
Tamar era uma mulher de virtude e bom caráter, pois era uma mulher 
temente a Deus e cumpridora da lei. Então, sendo virgem, ela disse não 
a Amnom, que queria ter relação sexual com ela.

Ela tinha um coração servil, então ela obedeceu o seu pai Davi quando 
ele pediu que ela ajudasse Amnom.

Ela confiava no seu irmão Amnom, mesmo quando ele disse aos criados 
que saíssem da sala para que ela pudesse levar a comida ao quarto dele.

Ela mostrou grande força e coragem em seus muitos ‘nãos’ para 
Amnom e seus pedidos malignos para ter relação sexual.

A última vez que lemos sobre Tamar na Bíblia é quando ela morava 
com o seu irmão Absalão e era uma mulher triste e solitária. Você não 
pode determinar o que vai acontecer com você na vida, mas pode, com 
a ajuda de Deus, escolher como vai reagir a isso. Você também pode 
receber a cura de Deus para que possa viver a sua vida ao máximo.

O que aconteceu com Tamar a machucou, mas não tirou o bem que 
Deus havia colocado nela. Você também pode decidir se voltar para 
Deus. Você pode decidir que as coisas erradas feitas a você não 
controlem a sua vida, nem o seu futuro.

Em vez disso, seja forte e corajoso(a). Entregue a sua vida e a sua dor 
a Jesus Cristo. Então, você pode usar a sua coroa e escolher viver a vida 
boa que Deus planejou para você! 

A História de Tamar Uma tragédia real

   Tamar era uma das filhas do Rei Davi e ela era virgem. 

   Um dia, o amigo de Amnom, Jonadabe, perguntou a Amnom por que ele 
   estava triste na maior parte do tempo. Amnom disse a Jonadabe que estava 
   apaixonado por sua meia-irmã Tamar e a queria para si, mas a lei não permitia. 
   (Levítico 18:11, 20:17).

   Jonadabe disse a Amnom que ele deveria se fingir de doente e então o seu pai, 
   o rei Davi, iria mandar Tamar fazer e servir-lhe alguma comida. Amnom fez o 
   que Jonadabe disse. Então, depois que o rei Davi foi visitá-lo, ele chamou e 
   pediu a Tamar que preparasse algo para Amnom comer em sua casa.

   Tamar foi à casa de Amnom e preparou a comida onde ele estava. Amnom 
   disse a todos os servos que saíssem da sala. Ele então pediu a Tamar que levasse 
   a comida até o seu quarto.

   No seu quarto, Amnom agarrou Tamar e lhe disse: “Deite-se (tenha relação
   sexual) comigo”. (2 Samuel 13:11). 

   Mas ela lhe disse: “Não, meu irmão! Não me faça essa violência. Não se faz 
   uma coisa dessas em Israel! Não cometa essa loucura. 13 O que seria de mim? 
   Como eu poderia livrar-me da minha desonra? E o que seria de você? Você 
   cairia em desgraça em Israel. Fale com o rei. Ele permitirá que eu me case com 
   você”. 14 Mas Amnom não quis ouvi-la e, sendo mais forte que ela, estuprou-a. 

   Depois, o amor de Amnom por Tamar se transformou em ódio. Então, ele disse 
   a ela para sair de casa dele. Tamar se recusou a sair e disse-lhe que o seu ato de 
   forçá-la a sair agora a ofenderia ainda mais. A lei exigia que um homem que 
   estuprasse uma virgem solteira deveria tomá-la como sua esposa por toda a vida 
   e não poderia se divorciar dela enquanto vivesse (Deuteronômio 22:28-29).

   Amnom não deu ouvidos a Tamar. Ele disse ao seu servo para expulsar sua 
   irmã de sua casa. Tamar então rasgou a túnica longa que estava usando. Ela 
   também colocou cinzas na cabeça, para mostrar a sua tristeza, e foi embora 
   chorando.
   Absalão, o outro irmão de Tamar, a levou para a sua casa, onde ela viveu 
   como uma mulher solitária. 
                            Leia a história de Tamar na Bíblia em 2 Samuel 13:1-20.

A mão de Deus na vida de TamarA História de Tamar

“[Eu dar[ei] a todos os que choram em Sião uma bela coroa em vez de cinzas,
 o óleo da alegria em vez de pranto, e um manto de louvor em vez de

 espírito deprimido. Eles serão chamados carvalhos de justiça, plantio do Senhor,
 para manifestação da sua glória.” - Isaías 61:3 NVI

Deus é um bom Pai. Portanto, você é amado(a) por Ele!
Jesus quer ser o seu Salvador e o seu Deus que cura.

Deus pode perdoar, restaurar e ajudar você. Então, se você
convidar Jesus para ser o Senhor de sua vida, Ele transformará
a sua mágoa e dor em algo bom.

Faça as seguintes orações:
Oração de salvação

Pai, eu venho a Ti em Nome de Jesus.
Por favor, perdoa-me pelos meus pecados, pois creio que
Jesus morreu por mim na cruz.
Pai, obrigado(a) por ressuscitar Jesus dos mortos.

Jesus, peço-Te hoje que entres no meu coração e sejas o
Senhor da minha vida. Em Nome de Jesus, eu oro.
Amém.
(Para saber mais, leia Romanos 10:9,10)

Oração pela sua cura

Deus Pai, eu venho a Ti em Nome de Jesus. Eu preciso da Tua
mão curadora em minha vida. Espírito Santo, tu conheces a minha
história. Por favor, peço-Te que Tu venhas e me toques. Recebo a
Tua cura para restaurar a minha alma. Em Nome de Jesus Cristo
eu Te agradeço. Amém. 
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