Palestra para Casais - A Mulher Segundo o Coração de Deus
(Rute 3:11)

Rute 3:11b Pois toda a cidade do meu povo sabe que és mulher virtuosa.
CARACTERÍSTICAS
1 - AUXILIADORA E COMPANHEIRA
Gênesis 2:18 E disse o Senhor Deus: Não é bom que o homem esteja só;
far-lhe-ei uma ajudadora idônea para ele.
A auxiliar é uma pessoa de confiança, sabe tudo o que acontecerá antes
dos outros, prepara todas as coisas para que tudo aconteça, que corra
bem, que funcione, dá o suporte necessário, está sempre perto.
2 - MISERICORDIOSA
Rute 1:8 Disse Noemi às suas noras: Ide, voltai cada uma à casa de sua
mãe; e o Senhor use convosco de benevolência, como vós usastes com os
falecidos e comigo.
Rute 1:14b porém Rute se apegou a ela.
Um dom de Deus, amar incondicionalmente, sermos amáveis sem olhar as
circunstancias ou dificuldades, se entregar em favor do outro. Nestas
atitudes refletimos o brilho de cristo, que flui de dentro para fora de nós e
o Senhor faz com que as vidas achem graça em nós.
3 - TEM FÉ
Mulher Cananéia:
Mateus 15:22-28 E eis que uma mulher Cananéia, que saíra daquelas
cercanias, clamou, dizendo: Senhor, Filho de Davi, tem misericórdia de
mim, que minha filha está miseravelmente endemoninhada.
Mas ele não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, chegando ao pé
dele, rogaram-lhe, dizendo: Despede-a, que vem gritando atrás de nós.
E ele, respondendo, disse: Eu não fui enviado senão às ovelhas perdidas da
casa de Israel.
Então chegou ela, e adorou-o, dizendo: Senhor, socorre-me!
Ele, porém, respondendo, disse: Não é bom pegar no pão dos filhos e
deitá-lo aos cachorrinhos.
E ela disse: Sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das
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migalhas que caem da mesa dos seus senhores.
Então respondeu Jesus, e disse-lhe: Ó mulher, grande é a tua fé! Seja isso
feito para contigo como tu desejas. E desde aquela hora a sua filha ficou
sã.
Mulher Fluxo Sangue:
Mateus 9:20-22 E eis que uma mulher que havia já doze anos padecia de
um fluxo de sangue, chegando por detrás dele, tocou a orla de sua roupa;
Porque dizia consigo: Se eu tão-somente tocar a sua roupa, ficarei sã.
E Jesus, voltando-se, e vendo-a, disse: Tem ânimo, filha, a tua fé te salvou.
E imediatamente a mulher ficou sã.
4 - PERSEVERANTE
Viúva e o juiz iníquo:
Lucas 18:5 Todavia, como esta viúva me molesta, hei de fazer-lhe justiça,
para que enfim não volte, e me importune muito.
Rute 1:18 Vendo Noemi, que de todo estava resolvida a ir com ela, deixou
de lhe falar.
É uma mulher determinada, decidida, sabe que a saída está somente no
Senhor, que as respostas, as direções e os milagres vem Dele. Luta
buscando no Senhor, não desiste até ver cumprida a vontade do Senhor,
as promessas do Senhor, a salvação na sua casa e parentela, a cura, a
libertação das pessoas ao seu redor.
5 - INTERCESSORA
Ester 4:16 Vai, ajunta a todos os judeus que se acharem em Susã, e jejuai
por mim, e não comais nem bebais por três dias, nem de dia nem de noite,
e eu e as minhas servas também assim jejuaremos. E assim irei ter com o
rei, ainda que não seja segundo a lei; e se perecer, pereci.
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6 - ADORADORA
Mulher Cananéia:
Mateus 15:25 Então chegou ela, e adorou-o, dizendo: Senhor, socorre-me!
Lucas 7:37-38 E eis que uma mulher da cidade, uma pecadora, sabendo
que ele estava à mesa em casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com
unguento;
E, estando por detrás, aos seus pés, chorando, começou a regar-lhe os pés
com lágrimas, e os enxugava com os cabelos da sua cabeça; e beijava-lhe
os pés, e os ungia com o unguento.
7 – BOM TESTEMUNHO
Rute 2:11 E respondeu Boaz, e disse-lhe: Bem se me contou quanto fizeste
à tua sogra, depois da morte de teu marido; e deixaste a teu pai e a tua
mãe, e a terra onde nasceste, e vieste para um povo que antes não
conheceste.
8 – HUMILDE E SUBMISSA A DEUS
Mateus 15:26-27 Ele, porém, respondendo, disse: Não é bom pegar no pão
dos filhos e deitá-lo aos cachorrinhos.
E ela disse: Sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das
migalhas que caem da mesa dos seus senhores.
Efésios 5:22 Vós, mulheres, sujeitai-vos a vossos maridos, como ao
Senhor.
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