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CANSEI DE ESPERAR_DE MULHER PARA MULHER - II 

Quantas vezes agimos exatamente como Sara! Quantas vezes achamos que 
devemos tomar as nossas próprias providências e colocamos tudo a perder 

Quantas vezes achamos que podemos dar um jeito na situação. O que Sara 
fez era comum para sua época, era perfeitamente normal naquela cultura, mas ela se 
esqueceu que Deus tinha outros planos e outros métodos.  

Será que temos esquecido os planos de Deus e seus métodos? Como nós, 
mulheres de Deus, temos nos comportado em nosso dia a dia? Como tem sido a 
nossa conduta diária na administração de nossas casas, na educação dos filhos, na 
manutenção de nosso casamento? Em nosso ambiente de trabalho? Temos usado os 
nossos próprios métodos ou temos buscado a direção de Deus 

Sara fez a maior confusão com respeito ao seu papel.  Ou ela não entendeu o 
seu papel ou então quis fazer a função de Abraão. Deus havia feito uma promessa ao 
cabeça daquela família e Sara acabou se intrometendo e não entendendo  a função de 
seu marido. Sua família se tornou uma grande confusão. Sara quis viver conforme seu 
caminho e não quis buscar o caminho do Senhor. Se ao invés de ter uma “boa idéia” 
ela tivesse buscado a direção do Senhor em oração as coisas não teriam acontecido 
da forma que aconteceram 

Será que pedimos a Deus para nos livrar das nossas boas idéias ou colocamos 
todas elas em prática? O papel do homem é ser cabeça e da mulher é ser auxiliadora 
idônea. Sara anulou Abraão, naquele momento se tornou cabeça e  Abraão ajudador. 

O resultado    disso   vocês poderão conferir fazendo uma leitura mais 
detalhada  do capítulo 21.  Sara ao assumir a posição que não era dela, quando não 
assumiu o seu próprio papel tornou-se uma mulher nervosa, irritada, descontrolada, 
suas emoções foram afetadas, sua mente ficou embotada. Prejudicou  a si  mesma, se   
agrediu ao trocar de   papel com     Abraão,  porque Deus não a fez com constituição 
para assumir aquela posição. (Transcrito=reginabrazlopes@uol.com.br) 
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