


Eva

O Senhor Deus disse: “Não é bom que o homem esteja sozinho. Farei 
alguém que o ajude e o complete”. Então o Senhor Deus o fez cair num sono 
profundo. Enquanto o homem dormia, tirou dele uma das costelas e fechou 
o espaço que ela ocupava. Dessa costela o Senhor Deus fez uma mulher e a 
trouxe ao homem.

O homem, Adão, deu à sua mulher o nome de Eva, pois ela seria a mãe de 
toda a humanidade. O som do nome Eva é semelhante ao de um termo 
hebraico que significa “dar vida”.



Sara

Deus falou a Abraão, prometendo que ele teria um filho e muitos 
descendentes como as estrelas no céu. Abraão e Sara acreditaram na 
promessa de Deus. Aos 90 anos, Sara deu à luz seu primogênito, Isaque.

Sara, esposa de Abraão, tem a honra de ser a única mulher cuja idade ao 
morrer (127 anos) foi registrada na Bíblia, uma indicação de respeito por 
ela ser a mãe do povo hebreu. O apóstolo Pedro a citou como exemplo das 
mulheres santas que esperavam em Deus e eram possuidoras de beleza 
espiritual interior.



Jocabede, Miriam e a filha do Faraó

O Faraó do Egito ordenou que todos os recém-nascidos hebreus, que 
fossem meninos, fossem jogados no rio. Mas teve uma mulher que 
encontrou uma forma de salvar o seu bebê. Jocabede botou o bebê dentro 
de uma cesta e colocou-o no rio, orando para que Deus o salvasse. Miriam, 
a irmã do bebê, ficou observando à distância, para ver o que ia acontecer 
com o irmãozinho. 

A filha do Faraó chegou no rio para tomar banho, no exato momento em 
que a cesta passou flutuando. A princesa egípcia abriu a cesta e viu que 
tinha um bebê chorando. Miriam aproximou-se da princesa e perguntou 
“Quer que eu procure uma mulher hebreia para dar de mamar ao bebê?” A 
princesa disse que sim. A princesa deu-lhe o nome de Moisés e entregou-o 
à mãe para que cuidasse dele.  Por causa da fé de uma mãe e da iniciativa 
de uma irmã mais velha, Moisés foi salvo e criado por uma princesa.



Raabe

Quando Moisés morreu, Josué tornou-se o novo líder dos israelitas. 
Josué era um bom líder porque confiava em Deus e obedecia a Ele. 

Josué enviou dois espiões à cidade cananeia de Jericó que era protegida 
por grandes muralhas. Nessa cidade vivia uma prostituta chamada 
Raabe que escondeu os espiões e os ajudou a escapar. Ela fez isso 
porque tinha fé no Deus verdadeiro. Os espiões prometeram proteger 
Raabe e sua família quando os israelitas destruíssem Jericó.

Posteriormente, Raabe e sua família se tornaram israelitas. Raabe se 
casou de acordo com os costumes dos judeus e se tornou uma das 
ancestrais de Jesus.



Rute, uma Jovem de Moabe

Depois de ter vivido muito anos na terra de Moabe e de seu marido
e dois filhos terem morrido, Noemi estava regressando para a sua terra Natal, 
em Israel. Rute, uma jovem que fora casada com um de seus filhos, a 
acompanhou. Apesar de Noemi ter sugerido que ambas as noras ficassem em 
sua terra, Moabe, Rute escolheu ir com ela para a sua terra natal, em Israel.

-- Não me peça para deixá-la. Eu irei para onde você for. Seu povo será o 
meu povo e o seu Deus o meu Deus – disse Rute para Noemi.

Depois de uma longa viagem, Noemi e Rute chegaram em Belém, na
época da colheita. Como eram pobres, Rute saiu a pegar grão que os
homens que colhiam o trigo deixavam para trás. Foi lá que, um dia, ela 
conheceu Boaz, um proprietário de terras, que era parente do falecido  
esposo de Naomi.

Boaz e Rute gostaram um do outro e logo decidiram se casar. Eles
tiveram um filho ao qual deram o nome de Obede, que seria o avô do rei 
Davi. Esta linhagem continuou por muitas gerações e teve um descendente 
especial: Jesus, o Filho de Deus



Ana

A muito tempo atrás, vivia em Israel uma mulher casada chamada Ana, que 
não tinha filhos. Um dia, quando estava orando no templo, Ana disse a Deus 
que, se Ele lhe desse um filho, ela o criaria para servi-lO. Deus respondeu à 
oração de Ana, e lhe deu um filho com seu esposo, que eles chamaram de
Samuel.

Como havia prometido, Ana criou Samuel para amar e servir a Deus. Quando 
Samuel já era grandinho, ela o levou ao templo para receber treinamento. 
Explicou a Eli, o sacerdote: “Eu sou a mulher que você viu no templo anos 
atrás, orando a Deus por um filho. O Senhor respondeu às minhas orações, e 
o meu marido e eu queremos que você treine Samuel para servir a Deus.”

Samuel cresceu servindo ao Senhor, e se tornou um dos maiores profetas e 
juízes da História de Israel.



A Jovem Escrava e o Comandante Naamã

Naamã, um importante comandante do exército da Síria, sofria de uma 
grave doença de pele incurável. Uma jovem judia, que era serva na casa de 
Naamã, disse para a sua senhora: “O meu senhor devia procurar o profeta 
que habita em Samaria, porque ele poderia curá-lo dessa doença de pele.”

Então Naamã, com seu carro e cavalos, foi à casa do profeta Eliseu. 
Quando lá chegou, Eliseu mandou um mensageiro dizer a Naamã para se 
lavar sete vezes no rio Jordão. 

A princípio Naamã sentiu-se humilhado por Eliseu lhe pedir para fazer algo 
aparentemente tão simples. Contudo, seu servo pessoal lhe disse: “Senhor, 
se o profeta lhe dissesse para fazer algo difícil, o senhor faria. Contudo, só 
precisa se lavar, como ele disse, e ficará curado.”

Naamã, portanto, fez o que Eliseu lhe disse e ficou completamente 
curado. Mas isso só aconteceu porque a jovem serva tinha fé no poder de 
cura de Deus, e falou para a sua senhora sobre o profeta Eliseu.



Ester

Ester era uma jovem judia quando despertou o interesse do rei dos persas, 
Xerxes. Após tornar-se sua rainha, Ester arriscou a vida para salvar seu 
povo, quando o corrupto ministro do rei, Hamã, determinou o extermínio 
de todos os judeus no reino. 



María

Deus enviou o anjo Gabriel a Nazaré, uma cidade da Galileia, a uma 
virgem de nome Maria. Ela estava prometida em casamento a um homem 
chamado José. Gabriel apareceu a ela e lhe disse: “Não tenha medo, 
Maria. Ficará grávida e dará à luz um filho, e o chamará Jesus. Ele será 
grande, e será chamado Filho do Altíssimo.”  

Maria disse: “Sou serva do Senhor. Que aconteça comigo tudo que foi dito 
a meu respeito”. Por causa do seu papel de mãe do Salvador do mundo, 
foi chamada “bendita entre as mulheres”



Uma mulher samaritana  

Enquanto Jesus e Seus seguidores viajavam por Samaria, Ele parou 
para descansar junto a um poço. Lá conheceu uma mulher 
samaritana. Lhe falou sobre a “água viva” e revelou ser o Messias.

A mulher correu para a cidade e a todos falou sobre Jesus. Então o 
povo saiu da vila e foi ver a Jesus e muitos samaritanos daquela 
cidade creram nele por causa do testemunho dado pela mulher. 



A filha de Jairo

Certo dia, Jesus andava pela cidade com Seus discípulos, ensinando 
enquanto caminhava, e foi parado por Jairo, um dos governantes da 
sinagoga. Jairo ajoelhou-se aos pés de Jesus e Lhe pediu para ir à sua casa 
orar pela sua filha que estava morrendo. Jesus foi imediatamente com Jairo.

No caminho, Jesus parou para curar uma mulher que há doze anos estava 
doente. Enquanto isso, um mensageiro aproximou-se de Jairo para lhe 
dizer: “Sua filha morreu. Jesus não precisa mais ir à sua casa.” Mas Jesus 
disse a Jairo: “Não tema. Somente creia”. Jesus e alguns dos Seus discípulos 
entraram na casa de Jairo, onde Jesus orou pela sua filha de 12 anos. E ela 
logo se levantou e começou a andar.   

Imaginem como ela deve ter ficado emocionada por conhecer Jesus e ter 
sido uma das pessoas que Ele curou!



Maria y Marta

Maria e Marta eram amigas próximas de Jesus e muitas vezes O 
hospedavam e Seus discípulos em sua casa. Maria foi elogiada por Jesus 
por escutar atentamente Seus ensinamentos, e Marta foi a primeira a 
reconhecer que Ele era o Messias, o Filho de Deus.

Certa vez, estando Jesus em Betânia, aproximou-se dele Maria com um 
frasco de alabastro contendo um perfume muito caro. Ela derramou o 
perfume na cabeça de Jesus quando Este se sentou para comer. Jesus 
disse: “E digo-lhes que, em qualquer lugar onde este evangelho for 
pregado no mundo inteiro, também ela será lembrada pelo que fez.”



Lóide y Eunice 

Lóide e Eunice eram, respectivamente, avó e mãe de Timóteo, um dos 
primeiros líderes cristãos, a quem educaram desde a infância no 
conhecimento das Escrituras. Elas foram reconhecidas pela sua fé. 

Paulo escreveu para Timóteo, reconhecendo a amorosa influência que sua 
família havia tido sobre ele e lembrando-o de “continuar firme nas 
verdades que aprendeu e em que creu de todo o coração, lembrando 
quem lhe ensinou. E desde menino você conhece as Escrituras Sagradas, 
as quais o conduziram à salvação, por meio da fé em Cristo Jesus”.
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