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ROTEIRO – Base 09/05/2021 
	

UMA MULHER DIFERENCIADA 
# Atos 9:36-42 # 

 
“Em Jope havia uma discípula chamada Tabita, que em grego é Dorcas, que se dedicava a praticar boas obras e dar 
esmolas. Naqueles dias ela ficou doente e morreu, e seu corpo foi lavado e colocado num quarto do andar superior. 
Lida ficava perto de Jope, e quando os discípulos ouviram falar que Pedro estava em Lida, mandaram-lhe dois homens 
dizer-lhe: "Não se demore em vir até nós". Pedro foi com eles e, quando chegou, foi levado para o quarto do andar 
superior. Todas as viúvas o rodearam, chorando e mostrando-lhe os vestidos e outras roupas que Dorcas tinha feito 
quando ainda estava com elas. Pedro mandou que todos saíssem do quarto; depois, ajoelhou-se e orou. Voltando-se 
para a mulher morta, disse: "Tabita, levante-se". Ela abriu os olhos e, vendo Pedro, sentou-se. Tomando-a pela mão, 
ajudou-a a pôr-se de pé. Então, chamando os santos e as viúvas, apresentou-a viva. Este fato se tornou conhecido 
em toda a cidade de Jope, e muitos creram no Senhor.” (Atos 9:36-42 NVI) 
 
⚠ Atenção Líder de Célula: nesta semana as perguntas estão no texto 

 
 
INTRODUÇÃO: 

Apenas sete versículos contam a história de Dorcas, uma mulher que marcou os seus dias. 
 
• Dorcas em grego, ou Tabitha no aramaico. O significado é “gazela”. 
• Judia que se converteu ao cristianismo, morava entre os gregos e dominava este segundo 

idioma. 
• Morava em Jope, que era uma cidade localizada na costa do Mar Mediterrâneo, cerca de 

56km de Jerusalém e 19km de Lida, onde o apóstolo Pedro estava pregando o evangelho. 
• Em Jope moravam muitas viúvas de maridos que partiam em direção às águas perigosas 

do Mar Mediterrâneo e não voltavam, deixando para trás viúvas, órfãos e famílias 
enlutadas e desamparadas. 

• Deus colocou nessa cidade uma MULHER para fazer diferença na vida das pessoas. 
• Dorcas era conhecida pela dedicação extremada em favor dos pobres daquele lugar. Ela 

era costureira e auxiliava as pessoas na confecção de roupas. Com isso, ela fazia obras de 
caridade em favor dos pobres e das viúvas. 

• Ela era uma mulher generosa, amorosa, que confortava os tristes, ajudava os pobres e 
levava alegria a muitas pessoas. 

• Costurava túnicas e vestidos para as viúvas necessitadas e era amada e admirada.  
• Uma mulher de boas obras (v.36) e que fazia tudo que era bom para ajudar o seu próximo. 

Mas adoeceu e veio a morrer (v.37). 
 
I. COMO VOCÊ GOSTARIA DE SER IDENTIFICADO PELAS PESSOAS? 

• Rute: 
“E	Boaz respondeu: "Contaram-me tudo o que você tem feito por sua sogra, depois que você perdeu o 
marido: como deixou seu pai, sua mãe e sua terra natal para viver com um povo que pouco conhecia.” 
(Rute 2:11) 

• Abigail: Ela foi considerada uma mulher pacificadora 
“... mulher inteligente e bonita; mas seu marido, descendente de Calebe, era rude e mau.” (1 Samuel 25:3b) 
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Davi disse a Abigail: "Bendito seja o Senhor, o Deus de Israel, que hoje a enviou ao meu encontro. Seja 
você abençoada pelo seu bom senso e por evitar que eu hoje derrame sangue e me vingue com minhas 
próprias mãos.” “Então Davi aceitou o que ela havia lhe trazido e disse: ‘Vá para sua casa em paz. Ouvi o 
que você disse e atenderei o seu pedido.’ " (1 Samuel 25:32-33, 35) 

• Maria, mãe de Jesus: conhecida como humilde e obediente à vontade de Deus 
“O anjo, aproximando-se dela, disse: "Alegre-se, agraciada! O Senhor está com você!” (Lucas 1:28) 
“Mas o anjo lhe disse: "Não tenha medo, Maria; você foi agraciada por Deus!” (Lucas 1:30) 
“Respondeu Maria: "Sou serva do Senhor; que aconteça comigo conforme a tua palavra". Então o anjo a 
deixou.” (Lucas 1:38) 

• Jó: 
“... Era homem íntegro e justo; temia a Deus e evitava o mal” (Jó 1:1b) 

• Moisés: amigo de Deus 
“Boca a boca falo com ele, claramente e não por enigmas; pois ele vê a forma do Senhor; como, pois, não 
temestes falar contra o meu servo, contra Moisés?” (Números 12:8) 

• Cornélio: 
“Então, disseram: O centurião Cornélio, homem reto e temente a Deus e tendo bom testemunho de toda 
a nação judaica...” (Atos 10:22a) 

• Davi: homem segundo o coração de Deus 
“... o Senhor procurou um homem segundo o seu coração e o designou líder de seu povo, pois você não 
obedeceu ao mandamento do Senhor" (1 Samuel 13:14 e Atos 13:22) 

 
1. O que você deixará registrado na vida das pessoas com a sua passagem aqui pela terra? 

• Como mãe, pai, filho(a), irmão(ã), amigo(a), profissional, sogro(a), cunhado(a) etc. 
• Filhos fortes para viverem uma vida de experiências com Deus? 
 

2. O que está atraindo as pessoas a você – sal / luz? 
 

3. Qual a marca que você deixa registrada na mente das pessoas? 
 

“Cada homem será como um esconderijo contra o vento e um abrigo contra a tempestade, como correntes 
de água numa terra seca e como a sombra de uma grande rocha no deserto” (Isaías 32:2) 
• Esta profecia que foi cumprida em Cristo, também pode ser direcionada a todos nós: 

o Esconderijo contra o vento; 
o Abrigo contra a tempestade; 
o Correntes de águas numa terra seca; 
o Sombra de grande rocha no deserto. 

 
O louco fala loucamente... (Isaías 32:6a), mas o nobre projeta coisas nobres e na sua nobreza perseverará. 
(Isaías 32:8) 

 

Deus promete dar sabedoria:  
“Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça-a a Deus, que a todos dá liberalmente e nada lhes 
impropera; e ser-lhe-á concedida. Peça-a, porém, com fé, e em nada duvidando; pois o que duvida é 
semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vendo.” Tiago 1:5-6 

 

Por que a Bíblia diz que precisamos pedir sabedoria crendo que a receberemos? A resposta é 
que o entendimento verdadeiro procede de Deus e se reflete em nossas vidas somente ao 
vivermos de maneira aceitável a Ele. 
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II. O QUE VOCÊ ESTÁ FAZENDO COM AQUILO QUE DEUS COLOCOU EM SUAS MÃOS? 
 

1. Deus nos escolheu para um propósito. Você conhece o seu propósito e o que Ele quer de 
você? 

2. Qual a cadeira em que você está sentado? Onde Deus te colocou para cumprir este 
propósito? 

3. Você está pronto para transformar a vida das pessoas que Deus tem entregado a você para 
cuidar? 
 
• Aquelas mulheres e aquela cidade de Jope nunca mais foram as mesmas depois da 

ressureição de Dorcas. Ao ouvir e ver o milagre acontecido com ela, muitos se voltaram 
para o Senhor e creram no Deus único e verdadeiro. 

• Dorcas pregou o evangelho através de sua vida, das suas habilidades, dos dons que Deus 
tinha dado para ela, do seu comportamento e de suas atitudes de amor para com quem 
necessitava.  
o Como você está pregando a palavra de Deus para aqueles que estão ao seu redor? 

 
• Sem dúvida, depois de tudo isso, essa mulher generosa, dotada de mãos hábeis e que 

amava o Senhor, pegou suas agulhas e continuou seu ministério compassivo e 
benevolente com todos que a rodeavam. 

• Quando somos chamados por Deus para realizar alguma coisa boa e grande, nós 
olhamos para nós mesmos e não nos achamos capazes. Não temos nada mesmo para 
oferecer, mas Deus nos preenche com aquilo que Ele quer de nós. Só Ele pode nos 
encher! 
o Quanto você está disponível para Deus, para ser um agente de transformação na 

vida de outros? 
 

 
 
CONCLUSÃO: 

Não é o quanto você é capaz, mas o quanto você está DISPOSTO a se entregar para ser 
usado por Deus. 
 

• Você está ouvindo a voz do Senhor? 
• Para onde Ele quer te conduzir? 
• O que Ele quer fazer através de você? 

 
 
 

Zenilda Machado Cabral 


