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A participação das mulheres nas Olim-
píadas tem sido motivo de destaques. 
Muitas mulheres se destacaram, come-
çando por Charlotte Cooper, uma britâ-
nica, que foi a primeira mulher a ganhar 
uma medalha em um torneio de tênis 
nos Jogos de Paris em 1900.

Foi justamente nos Jogos de Paris que 
as mulheres começaram a ser aceitas co-
mo competidoras. Nestes Jogos Olímpi-
cos 22 atletas participaram em cinco 
modalidades.

A primeira mulher brasileira a participar 
dos Jogos Olímpicos foi Maria Lenk, em 
1932, nos Jogos Olímpicos de Los Angeles, 
com apenas 17 anos de idade. Ela compe-
tiu nas provas de 100m livre, 100m costas 
e 200m peito. Embora nunca tenha ga-
nhado medalha, a participação dela ser-
viu de exemplo para muitas mulheres. 

Como homenagem a Maria Lenk, o 
parque aquático no Rio de Janeiro leva 
o seu nome.

As mulheres sempre sofreram des-
criminação pelo simples fato de serem 
mulheres. Fruto da dominação do pen-
samento machista que está presente 
em todas as culturas.

Quando olhamos para as Escrituras 
podemos ver claramente Jesus libertan-
do as mulheres desse jugo preconcei-
tuoso. Como prova disso podemos ver 
várias mulheres presentes no ministério 
de Jesus (Lucas 8.1-3; 23.55.56; 24.1-12).

Se olharmos para Paulo, podemos ver o 
mesmo. Embora alguns defendam o con-
trário, Paulo quebrou muitos paradigmas 
para seu tempo. Muitos nomes citados em 
Romanos 16 são de mulheres.

Paulo também ordenou aos homens 
casados que amassem suas mulheres da 
mesma forma que Cristo amou sua igreja 
(Ef 5.22).

Em nossa família devemos, com cer-
teza, ter uma visão cristã das mulheres.

Se queremos ser famílias vencedoras 
precisamos cultivar o mesmo olhar de 
Cristo para as mulheres que estão ao nos-
so redor.

Seu papel na família é de suma im-
portância e jamais devemos tratá-las 
com palavras desmerecedoras, mas com 
amor, respeito e dignidade.

Famílias cristãs amam, valorizam e re-
conhecem o importante papel da mu-
lher, seja como esposa, mãe e avó.

Mulheres que ajudam a vencer

“Vós, maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja,  
e a si mesmo se entregou por ela.” (Efésios 5.25)

DIA 11

“Senhor, obrigado pelas mulheres em minha família  
e ajuda-me a amá-las, respeitá-las e a dignificá-las”.


