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Leia: Mt 1:1-6   

Introdução: O texto que lemos é uma genealogia. Um relato da 
descendência de Jesus. Nele, aparecem os nomes de quatro mulheres.   
Tamar - Fingiu ser prostituta e engravidou do sogro - Gn.38 
Raabe – Prostituta – Josué 2:1-11 
Rute – Descendente dos Moabitas – Herança familiar - resultado do incesto 

de Ló e uma de suas filhas (Gên. 19.30)  
Bat-seba - Mulher de Urias – Adulterou com Rei Davi – 2 Samuel 11 
 
4 Mulheres com passado duvidoso – Imagine que você tem um filho e ele 
chega em casa dizendo que vai casar com uma dessas mulheres! 
Seria difícil imaginar tais mulheres, se tornariam membros do povo de Deus 
e ancestrais do Messias. Mas foi exatamente isso o que aconteceu. 

Pergunta: Qual era seu nome antes de Jesus? Como você era conhecido(a) – 
Obs.: Não é necessário expor só fazer lembrar. 
 
Mas Deus permite ao escritor Matheus, incluir em uma genealogia que 
naquela época era predominantemente masculina, os nomes dessas quatro 
mulheres.  
Por que Deus permitiu isso? 
 
Para mostrar três manifestações da graça de Deus.  

 
1° - Deus escolheu essas mulheres para nos mostrar que a sua graça é 
superior aos nossos pecados. 
A Graça de Deus, não está baseada em nossa perfeição. Mas sim, no amor 
de Deus por nós. É como perdoar filhos, não perdoamos por que nos 
pediram perdão, perdoamos por que os amamos. A bíblia diz em Jo.3:16-17 
Que Deus amou, e deu a Jesus Cristo para que entendêssemos que Nele 
somos perdoados antes da fundação do mundo. Antes de nós pecarmos, 
em Deus já havia desejo de nos perdoar. 
2° - Deus escolheu essas mulheres para nos mostrar, que Ele é capaz 
de dar um futuro Glorioso mesmo que nós tenhamos um passado 
duvidoso. 

Salmos 37:5 diz: Entrega o teu caminho ao Senhor; confia nele, e ele o fará. 
A bíblia está repleta de histórias de restauração. Histórias de pessoas que 
foram rejeitadas, maltratadas, humilhadas e que Deus as socorreu e as 
abençoou. Entregar o caminho é reconhecer o passado de decisões solitárias, 
e decidir um futuro de decisões orientadas por Deus. 
 
3° - Deus escolheu essas mulheres para nos mostrar o pior que 
possamos ter sido conhecidos não define como Ele nós conhece. 

2 Coríntios 5:17 - Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é; as 

coisas velhas já passaram; eis que tudo se fez novo. As pessoas podem 

conhecer o seu passado e ainda se relacionar com você com base nele. 
Mas Deus conhece o seu futuro e se relaciona com você com base no seu 
futuro. 

Conclusão: Que você hoje possa se relacionar com Deus com base no seu 
futuro com ele e não do seu passado sem Ele. 
  

 

 

 

Quebra-gelo: Qual o nome da 

sua tataravó, bisavó e avó? 

O que Deus falou com você 

hoje? 

Onde você está precisando 

mais do poder do Reino? Na 

sua vida espiritual, 

emocional ou na sua carne?  

Você deseja que alguma 

área de sua vida seja 

mudada por Jesus? 

PROPÓSITOS DE 

ORAÇÃO! 

a) Cada participante 

deverá apresentar seus 

pedidos.  

b) Oração pela casa 

anfitriã e pela 

multiplicação do GCEU.  

c) Oração por nossa igreja, 

seus pastores e líderes. 

d) Oração especial por 

nosso bairro, cidade e Pais 

Santa Ceia  

07/11 

Culto do GCEU 

18/11 

Multiplicação 

  

Deus  

Conhece 
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