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“Todas as viúvas o rodearam, chorando e mostrando-lhe os vestidos e 
outras roupas que Dorcas tinha feito quando ainda estava com elas.” 

     (At. 9: 39b) 

Hoje celebramos o Dia Nacional da Mulher, data criada por meio da Lei 
nº 6.791, de nove de junho de 1980, com o objetivo de “estimular a integração 
da mulher no processo de desenvolvimento”. A data foi escolhida em 
homenagem ao aniversário de Jerônima Mesquita, que teve destacada atuação 
em prol da assistência social. Nascida em 30 de abril de 1880, na cidade de 
Leopoldina, Zona da Mata de Minas Gerais, era a filha mais velha e sua mãe 
influenciou-a na área dos trabalhos sociais. Na Primeira Guerra Mundial, 
Jerônima, que era enfermeira, foi voluntária da Cruz Vermelha na França e na 
Suíça.  

A passagem bíblica registrada em Atos 9 relata a ressurreição de uma 
mulher cristã de nome Dorcas, que dedicava sua vida na confecção de vestidos 
e roupas para as viúvas. Quão importante era esse ministério que Deus lhe 
permitiu exercer! Era realmente uma nobre missão! 

Pela prática da oração, muitas mulheres têm conquistado vitórias que 
ultrapassam a ação da mão humana. Com Fanny Crosby não foi diferente: com 
seis semanas de vida, ficou cega em decorrência de um erro médico. Essa 
limitação, no entanto, não a impediu de aprender a tocar violão, piano, harpa e 
nem mesmo de compor mais de oito mil hinos, o que não fazia sem antes se 
dedicar a longo período de oração.  

 Desde a época da fundação da Igreja Memorial Batista, as irmãs têm 
exercido um importante papel na área social e na oração. Muitas atividades são 
realizadas pelas mulheres e para mulheres que, assim como muitas 
mencionadas na Bíblia, estão frequentemente reunidas para orar, exercer a 
ação social e colocar seus dons e talentos à disposição do Reino de Deus.  

 Atualmente, em nossa igreja, as mulheres fazem parte de diretorias, do 
diaconato, de departamentos, dos coros, tal como o Coro de Mulheres, que, 
com seus louvores, tem participado ativamente dos cultos que prestamos ao 
nosso Deus. 

 Que, a exemplo de tantas mulheres cristãs, cujas ações fazem diferença 
neste tempo, todos nós, homens e mulheres, jovens e adultos, meninos e 
meninas, possamos também confiar no Senhor, buscando as respostas na 
oração. 

E que, inspirados nos versos do Hino 330 do Cantor Cristão, 
perseveremos em oração, confiantes de que viveremos debaixo da graça 
salvadora de Cristo. 

  "O segredo do viver, O segredo do vencer, É em Cristo confiar! Nunca, 
nunca duvidar!"  


