A voz de 21 mulheres da Bíblia
Parte da série “ULTIMATO 50 ANOS”, Deixem que Elas Mesmas Falem é uma reedição da obra original,
celebrando o meio século da revista Ultimato, e a vida e o legado do seu fundador, o pastor Elben César

Entre denúncias e confissões, risos e lágrimas, as mulheres da Bíblia contam suas amarguras, seus dramas
íntimos, seus traumas de infância, seus deslizes, suas dificuldades com os filhos e maridos, suas
experiências religiosas e suas emoções mais profundas.
Deixem que Elas Mesmas Falem não é um livro somente para mulheres. É leitura também para toda a
família, para a igreja dos nossos dias.
As histórias começam com a narrativa das Escrituras, mas não param aí. São 21 mulheres da Bíblia que,
com o auxílio de outros dados históricos e com criatividade, abrem a sua boca. Trata-se de uma ficção, de
leitura agradável e emocionante que, sem ferir o contexto bíblico, aponta dilemas e alegrias que fazem
parte da história de cada um de nós.

Série Ultimato 50 Anos
A série “ULTIMATO 50 ANOS” celebra meio século de publicação ininterrupta da revista Ultimato,
bem como a vida e o legado do seu fundador, o pastor Elben César, autor dos volumes da série.
O primeiros 4 volumes – Deixem Que Elas Mesmas Falem, Por Que (Sempre) Faço o Que Não
Quero?, Súplicas de Um Necessitado e A História da Evangelização do Brasil, apresentam a
reedição das obras originais – com nova identidade visual –, e misturam sabedoria bíblica e
orientação prática para a vida cristã.

***
Ficha técnica
Título: Deixem que Elas Mesmas Falem
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***
Sobre o autor
Elben César foi o fundador da Editora Ultimato e redator da revista Ultimato até a sua morte, em outubro
de 2016. É autor de, entre outros, Por Que (Sempre) Faço o Que Não Quero?, Súplicas de Um
Necessitado, Refeições Diárias com Jesus, Sou Eu, Calvino, Para Melhor Enfrentar o Sofrimento, Conversas
com Lutero, De Hoje em Diante, História da Evangelização do Brasil, e Práticas Devocionais. Ex-presidente
da Associação de Missões do Terceiro Mundo e fundador do Centro Evangélico de Missões, do qual era
presidente de honra, era também jornalista e pastor emérito da Igreja Presbiteriana de Viçosa.

***
O livro em frases
A vida e a morte pertencem a Deus. Só Ele pode dar vida e só Ele a pode tirar. Jó foi até aonde poderia ir.
***
É preciso tomar muito cuidado com o ponto fraco. Ele pode derrubar um homem forte e invulnerável em
muitas outras coisas.
***
O meu Deus não é uma força bruta nem um cérebro frio. Ele associa o seu poder criativo com uma dose de
poesia e significado.
***
Em questão de segundos, aquele judeu em trânsito por Samaria inverteu as coisas e me fez dependente
dele, de uma certa água viva, que mata a sede para sempre.
***
Com a respiração ofegante, espalhei rapidamente a notícia de que a profecia havia se cumprido e o ungido
de Deus ali estava, em carne e osso.
***
Ele é ao mesmo tempo Criador e Senhor do universo, não habita em santuários feitos por mãos humanas,
nem depende do homem para coisa alguma - o homem é que depende dele, até para respirar.

