


Que tudo da sua vida — em qualquer esfera — seja devotado à glória de Deus. 

Que as promessas de Cristo sejam confiadas tão plenamente que paz, alegria e força encham 
sua alma a ponto de transbordar. 

Que essa plenitude de Deus abunde em atos diários de amor, de forma que as pessoas possam 
ver suas boas obras e glorificar ao seu Pai no céu. Que vocês sejam mulheres do Livro, que 
amem, estudem e obedeçam a Bíblia em cada área do seu ensino. 

Que a meditação sobre a verdade bíblica possa ser a fonte de esperança e fé. E que vocês 
continuem a crescer em entendimento através de todos os capítulos de sua vida, nunca 
pensando que o estudo e o crescimento são apenas para os outros. 

Que vocês sejam mulheres de oração, de forma que a Palavra de Deus se abra para vocês; e o 
poder da fé e santidade desça sobre vocês; e sua influência espiritual crescerá no lar, na 
igreja e no mundo. 

Que vocês sejam mulheres que tenham uma profunda compreensão da graça soberana de 
Deus fortalecendo todo esse processo espiritual, que sejam pensadoras profundas sobre as 
doutrinas da graça, e amantes e crentes profundos dessas coisas. 

Que vocês sejam totalmente comprometidas ao ministério, seja qual for o seu papel específico, 
que não desperdicem o seu tempo em revistas de senhoras ou hobbies inúteis, assim como 
seus maridos não deveriam desperdiçar o tempo deles em esportes excessivos ou coisas sem 
propósito na garagem. Que você redima o tempo para Cristo e seu reino. 

Que vocês, se solteiras, explorem seu solteirismo para a plena devoção a Cristo e não sejam 
paralisadas pelo desejo de se casar. 

Que vocês, se casadas, apóiem a liderança do seu marido de maneira criativa, inteligente e 
sincera, tão profundamente como uma obediência a Cristo permitir; que vocês o encorajem 
em seu papel designado por Deus como o cabeça; que vocês o influenciem espiritualmente 
primariamente através da sua tranqüilidade destemida, santidade e oração. 

Que vocês vejam a direção bíblica para o que é apropriado e inapropriado para os homens e 
mulheres em relação uns para com os outros, não como restrições arbitrárias sobre a 
liberdade, mas como prescrições sábias e graciosas de como descobrir a verdadeira 
liberdade do ideal de complementaridade de Deus. Que vocês não mensurem sua 
potencialidade pelas poucas funções restringidas, mas pelas incontáveis oferecidas. 

Um Desafio As Mulheres
john piper
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