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Mulher Virtuosa
Por Paul David Washer

Deixe-me dizer algo antes de começarmos, pois eu tenho falado primariamente sobre rapazes. Deixe-me dizer algo sobre moças. Tenho perguntado aos rapazes: “Você é um homem?”. Eu pergunto às moças: “Você é uma mulher?”. Existe uma grande honra, existe
uma enorme honra em se tornar uma mulher virtuosa de Deus. E eu não me posicionarei a
favor do feminismo e de todos os outros canalhas que literalmente tentam...
Saiba que a maioria das mulheres que ensinam essas coisas, as feministas e tudo mais,
odeiam as mulheres. Elas não amam as mulheres. Elas odeiam as mulheres e querem ser
como homens. A questão é que você nasceu para ser uma mulher, uma mulher de Deus,
para ter conforto, alegria e definir a glória na plena manifestação do caráter feminino. E
quando você é despertada para amar, é para firmar a si mesma ao lado de sua mãe, firmar
a si mesma ao lado de outra mulher de Deus na igreja e descobrir o que significa ser uma
mulher: A força disso, a feminilidade disso, a nobreza disso. Tudo sobre ser mulher.
Você compreende que por termos permitido que nossas meninas se envolvam aos 14 ou
13 anos — a idade só continua diminuindo — nós as permitimos que se envolvam em relacionamentos, e o que estamos fazendo? Nós as mantemos distantes de toda ferramenta de
aprendizado do caráter feminino. Poderia ser tão bonito. Não deveria ser tão sombrio.
Relacionamento com o sexo oposto é sempre iniciado pelo homem nas Escrituras. Eles são
iniciados pelos homens. Eu tenho visto que mulheres e meninas têm se tornado muito ousadas, descaradas e sem embaraço nessa área. Mas nas Escrituras — não é algo cultural, é
algo bíblico — os relacionamentos sempre são iniciados pelos rapazes. Está escrito: “Por
isso deixará o homem a seu pai e a sua mãe” [Marcos 10:7]. Não diz: “Por isso deixará a
mulher seu pai e a sua mãe”. Mas o homem, não um garoto, um homem deixará o seu pai
e a sua mãe. Além disso, nas Escrituras, toda vez que uma mulher persegue um homem
ela é considerada imoral. Toda vez. Sempre. Você diz: “Bem isto vai totalmente contra a
nossa cultura”. Você não esperava por isso? Se a nossa cultura odeia a Deus e odeia a
verdade, você não deveria esperar por isso?
E, mulheres, olhem isto, as feministas dirão que vocês devem ter esse privilégio. Você percebe. Por que você deveria ter que assumir o papel do homem? Você é a rainha sentada
lá no trono. Ele é quem deve vir rastejando até você. Ele é quem deve vir procurar você,
achar você. Por que você quer correr pelas ruas fazendo a mesma coisa? Existe uma nobreOEstandarteDeCristo.com
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za nisso. Mas os inimigos das Escrituras procurarão tomar algo como isto e torcer e convencer você que estão tratando as mulheres como algo de menor qualidade. Não! Estão tratando a mulher como algo de maior nobreza e qualidade. Por sinal, uma das maneiras em que
você saberá se esta pessoa é a pessoa que Deus tem para você é esta: Ele estimulará a
sua caminhada espiritual, não a retirará de você.
Eis aqui algumas importantes questões que sempre pergunto aos rapazes. Número 1: Você
está atraído por ela por uma beleza bíblica ou está atraído por sua sensualidade?
A sensualidade procede de um coração perverso. Marcos 7:21-23: “Porque do interior do
coração dos homens saem os maus pensamentos, os adultérios, as fornicações, os homicídios, os furtos, a avareza, as maldades, o engano, a dissolução, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura [Todos estes males procedem de dentro e contaminam o homem]. Igualmente, a sensualidade é uma obra da carne, em Gálatas 5:19, está escrito: “Porque as
obras da carne são manifestas, as quais são: adultério, fornicação, impureza, lascívia”. Uma
mulher pode ser devidamente chamada bonita, uma mulher pode ser devidamente chamada elegante, mas uma mulher que é sensual possui um coração maligno. Tem um coração
maligno!
Eu sei pessoalmente. Minha esposa e eu temos discutido muito sobre isso porque ela fala
a jovens meninas, e eu conheço muitas, muitas mulheres que quando você olha para elas
você pensaria consigo mesmo, que bela e elegante dama. E honestamente, como um homem de Deus, é tudo o que você poderia pensar. Alguém bonita, elegante, refinada. E existem outras mulheres, rapazes, que não carregam metade da beleza física, que se você é
um homem de Deus e a olha para ela no momento que ela está entrando na igreja, você
tem que olhar para baixo por causa da sensualidade saindo de seu coração. Pessoal, isso
é verdade! E todos aceitam isso do jeito que é. Rapazes, fujam da sensualidade. Fujam da
sensualidade, pois a sensualidade é somente um anúncio público da condição do coração.
Fujam disso! E moças, fujam da sensualidade, fujam da sensualidade achada em rapazes,
pois está lá também. Se qualquer um se veste ou age de modo a promover a moldura de
seu corpo, é sensualidade. É sim!
Beleza, sim! Nós deveríamos ser pessoas belas. Provérbios 31, fala da mulher, tudo indica
que ela tinha uma nobreza real. Beleza na Escritura... Muitas das esposas dos patriarcas
eram consideradas belas, e isso era considerada uma virtude a mais.
Mas a sensualidade... Se você é atraído por isso rapaz, isso é além de tudo, uma indicação
do seu próprio coração. E você está mordendo um fruto que é proibido para você, e termi-
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nará se tornando uma pedra em seu estômago. Ora, eu também disse: “Você está atraído
por ela por causa da beleza bíblica ou pela sensualidade?”.
Segundo, você está atraído pela virtude dela ou por sua personalidade? Mesmo boas personalidades podem ser enganadoras. Muito enganadoras. Você não deve procurar por personalidade. Você deve procurar por virtude! Por virtude.
A Bíblia diz em Provérbios 31:10: “Mulher virtuosa quem a achará? O seu valor muito excede ao de rubis”. Virtuosa! Conforme os anos passam, rapazes... Eu quero lhes dizer algo,
ouçam-me atentamente: Não será o físico que permanecerá em sua mulher, será a virtude.
Será a virtude!
Quando você ver se Cristo realmente habita em seu coração, rapazes, então vocês serão
atraídos por Cristo que é manifestado na vida dela.

Sola Scriptura!
Sola Gratia!
Sola Fide!
Solus Christus!
Soli Deo Gloria!
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2 Coríntios 4
1

Por isso, tendo este ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos;
Antes, rejeitamos as coisas que por vergonha se ocultam, não andando com astúcia nem
falsificando a palavra de Deus; e assim nos recomendamos à consciência de todo o homem,
3
na presença de Deus, pela manifestação da verdade. Mas, se ainda o nosso evangelho está
4
encoberto, para os que se perdem está encoberto. Nos quais o deus deste século cegou os
entendimentos dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória
5
de Cristo, que é a imagem de Deus. Porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo
6
Jesus, o Senhor; e nós mesmos somos vossos servos por amor de Jesus. Porque Deus,
que disse que das trevas resplandecesse a luz, é quem resplandeceu em nossos corações,
7
para iluminação do conhecimento da glória de Deus, na face de Jesus Cristo. Temos, porém,
este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus, e não de nós.
8
Em tudo somos atribulados, mas não angustiados; perplexos, mas não desanimados.
9
10
Perseguidos, mas não desamparados; abatidos, mas não destruídos; Trazendo sempre
por toda a parte a mortificação do Senhor Jesus no nosso corpo, para que a vida de Jesus
11
se manifeste também nos nossos corpos;
E assim nós, que vivemos, estamos sempre
entregues à morte por amor de Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste também na
12
13
nossa carne mortal. De maneira que em nós opera a morte, mas em vós a vida. E temos
portanto o mesmo espírito de fé, como está escrito: Cri, por isso falei; nós cremos também,
14
por isso também falamos. Sabendo que o que ressuscitou o Senhor Jesus nos ressuscitará
15
também por Jesus, e nos apresentará convosco. Porque tudo isto é por amor de vós, para
que a graça, multiplicada por meio de muitos, faça abundar a ação de graças para glória de
16
Deus. Por isso não desfalecemos; mas, ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o
17
interior, contudo, se renova de dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação
18
produz para nós um peso eterno de glória mui excelente; Não atentando nós nas coisas
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