que se tenho algum assunto delicado ou difícil para tratar com pessoas difíceis
de lidar também, oro incontáveis vezes para que Deus me apresente o momento certo

de falar e a maneira correta de falar, porque mais importante do que você fala, é COMO
você fala!

Também oro para que Deus coloque anjos de paz entre eu e a pessoa, para que ela
entenda perfeitamente o que desejo comunicar. Isso tem feito toda diferença na minha

vida em momentos como esse.
 

www.robertasara.com.br



Mal Falada
Uma das mulheres mais importantes descritas na bíblia foi Maria. Mas o início da sua

trajetória não deve ter sido nada fácil. Alguns estudiosos da bíblia dizem que Maria
deveria ter entre 15 e 17 anos. Imaginem uma adolescente cheia de sonhos, planos,

projetos, e de casamento marcado com seu noivo José, receber a notícia que havia sido
escolhida para ser a mãe do Salvador!

Acredito que no primeiro momento, Maria, nem conseguiu mensurar a grandeza para
qual estava sendo escolhida. Mas para que eu e você fôssemos abençoadas pela vinda
de Jesus à terra, Maria precisou aceitar o agir de Deus em sua vida e não se preocupar

com o que as pessoas iriam falar.
Pensem no quanto Maria foi julgada, caluniada, difamada e mal interpretada. E quanto
a falar com José? Penso no turbilhão de emoções que Maria teve de enfrentar, além de

saber gerir tudo isso de uma forma saudável.
Ninguém ainda tinha ideia de quem ela carregava em seu ventre. Maria gerava o

milagre, a cura, a libertação, a restauração, o amor verdadeiro, a vida que hoje temos
acesso! Que linda missão!

 
Deus também quer colocar sementes em você que irão gerar tudo isso, mas talvez, você
como Maria tenha que passar por algumas situações desconfortáveis como ela passou.
E a pergunta que te faço é se você está preparada para uma grande missão? Você tem

permitido que Deus aja em seu interior? Você tem tido sabedoria para lidar com
algumas situações que despertam inúmeras emoções negativas dentro de você? Você

sabe como gerir cada uma delas?
 

Maria confiou totalmente em Deus e no seu amor. Maria era virgem, e não tinha ideia
de como isso poderia acontecer.

Talvez Deus tenha te chamado para a realização de grandes feitos, mas você tem fugido
de algumas situações por achar que não é capaz, ou por não entender como Deus fará,
já que é tão limitada. Saiba que tudo o que Deus precisa é de sua entrega e confiança

Nele. Maria acionou sua fé: “Que aconteça comigo conforme tua vontade” (Lucas
1:38). Acione a sua também!
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Ajustes
Até aqui meu intuito através dessa série, tem sido levar reflexão e conhecimento à sua
mente, com o objetivo de encorajar você a provocar inúmeras mudanças em sua vida. 
Aproveite o momento e avalie seu espírito. Você arruma muitas brigas e confusões?

Interpreta e julga mal as pessoas? Não consegue se submeter ao seu esposo em amor?
Tem dificuldades de submeter-se a comandos de outras pessoas? Tem dificuldade em
obedecer e buscar a Deus? Pensa que todo mundo está falando mal de você e se sente

injustiçada? Não consegue se alegrar quando alguém recebe uma benção? 
 

Bom, a lista é grande e poderia estendê-la incansavelmente, mas acredito que você já
entendeu o que Deus está falando ao seu coração através dessa série, não é mesmo?

 
Mas quero te dar uma boa notícia. Não importa os caminhos que você percorreu até o
dia de hoje que te tornaram essa pessoa cheia de marcas, feridas e maus sentimentos.
Há alguns anos, eu era essa pessoa: melindrosa, de espírito insubmisso, com muitos

maus sentimentos dominando meu coração e minha mente. Enquanto caminhei assim, 
 

Deus não confiou nada as minhas mãos, mas a partir do momento em que me
quebrantei, me arrependi, confessei, me submeti a autoridade e a vontade de Deus,
clamando por cura e libertação, Deus interviu e hoje posso dizer que o Senhor me

entregou muitas gestações espirituais.
 

Deus pode e quer te curar e te levantar como uma mulher SARADA para você levantar e
SARAR outras milhares de mulheres que venham gerar outros grandes propósitos de

Deus na vida de inúmeras outras mulheres. Esse é o ciclo!
 

E pode ter certeza que isso é absolutamente possível se você a partir de hoje se
submeter a autoridade de Deus, obedecê-lo, buscá-lo, confessar seus pecados, se

arrepender de suas ações e todos os dias buscar desenvolver um relacionamento íntimo
com Deus em verdade. Abrindo seu coração e colocando para fora todos os sentimentos

negativos, renunciando-os e deixando na Cruz de Cristo.
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O principal
Maria e José , não puderam proporcionar a Jesus as melhores escolas, roupas e

recursos. Mas ela deu-lhe o que é, de maior importância. Maria foi presente na vida de
Jesus, o educou, deu-lhe amor, alimento, segurança, proteção, e contribuiu com Deus

para proporcionar a Jesus um lar saudável, um ambiente de paz, segurança e amor.
 

As vezes nos preocupamos em trabalhar tanto para darmos boas escolas e recursos
para nossos filhos, mas deixamos de dar o principal: nossa presença, conversas,
amizade, companheirismo, amor, carinho, compreensão e tempo de qualidade. 

Convido você a refletir como tem agido em seu lar. Você tem proporcionado aos seus
filhos toda a base necessária para que eles sejam tudo o que Deus os projetou para

ser?
 

Ou você tem usado sua boca para muitas vezes gritar, xingar, amaldiçoar, ameaçar,
intimidar, culpar, ou impor de forma errada e marcar a vida daqueles que Deus confiou

as suas mãos?
 

Nossos filhos são emprestados a nós pelo Senhor para que sejamos participantes com o
Senhor de Sua glória, contribuindo com o propósito que Deus designou a cada um.

Como pais, temos o dever de abençoar nossos filhos, ensinar o caminho correto, além
de trabalharmos nele sua identidade, propósito e destino.

O que você fala hoje terá um valor muito grande sobre a vida de seus filhos no futuro e
vai influenciar fortemente o seu destino.

 
O futuro dos seus filhos estão em seus lábios e em suas mãos, por isso, passe tempo

com eles e invista correção quando necessário, amor sempre e oração constante.
Maria foi um canal pelo qual Deus consumou sua perfeita vontade. E você, tem gerado a

vontade de Deus em sua vida e no seu lar?
 
 
 
 www.robertasara.com.br



 

Roberta Sara

Redes Sociais

www.robertasara.com.br

@robertasara.escritora

/robertasara

@robertasara.escritora

Pensamentos
do Universo
Feminino

/www.lojasaradasparasarar.com.br


