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AULA - EBD - 15/03/2020 
A raça humana 
 
Tema: A importância da mulher na Bíblia 
Texto base: Gênesis 2:23 

O que o texto diz 
 

1. O que significa a expressão "osso dos meus ossos e carne da minha carne"; 
a. Osso em hebraico é etsem: osso, essência, substância e o próprio ser; 
b. Carne em hebraico é basar: carne, corpo ou o próprio corpo, parentesco, relação familiar;  

2. A mulher eo homem são essencialmente iguais; 
 

Tópicos 
 

1. Deus já tinha em seus planos criar a mulher, pois a humanidade sem a mulher seria impossível: 
a. A homossexualidade está totalmente fora dos planos e princípios de Deus; 

2. A mulher proveio(derivou, emanou) do homem, mas depois de Adão todo homem vem da 
mulher; 

3. A costela é tirada depois de um profundo sono (anestesia), então entendemos que Deus poupou 
Adão da dor, enfatizando a sua misericórdia (Gn 2:21): 

a. A palavra hebraica para costela também significa lado ou lateral; 
4. Deus teve todo um trabalho meticuloso para criar a mulher, mais até do que para criar o homem 

(Gn 2:21): 
a. Deus preparou tudo; 
b. Deus abriu e tirou a costela; 
c. Deus fecha a carne terminando o trabalho com o homem; 
d. Deus com a costela começa a fazer a mulher (Gn 2:22); 
e. Toda obra que fazemos para Deus precisa ser organizada, perfeita, com dedicação e 

completa, seguindo o exemplo do próprio Deus; 
5. Alguém disse: 

a. A mulher não foi tirada da cabeça do homem para governar sobre ele; 
b. A mulher não foi tirada dos pés do homem para ser pisada por ele; 
c. Mas a mulher foi tirada do seu lado, de sob(embaixo de, debaixo de) o seu braço, para ser 

protegida, e de perto do seu coração, para ser amada; 
6. A mulher sem o marido é incompleta e o marido sem a mulher é incompleto (Gn 2:20); 
7. Como na aula sobre a igreja, o mesmo ocorreu na lateral do corpo de Jesus (João 19:34): 

a. Deus teve misericórdia do homem, mas Seu Filho foi morto; 
b. Água e sangue são citados para mostrar que Jesus realmente era humano e realmente 

morreu; 
c. Água simboliza diversas coisas, mas principalmente purificação, santificação e o Espírito 

Santo, como em João 7:38-39; 
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d. Sangue simboliza misericórdia, redenção(salvação) e o principal elemento da aliança 
(Mateus 26:28, Êxodo 12:7); 

8. Deus conhece a nossa estrutura (Salmos 103:14); 
9. A mulher tem tanto poder que foi a única pessoa que Deus disse que pode levantar ou derrubar a 

sua família (Provérbios 14:1, Provérbios 31:30): 
a. A mulher sábia está associada com o versículo 2 (Pv 14:2), temer ao Senhor; 
b. Edificar em hebraico é banah, que significa construir, reconstruir, estabelecer família e 

fazer continuar; 
10. O pai e a mãe juntos são os responsáveis autorizados pela Bíblia (por Deus) para educar os 

seus filhos (Provérbios 1:8, 1 Crônicas 28:9): 
a. Os pais (pai e mãe) são os que possuem a obrigação e responsabilidade de ensinar os 

seus filhos; 
b. Como ensinarão se não querem aprender? 

11. Alguns exemplos de mulheres da Bíblia e seus feitos: 
a. Raabe de Jericó 

i. Passou a crer em Deus (Josué 2:9-12); 
ii. Foi um ancestral de Davi (Mateus 1:5-6); 
iii. Sem Raabe não teria Davi; 

b. Ester da Pérsia 
i. Intercedeu por todo o seu povo (judeus); 
ii. Uma festa foi estabelecida por seus atos (Purim - 14 do mês Adar); 
iii. Sorte em hebraico é pur e purim é o plural de sorte (final im, como em elohim para 

deuses); 
1. Hebraico tem plural para dois: 

a. áin = olho / eynáim = dois olhos 
b. yóm = dia / yomáim = dois dias 

2. E outro para mais de dois: 
a. el = Deus / elohim = deuses (neste caso também é usado para o 

nosso Deus como em Gênesis 1:1 - Bereshit bara Elohim et 
hashamayim veet haarets) 

3. O plural no hebraico é diferente do plural em português: 
a. Em português significa quantidade; 
b. Em hebraico significa quantidade ou qualidade; 
c. Exemplo: A mesma palavra hebraica para árvore no plural é usada 

tanto para várias árvores como para uma árvore muito grande; 
d. Por isso Elohim para o nosso Deus que é único não se refere a vários 

deuses, mas ao Deus Todo Poderoso, Eterno, Grande; 
c. Diversas mulheres, inclusive de posição social, ajudaram a Jesus com seus bens (Lc 

8:1-3): 
i. Isto está em destaque porque os rabinos se recusam a ensinar mulheres, e Jesus 

aceitos as mulheres em seu grupo; 
ii. Não só Jesus, mas os discípulos também foram beneficiados pela ajuda das 

mulheres; 
d. Lídia ajudou o Apóstolo Paulo (Atos 16:14-15): 

i. Ela era vendedora de púrpura, provavelmente possuía dinheiro; 
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ii. Ela foi batizada e depois a sua casa (v. 15); 
iii. Abriu a sua casa e com sua família para Paulo e seus companheiros ficarem lá; 

e. Loide e Eunice, a avó e mãe de Timóteo (2 Tm 1:5): 
i. Primeiro a avó foi temente a Deus (Loide); 
ii. Depois a mãe de Timóteo(Eunice), que aprendeu com a avó de Timóteo(Loide); 
iii. E por fim o próprio Timóteo; 
iv. O jovem Timóteo só fez parte do corpo missionário com o Apóstolo Paulo pela 

sequência de fé que houve na sua avó e depois em sua mãe e que foi transmitida a 
ele: 

1. O fato da avó e mãe de Timóteo serem cristãs não garante a salvação de 
Timóteo, mas o Apóstolo Paulo o está instruíndo a continuar naquilo que pela 
imposição de mãos foi realizado - ministério pastoral; 

f. Salomé Alexandra ou Alexandra de Jerusalém (Macabeus): 
i. Foi a última rainha judia a reinar; 
ii. Viveu no período interbíblico (400 anos de silêncio profético antes do Novo 

Testamento); 
iii. Era uma das irmãs da família dos macabeus; 
iv. Fez parte da Dinastia Asmoneia, primeiro como esposa de Aristóbolo, depois de 

Alexandre Janeu(irmão de Aristóbulo) e por fim terminou viúva; 
v. Fontes rabínicas referem-se em termos brilhantes à prosperidade que a Judéia 

desfrutou sob Salomé Alexandra. A Hagadá (Ta'anit, 23a; Sifra, ḤuḲḲat, I. 110) 
relata que durante seu governo, como recompensa por sua piedade, a chuva só caía 
nas noites de sábado (sexta-feira); de modo que a classe trabalhadora não sofreu 
perda de salário devido à chuva que caía durante o horário de trabalho. A fertilidade 
do solo era tão grande que os grãos de trigo cresciam tanto quanto o feijão; aveia do 
tamanho de azeitonas; e lentilhas do tamanho de denários de ouro. Os sábios 
coletaram amostras desses grãos e os preservaram para mostrar às gerações 
futuras as recompensas da obediência à Lei e que piedade poderia alcançar. 
 

vi. Ref: Hugo Willrich, Judaica: Forschungen zur Hellenisch-Jüdischen Geschichte und 
Litteratur, 1900, pp. 74, 96. 

 
 


