
  

Por que fui criada como uma mulher? 
Nancy DeMoss Wolgemuth 

Os versículos escolhidos aqui expressam o coração de Deus para a mulher. Juntos 
eles revelam o retrato bíblico da mulher de Deus. Estas questões que seguem os 
versículos tem como propósito ajudar a avaliar como está a aplicação da 
Palavra de Deus em sua caminhada diária, serão como uma base para orientar 
você à uma  reflexão pessoal, aplicação na vida e resposta ao Senhor.  

Alguns destes versículos são diretamente para mulheres casadas. Outros se 
aplicam mais amplamente a todas as mulheres, independente do seu estado 
civil.  

O alvo não é responder um simples “sim” ou “não” para cada questão, mas 
refletir e te levar a uma  auto confrontação.  

Para tirar o máximo proveito do exercício, você pode querer focar em um 
versículo por dia, pedindo a Deus para mostrar a você como sua vida é medida 
diante de aspectos particulares do Seu Design. 

Agora se prepare e abra o seu coração a um simples e profundo questionário 
sobre o design de Deus pra você!  

1. "E disse o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só; far-lhe-ei uma 
ajudadora idônea". (Gen. 2:18) 

• Eu tenho abraçado o design de Deus para mim de ser uma ajudadora para o 
homem? 

• Estou disposta a sacrificar a minhas próprias ambições e aspirações a fim de 
cumprir a minha missão principal e chamado para ser uma ajudadora para o 
meu marido? 

• Estou provendo companhia para o meu marido? (Amando o que ele ama) 

• Estou completando e complementando o meu marido, em vez de competir 
com ele? 

• Como posso ajudar melhor o meu marido a cumprir o propósito de Deus para a 
sua vida? 
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• Que tipo de palavras, ações e atitudes da minha parte poderiam ajudar os 
homens cristãos à minha volta a se tornarem tudo o que Deus quer que eles 
sejam? 

• Estou promovendo casamentos saudáveis e santos na maneira como me 
relaciono e respondo aos maridos de outras mulheres? 

• Na minha relação com os homens, mantenho limites que promovem a bandeira 
bíblica da pureza? 

2.  "Porque o homem não foi feito da mulher, mas a mulher do homem. Nem  foi 
criado o homem por causa da mulher, mas a mulher por causa do homem ". (1 
Cor. 11:8-9) 

• Eu Reconheço e aceito que Deus criou a mulher para completar, 
complementar e ajudar o homem?  

• Em minha vida estou ajudando e abençoando os homens à minha volta de  
maneiras que promovam a santidade e a pureza? 

3.  "A mulher é a glória do homem". (1 Cor. 11:7) 

• Quanto à maneira como me dirijo aos homens, ou como falo deles, mostro-lhes 
o valor que Deus lhes dá? 

• Sou eu que respondo ou que tomo as iniciativas nas minhas relações com os 
homens? 

• Eu ajudo ou torno fácil para os homens ao meu redor, cumprir o chamado de 
Deus para liderar no lar, na igreja e na sociedade?  

• Dirijo-me aos homens de maneira que lhes comunico o devido respeito e 
afirmação da sua masculinidade?  

• Busco proteger e preservar as diferenças entre o homem e a mulher criados por 
Deus na maneira como eu vivo, como me visto e nas meus papéis diversos 
como mulher? 

4.  "E chamou Adão o nome da sua mulher Eva; porque ela era a mãe de todo os 
viventes". (Gen.3:20) 

• Eu reconheço e aceito o chamado que Deus me deu desde a criação de ser 
doadora e nutridora da vida? 

• Eu considero o chamado de ser "mãe" como um chamado sublime e santo - 
quer seja de filhos físicos ou espirituais? Estou ativamente envolvida em doar, 
cultivar e nutrir vidas.  
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O Que faz uma mulher formosa? 

5.      "A beleza de vocês não deve estar nos enfeites exteriores, como cabelos 
trançados e joias de ouro ou roupas finas. Ao contrário, esteja no ser interior, que 
não perece, beleza demonstrada num espírito dócil e tranquilo, o que é de 
grande valor para Deus.” (1 Pedro 3:3-4) 

• As pessoas veem em mim uma beleza interna e radiante que é o resultado de 
um espírito agradecido, rendido e confiante? 

• Eu concentro mais tempo e esforço em cultivar uma beleza espiritual interna 
que uma beleza externa? 

6.  “Pois era assim que também costumavam adornar-se as santas mulheres do 
passado, cuja esperança estava em Deus. Elas se sujeitavam cada uma a seu 
marido,”(1 Pedro 3:5) 

• Eu estou mais interessada em ser santa do que ser feliz? 

• Eu coloco a minha esperança e confiança em Deus em vez de pô-las nas 
pessoas?  

7.   "Enganosa é a graça e vã a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, 
essa será louvada." (Prov. 31:30) 

• Estou mais interessada em cultivar a minha relação com o Senhor em vez de 
preocupar-me em estar à moda, elegante ou fisicamente atraente? 

• Vivo com o reconhecimento constante e consciente da presença de Deus? 

• Eu desejo agradar a Deus mais do que obter a aprovação dos outros? 

8.   "Que do mesmo modo as mulheres se adornem a si mesmas com uma 
aparência respeitável, com modestidade e autocontrole."(1 Timóteo 2:9) 

• Eu me visto modestamente? 

• A minha maneira de vestir provoca nos homens pensamentos puros em vez 
despertá-los a ter desejos e pensamentos sensuais? 

• Eu me visto de forma que atraia a atenção ao coração e espirito de Jesus em 
mim, em vez de chamar a atenção ao meu físico? 

9.  "...Adorne a si mesma não com penteado ostentoso, ou com ouro, ou pérolas, 
ou vestidos caros." 
(1 Timóteo 2:9b) 
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• Evito modas excessivas ou extremas (cabelo, roupa, joias, maquiagem) que 
poderiam chamar a atenção para mim e fazer com que as pessoas se distraiam 
do foco no Senhor? 

• Evito joias ou roupas extravagantes que poderiam ostentar a minha riqueza e 
causar inveja a outros? 

• O meu vestuário e a minha aparência externa mostram um espirito de 
moderação, sobriedade, pureza e respeito?  

Como se comporta uma mulher de Deus?  

10.  ... "Todo o meu povo na cidade sabe que és uma mulher virtuosa" (Rute 3:11) 

• Eu tenho uma reputação de ser uma mulher de virtude moral e de carácter 
piedoso? 

•  Eu me mantenho pura de todas as influências que poderiam contaminar o meu 
coração, pensamentos ou ações? 

11.   "Ela abre a sua boca com sabedoria e a lei da bondade está na sua 
língua" (Prov. 31:26) 

• Eu abençoo a minha família, amigos e conhecidos com palavras amáveis e 
sábias?  

• Eu estudo e medito na Palavra de Deus para aprender a proferir palavras 
sábias? 

• Eu sou capaz de guiar as pessoas às Escrituras de maneira a aplicá-la às suas 
vidas e necessidades? 

12.  "Com muita paciência se persuade o príncipe e a língua suave quebranta os 
ossos".  (Provérbios 25:15) 

• Eu estou disposta a esperar calmamente que Deus mude o coração de uma 
autoridade em assuntos que considere errados em vez de a pressionar, 
manipular ou agir inconveniente? 

• Eu procuro influenciar os outros por meio de palavras gentis, em lugar de 
controlar ou intimidar com palavras ásperas? 

13. "Que a mulher aprenda em silêncio com toda a sujeição" (1 Timóteo 2:11) 

• Eu tenho um espírito ensinável? 

• Eu aceito instruções com um espírito manso e obediente? 

Ministério de Mulheres IBMS 



  

14. "É melhor morar numa terra deserta do que com uma mulher rixosa e 
iracunda." (Provérbios 21:19) 

• As pessoas com quem vivo ou trabalho, concordam em que tenho um espírito 
fácil de suportar? 

• Eu frustro os outros ou os afasto de mim, devido ao meu espírito argumentativo, 
teimoso ou iracundo? 

Qual é o plano de Deus para mim como esposa? 

15.  "O coração do seu marido confia nela." (Provérbio 31:11a) 

• O meu marido pode confiar em que caminho constantemente com Deus e 
respondo às circunstâncias da vida com louvor, gratidão e fé?  

• O meu marido pode confiar na minha lealdade e fidelidade moral? 

• Eu sou completamente confiável em todas as áreas da minha vida, em meus  
relacionamentos com outros homens, em meus hábitos de consumo e em como 
converso sobre meu marido com outras pessoas? 

16.  " Ela lhe faz bem e não mal, todos os dias da sua vida" (Provérbios 31:12) 

• Eu estou empenhada em apoiar o meu marido em todos os sentidos possíveis e 
sempre agir interessada no seu melhor?   

• O meu marido sabe, sem qualquer dúvida, que estou comprometida com ele 
para sempre, não importa o que aconteça? 

• Eu estou comprometida incondicionalmente em abençoar e servir o meu 
marido?  

17.  "Tomou do seu fruto, e comeu, e deu ao seu marido, que também comeu."  
(Gênesis 3:6c) 

• A minha vida é um exemplo piedoso para o meu marido, meus filhos e amigos? 

• Pelas minhas palavras ou exemplo, poderia estar influenciando aos outros a agir 
de uma forma que seja contrária à Palavra de Deus? 

18.   "Mas, assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres 
devem estar sujeitas em tudo a seus maridos". (Efésios 5:24b) 

• Eu Respondo à liderança de meu marido, da mesma forma que a igreja deve 
responder a Cristo como sua cabeça? 

• Eu sou submissa ao meu marido em minhas ações bem como em minhas 
atitudes? 
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• A forma como eu respondo ao meu marido, demonstra ao mundo a beleza e a 
benção da submissão a Cristo? 

19.  "Porque o marido é a cabeça da mulher da mesma maneira que Cristo é o 
cabeça da igreja." (Efésios 5:23) 

• Eu estou de acordo com Deus que o meu marido é a minha líder espiritual? 

• Eu permito que o meu marido me guie ou resisto à sua liderança, dificultando-
lhe   a cumprir com a responsabilidade que Deus lhe deu? 

20. "...E que a mulher respeite o seu marido" (Efésios 5:33c) 

• O meu marido sente que o honro e respeito? 

• Os outros percebem que honro o meu marido? 

• Pelas minhas palavras, exemplo e conselho, encorajo outras mulheres a 
honrarem  seus maridos? 

21. "O marido deve cumprir os seus deveres para com a sua esposa, e da mesma 
forma a esposa cumpra com o marido.  A esposa não tem autoridade sobre o seu 
próprio corpo, mas sim o marido." (1Corintios 7:3-4) 

• Eu tenho privado o meu marido de intimidade, olhares de admiração, palavras 
de afirmação, e toques de carinho? 

• Eu tenho me entregado de coração na intenção de satisfazer as necessidades 
sexuais do meu marido? 

22.  "E, se querem aprender alguma coisa, perguntem em casa aos seus maridos.”  
(1Coríntios 14:35a) 

• Eu motivo o meu marido a crescer espiritualmente ao pedir seu conselho, sua 
contribuição, o seu ponto de vista e direção ou vou primeiro ao meu pastor ou 
à outro conselheiro para encontrar respostas as minhas perguntas e problemas? 

• O meu marido sente que dou valor e respeito a sua opinião e conselho? 

Como Deus quer usar-me na vida de outras pessoas? 

23.   "Exorto, pois...que se façam ... orações por todos os que estão em 
autoridade.” (1 Timóteo 2:1-2) 

• Eu oro fielmente pelos líderes que Deus tem colocado na minha vida (ex: marido 
pais, pastor, chefe, autoridades eleitas), pedindo a Deus que os abençoe e que 
supra as suas necessidades, que os proteja e faça deles líderes piedosos? 

Ministério de Mulheres IBMS 



  

• Quando alguém que está numa posição de autoridade falha, oro por eles, em 
vez de criticar ou atacar? 

24.   "Ela cuida do governo da sua casa e não come o pão da 
preguiça." (Provérbios 31:27) 

• Eu sou uma pessoa trabalhadora? 

• Estou atenta as necessidades das pessoas ao meu redor? 

• Eu sou fiel em cumprir as responsabilidades no meu lar e para com a minha 
família? 

25.   "Tendo testemunho de boas obras: se criou os filhos, se exercitou 
hospitalidade, se lavou os pés aos santos, se socorreu os aflitos, se praticou toda a 
boa obra."(1 Timóteo 5:10) 

• A minha vida é caracterizada pela compaixão, sacrifício e atos de serviço? 

• Eu tenho a reputação de ser uma pessoa que procura oportunidades para servir 
nas necessidades dos outros? 

26.  "Contribuindo para as necessidades dos santos, praticando a hospitalidade". 
(Romanos 12:13) 

• Eu sou sensível às necessidades dos outros irmãos na fé? 

• Eu sou generosa em compartilhar com outras pessoas que estão em 
necessidade? 

• Eu abro a minha casa para servir aos outros? 

27.   "As mulheres idosas também, sejam sérias no seu viver, como convêm a 
santas, não caluniadoras, não dadas a muito vinho, mestras no bem."  (Tito 2:3) 

• A minha vida é um bom exemplo e piedoso para as mulheres mais jovens do 
que eu? 

• Eu tenho autocontrole e sou cautelosa na minha maneira de falar e no meu 
estilo de vida? 

• Eu estou ativamente comprometida em ensinar as mulheres mais novas a como 
viver as suas vidas de acordo com Palavra de Deus? 

28.  "Para que ensinem as mulheres novas a serem prudentes, a amarem os seus 
maridos, a amarem os seus filhos, a serem moderadas, castas, boas donas de 
casa, sujeitas aos seus maridos, a fim de que a Palavra  de Deus não seja 
blasfemada". (Tito 2:4-5) 

As minhas prioridades estão em ordem? 
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Estou devidamente concentrada a amar e a suprir as necessidades da minha 
família? 

Eu dou um exemplo de amor altruísta,de serviço desinteressado e dedicação ao 
meu marido e filhos? 

O meu espírito é prudente, puro e amável? 

A minha vida é uma ilustração do "retrato bíblico da feminilidade"? 

____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
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