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Mulher, sua verdadeira feminilidade: 

Design Divino 

Manual para líderes 

Introdução:  Verdadeira feminilidade 

Décadas atrás, o movimento feminino começou a espalhar sua mensagem e visão 

radical através de pequenos grupos que se multiplicaram e acabaram incendiando 

uma revolução. Nosso desejo é que uma nova revolução se enraíze e espalhe nos 

dias de hoje, à medida que mulheres cristãs se ajuntam para questionar: “Como 

podemos refletir mais plenamente a beleza e o evangelho de Cristo ao nosso mundo 

através da expressão do nosso verdadeiro design bíblico?” 

A Bíblia apresenta um design para a Verdadeira Feminilidade que se aplica a todas as 

mulheres - em qualquer idade e em qualquer estágio da vida - velha, jovem, solteira, 

casada, divorciada, viúva, com filhos ou sem, seja como for. Seu design se aplica a 

mulheres de todos os tipos de personalidade, grau de instrução, plano de carreira, 

status socioeconômico, e a todas as culturas. O design de Deus transcende os 

costumes sociais, tempo e circunstâncias. 

Neste estudo, tentamos nos concentrar em princípios bíblicos atemporais, em vez de 

uma aplicação específica desses princípios. Queríamos oferecer um recurso com 

ensinos básicos que poderia ser aplicado a diferentes estágios e circunstâncias da 

vida, e que seria igualmente aplicável às bisnetas de nossa geração como é para nós. 

Quando se trata de feminilidade, muitas de nós foram expostas a conselhos que usam 

de clichês, caricaturas superficiais e soluções do tipo receita fácil. É nossa esperança 

que esse recurso levará a discussão a um foco melhor. Oramos para que possa: 

• levá-la a explorar o design atemporal divino diretamente de Sua palavra. 

• ajudá-la lidar com a aplicação do design divino nessa estação de sua vida. 

• encorajá-la a demonstrar graça a mulheres cujas circunstâncias de vida e 
aplicação dessas verdades diferem da sua. 

• equipá-la para transmitir a mensagem da Verdadeira Feminilidade à próxima 
geração.  Caricaturas e receitas fáceis não servem.  O design divino para a 
mulher é bem mais amplo e glorioso. 

 

Descobrir e viver o significado da verdadeira feminilidade será uma jornada para você, 

como tem sido (e é) para nós. Em alguns pontos, você pode se encontrar discordando 

do que você está lendo ou lutando com algumas das implicações deste ensinamento. 

Tivemos algumas dessas mesmas reações! Nós gostaríamos simplesmente de 

incentivá-la a voltar para a Palavra de Deus, buscando Sua direção com um coração 

aberto.  Peça que Seu Espírito lhe ensine e dê entendimento, inclinando seu coração a 

dizer “Sim, Senhor!” à Sua Palavra e Seus caminhos. 
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Jogue fora as receitas fáceis 

A Bíblia não fornece um conjunto simplista de regras prescritas sobre a “aparência” da 

feminilidade. Não nos diz, por exemplo, qual deve ser o comprimento de nossas saias, 

se devemos avançar nos estudos, se são as mulheres que devem limpar banheiros e 

cozinhar todas as refeições, que jamais devemos trabalhar fora do lar, que todas as 

mulheres devem se casar, ou que devemos educar nossos filhos assim ou assado. A 

Bíblia não contém uma relação de receitas fáceis com checklist. 

Nenhuma mulher é igual a outra. A feminilidade será diferente de mulher para mulher. 

É diferente para Mary e para Nancy. Pode ser diferente para você e sua amiga. Com 

certeza é diferente na Nigéria e no Canadá ... para a mulher solteira e a casada ... 

para alguém de vinte anos e alguém de sessenta anos ... para uma mulher 

extrovertida e uma mulher reservada ... para uma artista e uma atleta ... para aquela 

que gosta de atividades ao ar livre e a que gosta de atividades em ambientes fechados 

... Você entendeu, não é?   

Isso não quer dizer que nossas decisões não importam. Deus nos deu alguns 

princípios claros sobre a feminilidade em Sua Palavra. É importante decidirmos como 

esses princípios devem ser implementados. Precisamos confiar na orientação do 

Espírito Santo para nos ajudar a descobrir como aplicá-los em nossa situação 

específica. Mas devemos evitar uma mentalidade do tipo receita fácil. Somos todas 

únicas. As circunstâncias de cada mulher são distintas. Cada uma de nós precisa 

discernir cuidadosamente como aplicar os princípios divinos em nossas próprias vidas, 

e podemos encorajar uma a outra nesse processo; mas não cabe a nós 

determinarmos como devem ser aplicados na vida de outras mulheres. 

 

Encanta-se com as diferenças 

Queremos encorajá-la a se encantar com a diversidade e evitar a tentação de se 

comparar com as outras. Apegue-se firmemente às principais convicções bíblicas; 

segure com menos força as questões de aplicação e preferência. Em ambas, seja 

graciosa e humilde. Permita que Deus expresse sua multiforme graça através das 

diferentes sensibilidades e dons que Ele deu a cada mulher que O ama e deseja 

honrá-Lo. 

Também é importante lembrar que a verdadeira feminilidade é uma jornada. 

Certamente foi para nós duas. O Senhor desafiou e mudou nosso pensamento e 

comportamento ao longo do tempo. Hoje estamos em um lugar diferente quanto a 

nossa compreensão e aplicação da Verdadeira Feminilidade em relação aonde 

estávamos vinte ou trinta anos atrás. 

Além disso, embora almejemos o ideal, vivemos em um mundo abaixo do ideal. Por 

causa da realidade do pecado, experimentar e expressar o ideal bíblico da 

feminilidade será excepcionalmente difícil em algumas circunstâncias. Nós somos 

pecadoras. Homens são pecadores. Através da graça de Deus podemos ser 

capacitadas a andar com Ele e agradá-Lo em cada situação, porém precisamos de 
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muita sabedoria a fim de discernirmos como podemos refletir os caminhos e o coração 

de Deus num mundo quebrado. 

As mulheres que exercem sua verdadeira feminilidade não são altivas, hipócritas ou 

condenadoras. Elas encorajam em vez de criticar. Elas sabem que sem a graça de 

Deus seriam desesperadas e desamparadas. E são generosas ao dar graça às outras. 

Elas são graciosas para aquelas que não têm as mesmas convicções que ela sobre a 

feminilidade bíblica. Elas são graciosas a quem escolhe tomar 

decisões diferentes das dela sobre a aplicação dos princípios bíblicos. Elas são 

graciosas àquelas que estão em um estágio diferente na sua jornada. Elas são 

graciosas àquelas que estão lidando com circunstâncias trágicas e extraordinárias. 

Elas oferecem o mesmo tipo de graça que receberam de Deus.   

 

Cuidado com os perigos 

Feminilidade é um assunto que afeta cada uma de nós a nível pessoal. E isso às 

vezes a torna um assunto de difícil abordagem e discussão. Existem muitos 

estereótipos, caricaturas e equívocos. E algumas pessoas usam a Bíblia para 

defender visões e práticas que são tudo menos bíblicas. Uma mulher que foi sujeita a 

instruções, exemplos e experiências errôneas pode ser mais resistente e defensiva 

sobre o assunto do que outras. 

Descobrimos que a controvérsia sobre gênero em relação ao padrão bíblico vem de 

ambos os lados. Vem da esquerda, daqueles que descartam todas as distinções entre 

homem e mulher, zombam do padrão divino e buscam um tipo de existência igualitário 

e neutro. Mas também vem da direita, daqueles que consideram as mulheres 

inferiores, que as humilham, degradam e agridem, ou que insistem na aplicação 

restritiva, legalista e opressiva das funções de gênero. É, portanto, necessário travar a 

batalha em ambas as frentes e lutar por uma perspectiva que evita os dois extremos. 

Neste estudo vamos focar as diferenças entre as funções. Acreditamos que na cultura 

atual é de extrema importância entender e celebrar as diferenças entre macho e 

fêmea. No entanto, também é importante não perder de vista tudo o que há de comum 

entre homens e mulheres. Os cristãos precisam defender o valor, a dignidade e a 

honra das mulheres. As mulheres são co-portadoras da imagem de Deus. Somos 

herdeiras junto com os homens. Nos foi concedido co-domínio sobre a terra. Nossas 

diferenças devem realçar e não prejudicar a mutualidade e interdependência dos 

sexos. Elas devem aumentar nosso mútuo respeito e apreciação, e contribuir para a 

unidade e parceria com ambos os sexos. 

 

Maravilhe-se com o significado 

Para finalizar, queremos lembrá-la de que, por mais importante que seja o gênero, 

mais importante ainda é aquilo para o qual aponta. A verdadeira feminilidade não é um 

fim em si mesma. Masculinidade, feminilidade, casamento e sexo existem para expor 
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a história de Jesus Cristo. Seu objetivo é chamar atenção para a beleza e maravilha 

do evangelho. 

Não há nada tão cativante quanto um bom romance, não é? Conhecemos bem o 

enredo. O herói arrojado luta para resgatar a linda princesa do mal. Ela se apaixona 

perdidamente por ele. Ele a pede em casamento. Então eles partem em direção ao pôr 

do sol para viverem felizes para sempre. 

Você já se perguntou por que tantas histórias seguem esse enredo básico? Ou por 

que participar de algo semelhante na realidade é o sonho de tantas mulheres? Não é 

porque Hollywood inventou um roteiro tão fantástico, ou porque estrelas de cinema 

fazem do romance algo tão atraente. Não. É porque Deus queria que as pessoas 

soubessem e participassem da maior história de amor de todos os tempos - o incrível 

e perseverante amor de Cristo por pecadores imerecidos. 

Grandes histórias de amor apenas vislumbram o relacionamento amoroso entre Jesus 

Cristo e sua noiva. Os romances terrestres são para o relacionamento entre Cristo e a 

igreja como brilhantes reflexos de luz dançando sobre a água são para o sol 

escaldante. Não são a resplandecente luz. Apenas refletem seus efêmeros brilhos. 

Nosso Pai Celestial criou homem e mulher, sexo e casamento, para nos dar uma 

imagem física do que é um relacionamento espiritual com Jesus. Jesus Cristo, o Filho 

de Deus sem pecado, veio à Terra para resgatar Sua noiva (a igreja) da terrível 

consequência do pecado - separação de Deus, morte espiritual e física. Cristo amou 

Sua noiva de tal forma que morreu na cruz para carregar a punição do pecado em seu 

lugar. Ele a resgatou do mal e fez uma aliança com ela. Em resposta à Sua iniciativa, 

ela não pode deixar de amá-Lo, respondendo favoravelmente à Sua proposta. 

Espiritualmente, ela está noiva (comprometida) com Ele. Ela se mantém para Ele e se 

prepara para o dia em que estarão unidos para sempre. É uma história de amor como 

nenhuma outra. É a história do evangelho. A história de Cristo é a história cujo 

romance terreno foi criado para contar. 

Confiamos que, pela graça de Deus, você se tornou parte dessa grande história. Na 

realidade, é impossível ser uma verdadeira mulher sem um relacionamento com Cristo 

e Seu Espírito habitando dentro de você. Sem Ele você até pode se esforçar e lutar 

para realizar ou obter Seu favor; você pode ser capaz de se conformar a algum padrão 

exterior ou impressionar os outros com o quão “boa” você é - mas você nunca terá a 

graça e o poder que precisa para ser a mulher que Ele projetou você para ser, de 

dentro para fora. 

Esperamos que você tenha respondido ao chamado de Jesus, que se arrependeu de 

controlar sua própria vida, seguindo seu próprio caminho, e que você aceitou o dom 

gratuito de perdão e salvação. Caso não tenha feito isso, pode fazê-lo agora orando e 

dizendo ao Senhor que você reconhece o Seu direito de governar a sua vida, que você 

está se voltando para Ele, contra seu pecado e rebelião, que você recebe pela fé a 

morte dEle na cruz em seu lugar, e que você quer ter um relacionamento eterno com 

ele. 

No final, dizer "sim" a Jesus é o objetivo da Verdadeira Mulher. Nós esperamos que 

este estudo tenha inspirado você a se maravilhar, abraçar e deleitar-se com o plano 
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espetacular de Deus, e que você começou a descobrir a beleza, alegria e realização 

de ser exatamente quem Ele criou você para ser. Ele quer que você seja muito mais 

daquilo que o mundo defende como ideal. Ele quer que você seja uma Verdadeira 

Mulher! - uma mulher que diz "Sim, Senhor!"; uma mulher que, pela Sua graça, molda 

sua vida de acordo com o design divino.  

Mary Kassian & Nancy Leigh DeMoss 

 

Bem vinda ao manual para o estudo Mulher: sua verdadeira feminilidade, design 

divino! Estamos muito felizes por você estar estudando este livro e ajudando 

mulheres a descobrir a beleza, alegria e satisfação de ser exatamente quem Deus as 

criou para ser. 

Dando início ao seu estudo em grupo 

Este manual para o estudo Mulher: sua verdadeira feminilidade, design divino está 

repleto de ideias que podem ser usadas para facilitar um estudo em grupo com base 

nas oito lições a seguir: 

Panorama dos estudos 

Semana um: Gênero sexual é relevante 
 

O propósito da feminilidade e da masculinidade é glorificar a Deus e revelar o 

evangelho de Jesus Cristo. Gênero sexual é relevante! 

Dia 1 Em exibição Deus criou os seres humanos para espelharem sua glória 

Dia 2 História magnífica 
Deus quer que o relacionamento homem-mulher conte 
sua história 

Dia 3 Visão global 
O plano de Deus para cada gênero está centralizado na 
obra de Cristo 

Dia 4 Significado cósmico Sua feminilidade tem imenso valor 

Dia 5 “Sim, Senhor Deus!” 
A mulher verdadeiramente feminina abraça o propósito do 
Criador para ela 

 

Semana dois: Lesmas e caramujos 
 

Deus criou o homem para refletir o relacionamento de Cristo com a igreja, e isto tem 

implicações importantes para o relacionamento entre homens e mulheres. 

Dia 1 Isso é coisa de menino 
Tomar a iniciativa está no cerne do que significa ser 
homem 

Dia 2 Homens trabalhando 
Trabalhar para sustentar outros está no cerne do que 
significa ser homem 

Dia 3 Usando as calças 
Proteger e prover está no cerne do que significa ser 
homem 

Dia 4 Homem da casa 
Liderar pela vontade de Deus está no cerne do que 
significa ser homem 

Dia 5 Rei do castelo? 
O papel do homem não é exaltar o homem.  Autoridade 
não tem a ver com direitos, e sim, com responsabilidade 
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Semana três: Açúcar e tempero 
 

Deus criou a mulher para refletir o relacionamento da igreja com Cristo, e isto tem 

implicações importantes para o relacionamento entre homens e mulheres. 

Dia 1 É menina! “Suavidade” está no cerne do que significa ser mulher 

Dia 2 Filme de menina 
Criar laços profundos de relacionamento está no cerne do 
que significa ser mulher 

Dia 3 Magnólias de aço 
Receptividade e compreensão estão no cerne do que 
significa ser mulher 

Dia 4 Fazendo o ninho 
Criar um lugar para procriação e nutrição da vida está no 
cerne do que significa ser mulher 

Dia 5 De braços dados 
O papel da mulher não é secundário. O homem não 
cumprirá o propósito da humanidade sem o auxílio da 
mulher 

 

Semana quatro: Uma serpente em meu jardim 
 

Satanás seduziu a primeira mulher do mundo a se rebelar contra o plano de Deus. O 

pecado de Adão e Eva desfigurou a beleza do relacionamento entre homem e mulher. 

Dia 1 O inimigo mora ao lado 
Satanás deseja obscurecer a glória de Deus. Quer 
impedir homens e mulheres de abraçarem o plano de 
Deus para eles 

Dia 2 Conversa de vendedor 
Satanás retrata pecado como atraente, inofensivo e 
extremamente promissor 

Dia 3 Vou fazer do meu jeito! 
Satanás nos incita a pensar que temos capacidade para 
tomar boas decisões sem a ajuda de Deus 

Dia 4 O jogo de empurra-empurra 
Satanás nos leva a fugir da responsabilidade e culpar os 
outros por nossos erros 

Dia 5 Eu contra nós 
Satanás fissura a união entre os sexos e leva-os a ser 
“independentes”, em vez de dependentes um do outro 

 

Semana cinco: Guerra dos sexos 
 

O pecado arruinou seriamente a masculinidade e feminilidade. O “movimento 

feminista” nada mais é do que outro capítulo nessa batalha milenar. 

Dia 1 Unidos cairemos 
A raça humana inteira caiu devido ao pecado de Adão, 
mas em Cristo, o “último Adão”, existe ampla redenção 

Dia 2 Colisão dos gêneros 
O pecado afeta homens e mulheres de maneira diferente. 
O pecado danifica a masculinidade, a feminilidade e os 
relacionamentos entre homem e mulher 

Dia 3 Bem onde mais dói 
O pecado causa dor. Estraga a suavidade inerente da 
mulher e a força inerente do homem 

Dia 4 Filme triste para ela 
Mulheres sofrem nas mãos de homens, porém eles não 
são os inimigos verdadeiros; mas, sim, o pecado 

Dia 5 Libertação feminina 
O movimento feminista lutou por mudanças, mas não 
levou em conta o plano nem a solução de Deus 
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Semana seis: Ouça meu brado 
 

O modelo de feminilidade divulgado pelo mundo é diferente daquele projetado por 

Deus. A feminilidade verdadeira requer escolha intencional de realizar as coisas à 

maneira de Deus. 

Dia 1 
Meninas na dianteira – 
meninos na rabeira 

Os conceitos modernos de feminilidade são baseados em 
premissas equivocadas da filosofia feminista 

Dia 2 Meninas em delírio 
O ideal do mundo para a feminilidade está em oposição 
direta ao ideal de Deus 

Dia 3 O banquete 
A Senhora Insensatez e a Senhora Sabedoria convidam 
para um banquete em suas casas 

Dia 4 
Garotas espertas conseguem 
mais 

“Garota esperta” sabe que alegria, liberdade e 
conhecimento verdadeiros são encontrados no 
relacionamento com Cristo 

Dia 5 Apurando o paladar 
A verdadeira feminilidade vence o medo e desenvolve 
paladar pela santidade 

 

Semana sete: Repaginada total 
 

Quando aceitamos o feitio de Deus para nós, ele nos transforma completamente de 

dentro para fora, e faz de nossa feminilidade algo belíssimo 

Dia 1 Design bonito 
O feitio divino de feminilidade não é apenas correto; 
também é bom e bonito 

Dia 2 Devoção bonita 
A mulher verdadeira exibe devoção matrimonial, 
apaixonada e total a Jesus Cristo 

Dia 3 Caráter bonito 
A mulher verdadeira se veste de santidade, revelando a 
beleza que Cristo deseja em sua noiva 

Dia 4 Temperamento bonito 
A mulher verdadeira cultiva um temperamento calmo, 
gentil. Simpático 

Dia 5 Apresentação bonita 
O enfeite da mulher verdadeira é a beleza que flui de seu 
interior 

 

Semana oito: O poder da irmandade 
 

Faça parte da contrarrevolução nos bastidores de mulheres que vivem intencional e 

propositadamente de acordo como estilo divino 

Dia 1 Almeje ser produtiva Disponha-se a ampliar e edificar a família de Deus 

Dia 2 Almeje ser acolhedora Procure criar um lar caloroso, acolhedor 

Dia 3 Almeje ser prestativa Decida-se a suprir as necessidades do próximo 

Dia 4 Almeje deixar um legado 
Empenhe-se em deixar um bom legado à próxima 
geração 

Dia 5 Almeje fazer a diferença 
Seja proposital em influenciar as pessoas e abraçao o 
estilo divino 
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Ore 

“Permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar 

fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem 

dar fruto, se não permanecerem em mim. Eu sou a videira; vocês são os 

ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto; pois 

sem mim vocês não podem fazer coisa alguma.” (João 15:4-5, ênfase 

acrescentada) 

Ao planejar e se preparar para liderar este estudo, recomendamos que você gaste um 

tempo regular e concentrado em oração. Ore pelas mulheres que participarão do 

estudo, que o Senhor as incitará a serem assíduas, que o Espírito Santo prepare seus 

corações para serem sensíveis ao material, etc. 

Além da oração, a primeira coisa que você precisa fazer como líder é decidir quando 

se reunirão. Leve em consideração os feriados que possam ocorrer durante o período 

programado para os estudos. Estabelecido o plano inicial, decida onde irão se reunir 

(uma sala na igreja, num escritório, centro de recreação ou residência). Depois, 

recrute a ajuda necessária para administrar seu grupo, como líderes e anfitriãs. 

 

Promova 

Encoraje suas amigas para acompanhá-la no estudo do livro. Se você está estudando 

no contexto de uma igreja, comece a promover o estudo cerca de quatro a seis 

semanas antes do começo do estudo. Faça uso de meios tradicionais de promoção, 

como publicações no site e boletim da igreja, cartazes, um PowerPoint que poderá ser 

apresentado durante os anúncios nos cultos. Tente também promover seu grupo via 

redes sociais.  Você pode iniciar um grupo no Facebook ou enviar convite através de 

e-mail, Facebook ou Twitter.  

Se desejar, use esse link onde você encontrará um pequeno vídeo que conta um 

pouco da história de como esse estudo veio para o Brasil.  O vídeo pode ser usado da 

forma que você preferir, transmissão na igreja, postado no Facebook, enviado através 

de grupos de WhatsApp, e-mail. https://www.reviveourhearts.com/videos/cindy-rast-

impossible-idea/?lang=po 

 

Prepare 

Se você ainda não o fez, familiarize-se com o livro Mulher: sua verdadeira 

feminilidade, Design Divino, o DVD COMEV de palestras dos temas abordados, e 

outros recursos do True Woman 101 em TrueWoman101.com (esses últimos estarão 

em inglês). 

Incentive as mulheres do seu grupo a trazer seus livros, Bíblias e uma caneta cada 

semana ao se reunir com seu pequeno grupo. Você precisará de tudo isso além de 

seu manual do líder, e o vídeo. 
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A quantidade de tempo que você precisa para se preparar para seu pequeno grupo 

depende do tipo de grupo, a quantidade de membros e seu próprio estilo de liderança 

pessoal. Alguns líderes precisam de menos tempo de preparação, e outros precisam 

de mais. Porém, o quanto você estiver familiarizada com o material, quanto mais você 

orou, estudou e se preparou, influenciará o sucesso do seu grupo. Além disso, você 

também se beneficiará muito mais pessoalmente do estudo! 

• Revise o livro Mulher: sua verdadeira feminilidade, Design Divino bem 
antes da primeira sessão, fazendo anotações sobre ideias e perguntas que 
você pode usar em seu grupo. Quando o estudo começar, recomendamos que 
você tente sempre ficar uma ou duas semanas à frente do restante do grupo. 
As oito semanas deste estudo são divididas em cinco lições - você deve levar 
aproximadamente vinte minutos para concluir cada lição. No final de cada 
semana, fornecemos algumas perguntas para você discutir em seu grupo, a fim 
de explorar e aplicar os ensinamentos bíblicos sobre feminilidade. 

 

• Familiarize-se com as dicas disponíveis no site da True Woman 
(https://www.youtube.com/playlist?list=PLGCiZTmiNdWfR6o72UpZuTmb2X-
1JWS91), tudo em inglês. Os membros do seu grupo se beneficiarão muito 
usando os recursos no site. Você vai querer apontá-los nessa direção, verifique 
se você sabe o que está disponibilizado no site: 
 

o Há oito vídeos semanais―cada um com duração aproximada de vinte 
minutos, onde Nancy, Mary e suas amigas discutem o conteúdo da 
lição da respectiva semana (tudo em inglês). 
 

• Se você planeja usar o DVD COMEV, ele pode ser adquirido através da 
COMEV (no site www.comev.com; endereço: Rua Com. Norberto Jorge, 40, 
Brooklin, São Paulo, SP, Tel. (11) 5542-8611). Antes de iniciar o estudo, 
certifique-se de que tem todo o equipamento necessário para assisti-lo. 

 

• Adquira a quantidade necessária de livros Mulher: sua verdadeira 
feminilidade, Design Divino para cada membro do grupo poder comprar seu 
próprio exemplar.  É extremamente importante que cada participante tenha seu 
próprio livro. Os livros podem ser adquiridos através do site 
www.sheddpublicacoes.com.br . 
 

• Se possível, peça para as mulheres ler Semana Um do livro (Gênero sexual é 
relevante” páginas 18-39) e completar as questões antes do início da primeira 
sessão.   Se as mulheres não completaram a Semana Um, você terá que 
modificar sua programação a fim de incluir mais uma sessão, pois o primeiro 
vídeo no DVD COMEV é baseado no conteúdo da Semana Um. 

 

O restante deste Manual para Líderes oferece sugestões e exemplos de perguntas 

para a cada semana desse estudo de oito semanas. Adapte e ajuste as sugestões e 

perguntas para combinar com o formato e a duração do seu estudo. Não sinta que 

você precisa fazer uso de todas as perguntas sugeridas. Você pode escolher as 

perguntas que funcionam melhor para você e seu grupo. Lembre-se disso: não é um 
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estudo bíblico conecte-se e jogue. Fornecemos esses recursos para equipá-la a liderar 

- não estamos lhe dando uma fórmula ou receita fácil que precisa ser seguida. 

Certifique-se de incluir um tempo para oração em seu estudo. Sugerimos que você 

reserve um tempo para oração no final de cada sessão, pedindo especificamente ao 

Senhor para ajudá-las aplicar o que aprenderam. Além disso, é importante parar e orar 

para as necessidades dos membros do grupo à medida que surgem durante a 

discussão. Parando para orar uma pela outra desenvolve comunhão e é uma das 

maneiras mais eficazes de ministrar às mulheres do seu grupo. 

Lembre-se de ser criativa e se divertir com o livro e com o grupo. Existem muitas 

maneiras de estudar Mulher: sua verdadeira feminilidade, Design Divino, e não 

importa como você o faça, pode ter certeza de que todos que participarem aprenderão 

e se beneficiarão! 

Semana um: Gênero sexual é relevante 

Quebra-gelo: Para ajudar as mulheres do seu pequeno grupo se conhecerem 

melhor e se sentirem mais confortáveis uma com a outra, recomendamos começar 

com um quebra-gelo de aproximadamente cinco minutos. Oferecemos uma sugestão. 

Pergunte às mulheres: “Você é do tipo que lê as instruções antes de fazer algo ou 

você pula de cabeça e espera o melhor?” (Algumas mulheres podem desejar 

compartilhar uma experiência engraçada de quando o tiro saiu pela culatra porque não 

seguiram as instruções!) 

Como ensina a Semana Um (e Mary aprendeu ao montar uma grande e complicada 

estante no escritório do marido), o criador/fabricante de um produto é quem sabe por 

que e como ele é feito, como deve ser montado, e como deveria funcionar. Nossas 

vidas não são diferentes! Quem nos conhece melhor é o nosso Criador. Você 

aprenderá mais sobre isso nas perguntas e vídeo desta semana. 

Oração: Nós a encorajamos a orar depois do quebra-gelo, a fim de reorientar o 

grupo e preparar seus corações para assistir ao vídeo desta semana. Talvez você 

queira orar, ou pedir para uma das mulheres orar, ou sugerir orações do tipo “pipoca”. 

Vídeo: O vídeo no DVD COMEV para Semana Um, “Gênero sexual é relevante” 

ajudará seu grupo processar as lições desta semana. 

Questões para discussão: Seguem algumas perguntas para o grupo: 

1. Gênero é relevante ou estamos livres para defini-lo como achamos melhor? 
2. O que o relato da criação na Escrituras indica sobre o design divino para 

masculino e feminino? (Veja Gênesis 1:26 – 2:25) 
3. O que Deus esperava realizar com Seu design para cada gênero? 
4. Como é possível ambos os sexos serem diferentes, porém iguais? 
5. Quais são algumas das maneiras pelas quais um relacionamento homem-

mulher pode colocar Deus em destaque? 
6. Quão importante é que as mulheres entendam o design divino para a 

feminilidade? Por quê? 
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7. Você acha que o design divino para a masculinidade e feminilidade é "muito 
bom"? Explique. 

8. Você já disse "sim" ao design divino? Existe alguma parte de seu coração que 
ainda reluta ou resiste? 

 

Oração: Nós a encorajamos a orar, abençoando as mulheres ao final da 

discussão, pedindo que as verdades discutidas se tornem realidade nas suas vidas 

para a glória de Deus. 

 

Semana dois: Lesmas e caramujos 

Quebra-gelo: Diga às mulheres no seu grupo: "Hoje vamos entender os homens! 

Antes, porém, vamos determinar quem é perita no sexo masculino em nosso meio.  

Diga-nos quantas pessoas do sexo masculino têm na sua família e quanto tempo você 

convive com eles, e então votaremos para determinar quem é nossa perita!” (Você 

pode dar um prêmio à vencedora.) 

Vídeo: O vídeo no DVD COMEV para Semana dois, “Lesmas e caramujos” ajudará 

seu grupo processar as lições desta semana. 

Questões para discussão: Seguem algumas perguntas para o grupo: 

1. Como Hollywood geralmente retrata homens? Você acha que essa descrição é 
correta e justa? 

2. Por que você acha que Deus criou o homem primeiro, em vez de criar ambos 
os sexos ao mesmo tempo? Qual a implicação disso para o significado da 
masculinidade? 

3. Deus atribuiu ao homem a responsabilidade de trabalhar e sustentar (ver 
Gênesis 2:15). O que isto significa? De que maneira essa responsabilidade é 
exclusiva para o sexo masculino? Você pode identificar um momento em que 
um amigo ou membro de sua família exemplificou essa tendência? O que você 
acha que acontece aos homens quando eles são absolvidos desta 
responsabilidade? 

4. O que significa ser o “homem da casa”?  O que isso não significa?  O que  
significa exatamente para um homem “assumir seu papel”? 

5. Você acha que o design divino para os homens beneficia ou prejudica as 
mulheres? Você sente que coloca os homens numa posição acima das 
mulheres? Por que ou por que não? 

6. Quais são algumas das maneiras pelas quais as mulheres minam a 
masculinidade? Citem algumas maneiras construtivas pelas quais podemos 
afirmar e incentivar os homens a serem homens? 
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Semana três: Açúcar e tempero 

Quebra-gelo: À medida que as mulheres forem chegando, dê a cada uma um 

pedaço de papel e pergunte a ela para completar esta frase duas vezes: “O que eu 

pessoalmente amo em ser mulher é _____________.” Mas tem uma pegadinha: uma 

das frases deve ser verdadeira e a outra falsa. Quando todas terminarem, leia as 

declarações em voz alta e peça que o grupo tente descobrir qual afirmação é falsa. 

(Esse exercício se valerá de perspicácia, e pode ser divertido também.  Isso deve ser 

um exercício perspicaz e muitas vezes engraçado! Se algo embaraçoso for dito, 

apenas mantenha a conversa fluindo.)  

Vídeo: O vídeo no DVD COMEV para Semana três, “Açúcar e tempero” ajudará 

seu grupo processar as lições desta semana. 

Questões para discussão: Seguem algumas perguntas para o grupo: 

1. Como Hollywood geralmente retrata mulheres? Você acha que essa descrição 
muito ou pouco atraente? 

2. O que as diferenças entre os corpos masculino e feminino sugerem sobre o 
que significa ser homem ou mulher? 

3. Muitos acreditam que as palavras hebraicas para homem e mulher (Gênesis 
2:23) sugerem que o homem é identificado por "força" e a mulher por 
"suavidade". O que isto significa? A ideia de "suavidade" repele ou atrai você? 
Por quê? 

4. Qual é a diferença entre um "filme para meninas" e um "filme para homens"? O 
que isso indica sobre a inclinação natural do homem e da mulher? 

5. Você vê a "sensibilidade feminina" como uma característica positiva ou 
negativa? Por quê? Como podemos permanecer “doces” sem nos tornarmos 
passivas e capachos sem vontade própria? 

6. Como você se sente sobre o fato de Deus ter criado a mulher com uma distinta 
“inclinação” feminina para o lar? De que maneira toda mulher foi criada para a 
função "mãe" e "ninho"? 

7. Qual aspecto do design divino para a feminilidade você acha mais 
difícil? Por quê? 

 

Semana quatro: Uma serpente em meu jardim 

Quebra-gelo: Diga às mulheres de seu grupo que você vai descobrir que tipo de 

jardineira elas são. Pergunte: “Se você tivesse que cuidar de um jardim, escolheria 

participar de qual parte do processo e por quê?” Escreva as opções num quadro ou 

pedaço de papel. As opções incluem as seguintes etapas:  

a) planejamento, b) compras, c) plantio; d) nutrição; e) colheita; f) comer/desfrutar. 

Vídeo: O vídeo no DVD COMEV para Semana quatro, “Uma serpente no meu 

jardim” ajudará seu grupo processar as lições desta semana. 

https://www.facebook.com/AvivaNossosCoracoes/
https://www.facebook.com/AvivaNossosCoracoes/


 
 

 
 

“Chamando as mulheres à liberdade, abundância e plenitude em Cristo.” 

Siga-nos: https://www.facebook.com/AvivaNossosCoracoes/ 

 
 

Questões para discussão: Seguem algumas perguntas para o grupo: 

1. Consulte as características do relacionamento de Adão e Eva descritas na 
página 93. Qual característica você acha mais atraente? Por quê? 

2. De que maneira o primeiro relacionamento homem-mulher expos Deus? Por 
que você acha que Satanás queria destruir o design divino? 

3. O que atraiu Eva no discurso de vendas de Satanás? (Veja p. 96.) Descreva 
uma situação em que você se sentiu tentada a ver o pecado como inofensivo, 
atraente e promissor. 

4. Qual é o problema de ter uma atitude do tipo "eu faço do meu jeito"? Quais são 
as ideias sobre Deus que esse tipo de atitude revela? 

5. Identifique algumas mentiras sutis sobre a feminilidade que sussurra no ouvido 
das mulheres. Você é culpada de ouvir, alimentar, acreditar e/ou agir de acordo 
com alguma dessas mentiras? Você culpa as circunstâncias ou as pessoas por 
suas más escolhas? Você culpa os homens? 

6. Qual a diferença entre independência e interdependência? Por quê 
nossa cultura encoraja a mulher a afirmar sua independência do homem? 
Como isso afeta as relações homem-mulher. 

7. Você já se pegou caindo no papo de Satanás? Descreva como há/já teve uma 
“serpente no seu jardim” em relação à sua feminilidade. 
 

Semana cinco: Guerra dos sexos 

Quebra-gelo: Pergunte às mulheres como elas brigam. "Você 'esguicha', 'enfia' 

ou 'vaza'? " Antes da reunião, selecione três mulheres (de preferência aquelas que são 

extrovertidas) e prepare-as para a seguinte demonstração. Peça que vistam roupas 

velhas que possam ficar sujas de tinta, e proteja o chão com jornal ou pano.  Enquanto 

aquela que 'esguicha' borrifa as outras duas mulheres com jatos de tinta, explica que a 

mulher 'esguicha' tem uma expressão agressiva de raiva e às vezes pode ficar física 

quando está com raiva. Em seguida, enquanto aquela que 'enfia' enche suas roupas 

com bolas de algodão ou jornal, explique que a mulher do tipo 'enfia' fica furiosa com 

as outras duas, mas você jamais saberia por que seu rosto e suas ações não 

demonstram o que ela está sentindo. Ela simplesmente enfia sua raiva para dentro 

dela mesma. Finalmente, enquanto a mulher do tipo 'vaza' joga serpentina ou spray 

“silly string” em cima das outras duas, explica que a mulher 'vaza' é prima de primeiro 

grau da mulher 'enfia'. Sua raiva se manifesta de maneira passiva e agressiva - com 

sarcasmo, beicinho, reclamações por detrás das costas. Lembre as mulheres que 

nenhuma dessas abordagens que expressam raiva, embora comuns, são saudáveis.  

Fica à vontade para deixar ou não que elas compartilhem o tipo que são. 

Vídeo: O vídeo no DVD COMEV para Semana cinco, “Guerra dos sexos” ajudará 

seu grupo processar as lições desta semana. 

Questões para discussão: Seguem algumas perguntas para o grupo: 

1. O que houve de errado no comportamento de Adão e Eva durante a interação 
de Eva com a serpente? 
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2. Qual é a consequência do pecado especificamente na área do sexo para as 
mulheres? Qual é a consequência do pecado especificamente na área do sexo 
para os homens? Como Gênesis 3:16 introduziu a batalha dos sexos? 

3. Como o pecado afeta a inclinação natural da mulher para viver de acordo com 
seu design? Como isso afeta a inclinação do homem para viver de acordo com 
o design dele? 

4. Releia o resumo do julgamento do pecado sobre as mulheres (p.124–126). 
Descreva maneiras pelas quais você experimentou pessoalmente o sofrimento 
real desse julgamento. 

5. Os homens são responsáveis pela dor e o descontentamento das mulheres? 
Qual é o perigo de enxergar os homens como "o inimigo"?  

6. Por que você acha que o movimento feminino incentivou as mulheres a serem 
femininas à sua maneira? Por que a extinção ou autodefinição dos gêneros 
não é a solução para a dor da feminilidade? 

7. Testemunhar a dor da feminilidade já a incitou a culpar, ir contra ou 
desvalorizar a masculinidade? Como podemos combater injustiças contra 
mulheres sem demonizar os homens? 

Semana seis: Ouça meu brado 

Quebra-gelo: No último dia do estudo desta semana, Mary e Nancy 

conversaram sobre como o ideal de nossa cultura para a mulher se opõe diretamente 

ao ideal de Deus. Portanto, teremos que superar alguns medos a fim de 

desenvolvermos um gosto por aquilo que é divino e abraçarmos o design divino para a 

feminilidade.  Vamos debater juntas - quais são alguns dos nossos medos? (Escreva 

esses medos numa lousa ou num pedaço de papel.) 

Vídeo: O vídeo no DVD COMEV para Semana seis, “Ouça meu brado” ajudará seu 

grupo processar as lições desta semana. 

Questões para discussão: Seguem algumas perguntas para o grupo: 

1. Você pode pensar em alguns exemplos de amigos, professores, currículo, 
programas de televisão, livros ou outras coisas que especificamente te 
empurraram aos ideais do feminismo? Qual parte da mensagem foi boa? Qual 
parte da mensagem era contrária à Palavra e aos caminhos de Deus? De que 
maneira o feminismo moldou o seu pensamento? 

2. Quais sutis distorções o feminismo introduz na maneira como abordamos 
relações de gênero e homem-mulher? 

3. Reveja a descrição da Garota Delirante de Provérbios 7, na página 146. Como 
o ideal para a feminilidade nas Escrituras se compara ao ideal de hoje? Qual 
ideal você acha mais desejável? Por quê? 

4. Quais das técnicas relacionadas no convite na página 149 a Senhora 
Insensatez usou para que aceitasse participar de sua festa? Por que você deve 
confiar e escolher o convite da Senhora Sabedoria ao invés do da Senhora 
Insensatez? 

5. Por que você acha que, à medida que as mulheres adquirem mais educação, 
mais independência econômica, mais poder e mais liberdade, elas se tornam 
cada vez mais infelizes? 
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6. Por que você acha que o conceito da verdadeira feminilidade apresenta o 
“Fator Medo” para algumas mulheres? Como você precisa ajustar sua atitude 
em relação a feminilidade para torná-la mais de acordo com os desígnios do 
Senhor. 
 

Semana sete: Repaginada total 

Quebra-gelo: Diga às mulheres: "Nesta semana, estamos falando de uma 

repaginada total. Você já teve passou por isso? Se sim, como foi? Como você se 

sentiu depois?"  

Vídeo: O vídeo no DVD COMEV para Semana sete, “Repaginada total” ajudará seu 

grupo processar as lições desta semana. 

Questões para discussão: Seguem algumas perguntas para o grupo: 

1. Já te ocorreu que a verdadeira feminilidade se enquadra na mesma categoria 
que tratar os dentes – é correto e necessário, porém um pouco 
desagradável? Como a ideia de que a mulher é o "poema" de Deus 
desafia essa concepção? 

2. Quais são alguns comportamentos que indicam que uma mulher é dedicada a 
um homem em particular? Quais são alguns comportamentos que indicariam 
que ela é dedicada a Cristo? 

3. Quais são os traços de caráter específicos que Paulo enfatiza para as 
mulheres (ver Tito 2: 2–6)? Como neutralizam as tendências pecaminosas do 
nosso sexo e nos apontam de volta ao nosso design divino? 

4. Quais são alguns dos traços de caráter que Paulo enfatiza para os homens? 
Como neutralizam as tendências pecaminosas do sexo masculino e os 
apontam de volta ao seu design divino 

5. Quais são alguns conceitos errôneos ou caricaturas comuns sobre o que 
significa ser gentil, quieta e/ou dócil? Você acha que a verdadeira feminilidade 
requer que algumas mulheres violem suas personalidades? 

6. Ao considerar os vários aspectos da verdadeira beleza que examinamos essa 
semana, existe um aspecto particular de sua feminilidade que você sente que 
precisa de uma repaginada total do Senhor? 

 

Semana oito: O poder da irmandade 

Quebra-gelo: Diga às mulheres: “Nas páginas 190–191, Mary fala sobre 

diferentes 'mães espirituais' que ela conhece pessoalmente, e 'Mama Nancy' 

compartilha um bilhete que ela recebeu num Dia das Mães de uma mãe de trinta e 

poucos anos em cuja vida ela havia investido. Para aquelas de vocês que queiram 

compartilhar, quem vem à mente em sua própria vida quando você pensa numa 

mulher verdadeira ou em uma mãe espiritual?” (Talvez você não queira exigir que 

todas respondam - apenas aquelas que têm uma mulher específica em mente.) 
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Vídeo: O vídeo no DVD COMEV para Semana oito, “O poder da irmandade” 

ajudará seu grupo processar as lições desta semana. 

Questões para discussão: Seguem algumas perguntas para o grupo: 

1. O que nossa cultura defende como sendo o objetivo final da feminilidade? 
Como isso desvaloriza o casamento e a maternidade? 

2. Em que sentido a maternidade está no coração da feminilidade? Quais são 
algumas das implicações do ditado que “a mão que balança o berço governa o 
mundo"? 

3. Explique como uma mulher sem filhos pode ter um “lar” e ser uma "Feliz mãe 
de filhos" (Salmos 113: 9). 

4. Por que você acha que Deus atribuiu à mulher a responsabilidade principal de 
criar e gerenciar um lar? Como você se sente com relação a essa tarefa? 

 
5. Como o significado e o valor que a Bíblia atribui à domesticidade feminina 

difere do significado e valor que nossa cultura atribui a ela? 
6. Quais são alguns equívocos comuns sobre o papel de “auxiliadora”? Ao se 

relacionar com homens, você se classificaria como auxiliadora ou dificultadora? 
7. Por que é importante deixar um legado de verdadeira feminilidade para as 

filhas da próxima geração? 
8. O que você pretende fazer para apoiar a visão da silenciosa “contra revolução” 

que compartilhamos? 
 

Agora que concluíram o estudo Mulher, sua verdadeira feminilidade: Design Divino 

incentive as mulheres do seu grupo a montar seus próprios grupos desse estudo.  
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