ATRÁS DE UMA GRANDE MULHER
Michelle Obama
“Porque o marido descrente é santiﬁcado pela mulher;
e a mulher descrente é santiﬁcada pelo marido;
de outra sorte os vossos ﬁlhos seriam imundos;
mas agora são santos.”
(A Palavra de Deus em I Coríntios 7.14)
INTRODUÇÃO
Há um antigo ditado que diz assim:
“Atrás de um grande homem existe sempre uma grande mulher.”
É uma frase que tem por objetivo elogiar e honrar a mulher virtuosa.
Mães ﬁéis a Deus são elogiadas quando acompanham o marido em todos os momentos e às vezes, ainda se
tornam mãe e pai.
Esta é uma rápida historinha (que o Zaidan compartilhou comigo) e que mostra a inteligência de uma mulher.
Espero que você possa ler, se divertir e honrar as mulheres que estão ao seu redor. Apesar de hilariante ela traz
no bojo uma grande verdade.
Espero que seja útil em sua vida.
Seu amigo, orando
Nathaniel
“É necessário que ELE (Jesus) cresça e que eu diminua.”
“ATRÁS DE UMA GRANDE MULHER”
Esta história me foi contada como se verdadeira fosse.
Numa noite de muito frio, o presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, saiu para jantar com sua esposa,
Michelle. Foram a um restaurante não muito luxuoso, porque queriam fazer algo diferente e sair da rotina.
Não queriam chamar a atenção de ninguém; só queriam jantar e aproveitar um tempo para um momento de
carinho e amor. O presidente escolheu o restaurante aleatoriamente.
Obama estava com Michelle jantando e conversando. O dono do restaurante, que pela primeira vez recebia o
Presidente dos EUA, sentiu-se tão feliz e honrado e foi pedir aos seguranças e ao guarda-costas, a oportunidade de
conversar com a primeira dama – Michele – e saudar o presidente.
Gentilmente Obama o permitiu.
Quando o dono do restaurante se afastou, Obama perguntou a Michelle:
“Qual é o interesse deste homem em conversar contigo e depois me cumprimentar?”
Michelle respondeu:
“Na minha adolescência, este homem foi meu colega na escola e morava perto de nossa casa. Ele era apaixonado por
mim e durante muito tempo insistia em namorar comigo.”
Obama, ironicamente, disse a Michele:
“Ah, quer dizer que se você tivesse se casado com ele, hoje você seria dona deste restaurante?”
Michelle respondeu:
“Claro que não, meu bem. Se eu tivesse me casado com ele, hoje ele seria o Presidente dos Estados Unidos.”

CONCLUSÃO
- Homens são inteligentes. Mulheres são inteligentes.
- Homens são importantes. Mulheres são importantes.
- Homens erram, pecam. Mulheres erram, pecam.
- Diante de Deus os homens são abençoados pelas mulheres.
- Diante de Deus as mulheres são abençoadas pelos homens.
- Existem movimentos machistas e feministas.
- Não consigo entender estas coisas.
- Esta competição de ideias, recalques e palavras não leva a nada.
- O homem deve amar a mulher com todo o seu ser, carinho e discernimento.
- Respeitando-a, honrando-a e caminhando ao seu lado.
- A mulher deve amar o homem com todo o seu ser, carinho e discernimento.

- Respeitando-o, honrando-o e caminhando ao seu lado.
- E assim nunca haverá abandono e nem traição.
- Deus nos fez, espiritualmente, com as mesmas responsabilidades, deveres e direitos.
- Atrás de um grande homem existirá sempre uma grande mulher.
- Atrás de uma grande mulher existirá sempre um grande homem.
- O homem é grande quando se humilha. Quando se ajoelha.
- A mulher é grande quando se humilha. Quando se ajoelha.
- Espero que a sua vida conjugal seja de paz.
- Esta paz só pode ser obtida pela humildade e com a direção de Deus.
Deus nos abençoe.
Seu amigo,
Nathaniel
“É necessário que ELE (Jesus) cresça e que eu diminua.”
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TÍTULO: “ATRÁS DE UMA GRANDE MULHER”
TEMA: Deus criou o homem. Deus criou a mulher. Todos somos iguais diante de Deus. O homem não é maior que a
mulher e nem a mulher é maior que o homem. Somos iguais diante de Deus e ambos – homem e mulher – prestaremos
contas a Deus. Ambos estamos aqui de passagem. O homem é abençoado pela vida de sua mulher e sua mulher é
abençoada pela vida de seu marido.
TEXTOS QUE AJUDAM NA COMPREENSÃO DO TEMA:
“Porque o marido descrente é santiﬁcado pela mulher; e a mulher descrente é santiﬁcada pelo marido; de outra sorte os
vossos ﬁlhos seriam imundos; mas agora são santos.” (A Palavra de Deus em I Coríntios 7.14)
“O marido pague à mulher a devida benevolência, e da mesma sorte a mulher ao marido.” (A Palavra de Deus em I
Coríntios 7.3)
“A mulher virtuosa é a coroa do seu marido, mas a que o envergonha é como podridão nos seus ossos.” (A Palavra de
Deus em Provérbios 12.4)
“Levantam-se seus ﬁlhos e chamam-na bem-aventurada; seu marido também, e ele a louva.” (A Palavra de Deus em
Provérbios 31.28)
“Mulher virtuosa quem a achará? O seu valor muito excede ao de rubis.” (A Palavra de Deus em Provérbios 31.10)
“Porque também o homem não foi criado por causa da mulher, mas a mulher por causa do homem.” (A Palavra de Deus
em I Coríntios 11.9)
“Todavia, nem o homem é sem a mulher, nem a mulher sem o homem, no Senhor.” (A Palavra de Deus em I Coríntios
11.11)
“Porque, como a mulher provém do homem, assim também o homem provém da mulher, mas tudo vem de Deus.” (A
Palavra de Deus em I Coríntios 11.12
“Toda mulher sábia ediﬁca a sua casa; mas a tola a derruba com as próprias mãos.” (A Palavra de Deus em Provérbios
14.1)

