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CANSEI DE ESPERAR_DE MULHER PARA MULHER - I 

 “Já que o Senhor Deus não me deixa ter filhos, tenha relações com a minha 
escrava; talvez assim, por meio dela, eu possa ter filhos. Abrão concordou com o 
plano de Sarai, e assim ela lhe deu Agar para ser sua concubina. Isso aconteceu 
quando já fazia dez anos que Abrão estava morando em Canaã”.   Gn 16.2-3 

Nós servimos ao Deus de Sara, Rebeca, Raquel, Raabe, Noemi, Rute e muitas 
outras mulheres mencionadas na Palavra de Deus. Vemos em toda a Escritura 
Sagrada a mulher sendo levada a assumir a missão base de apoio, de alicerce. O 
projeto de Deus foi criar um ministério de apoio, ou seja, uma ponte de comunicação e 
quando isto não acontece podemos observar verdadeiros desequilíbrios familiares.  

A mulher que tomaremos como base para a nossa reflexão é Sara, esposa de 
Abraão, mãe de Isaque. Se tivéssemos oportunidade de ouvir Sara testemunhar, o 
que aprenderíamos neste dia com ela? O que Sara diria a seu próprio respeito que 
nos faria pensar em nossas atitudes? Eu gostaria que nós, mulheres de Deus, nos 
permitíssemos pensar  enquanto seres humanos que somos, mulheres que foram 
geradas para a glória de um Deus vivo 

Veja que há igualdade diante de Deus, mas há diferença de papel e funções de 
cada um. Homem e mulher tem funções distintas e cada um deve conhecer e assumir 
o seu papel, e também conhecer o papel do outro.  

 Sara, mulher emocionalmente imprevisível, não possuindo autocontrole. Toma 
uma decisão ao sabor da emoção, de forma impetuosa oferece sua escrava ao marido 
para que tenham um filho 

O tempo estava passando, os meses se transformando em anos, e 
aparentemente, as coisas não estavam como Sara esperava. Afinal de contas, ela 
estava ficando ainda mais velha, e no seu ponto de vista, o que antes era difícil , agora 
se tornara impossível. A ansiedade, então, toma conta dela, e chega ao ponto de 
achar que precisa tomar alguma providência, a sua própria 
providência...(Transcrito=reginabrazlopes@uol.com.br) 
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