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       NOTA  INTRODUTÓRIA 
 
        Esta série de artigos resume uns 20 anos de  leitura de livros sobre vários temas 
relacionados a casamento: compilei a idéias recorrentes e fiz algumas considerações pessoais 
com base em muitos anos de   conversas com mulheres seja no discipulado seja informalmente 
ou  andando juntas por um tempo , com algumas. Deu para notar o que é comum a todos os 
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2 
 

homens. Meu reconhecimento a todas estas boas amigas que contribuíram com seus 
comentários sábios ou desesperados _ sem ambas sabermos que, um dia, seriam publicados.  
Convém ler um capítulo por dia, meditar nas referências, copiar, anotar suas próprias 
observações. Orar.  Proponha-se a ouvir Deus através de Sua Palavra  e que o falar suave de 
Deus ao seu coração faça toda a diferença em seu viver e casamento.  
  Cada artigo pode servir de base para aulas e estudos em grupo, ou ‘trilho’ para obreiros leigos 
  Será bem produtivo  se puder reunir um grupinho e estudarem juntos, uma vez por semana.        
Deus os abençoa  

01    FAMÍLIA: COISA DE DEUS  
               01 Família : instituição de Deus  
 
Dizem por aí que  família  é costume cultural ou imposição da sociedade  
O mundo fala bobagem por não conhecer Deus e os ‘tontos’ repetem como papagaio sem se 
informar sobre a veracidade dos fatos . Mas cristão é diferente: vai à origem, vai a Deus !  
 
Deus criou o homem, deu-lhe domínio sobre a Criação ( natureza) Gn 1.  
Deus criou a mulher para ser  adjutora ( como sócia adjunta) do homem 
Criou sexos diferentes visando a interdependência para a preservação da espécie  
Instituiu o casamento para regulamentar a prática do sexo e  
                                   para garantir proteção e cuidados físicos  
                                   Para preservar valores e a História  
Daí se dizer: família célula da sociedade .O primeiro sinal da decadência que levou à extinção 
de uma cultura é a dissolução da família:  basta conferir na História da Humanidade  
 
Deus também deu diretrizes para essa instituição funcionar bem e  
começou falando ao homem  
 
1- DEIXE ... constituir família implica em deixar, abrir mão ...olhar para além de s i mesmo 
                Deixar o pai : o homem tem independência financeira para sustentar a nova família 
                Deixar a mãe: o homem tem maturidade psicológica para liderar a nova família  
# isto é: o homem não é mais ‘ filhinho da mamãe’ mimado, egoísta e folgado que espera que os 
outros façam tudo para ele, e que tudo lhe chegue pronto às mãos.  
 
2- UNA- SE ...pronome reflexivo detona ser decisão pessoal, voluntária  
                       Unir-se à mulher envolve alguns aspectos 
Deus fala ao homem, é responsabilidade do homem promover a união no relacionamento: 

 
2.1 companheirismo : ‘ ser unha e carne’ decidirem e fazerem as coisas juntos  
                                            -  ser um pelo outro : zelar pelos interessas dela  
      ( é não ser ‘do contra’: contrariando ou deixando desapontada , especialmente na  
                                           frente dos outros servos, filhos parentes, amigos etc...)  
 
2.2 compromisso   significa responsabilidade em cuidar e fidelidade  
 
2.3 cerimônia que é assumir o relacionamento de modo público  

 
3- SERÃO UMA SÓ CARNE ... fica bem claro que a união física  
                                                   vem só depois de terem sido dados os passos anteriores  
 
Através dos tempos, Deus dá diretrizes para a conservação desse relacionamento  

1-  mostra a VANTAGEM : Ec 4. 9 -12 Melhor é serem dois do que um, porque têm melhor  
    paga do seu trabalho.10 Porque se um cair, o outro levanta o seu companheiro; mas ai do que  
    estiver só; pois, caindo, não haverá outro que o levante. 11 Também, se dois dormirem juntos,  
    eles se aquentarão; mas um só, como se aquentará? 12 E, se alguém prevalecer contra um,  
    os dois lhe resistirão; e o cordão de três dobras não se quebra tão depressa. 

 
2- mostra a ALEGRIA ( ser motivo de prazer físico e emocional,mesmo na meia idade ) Pv 5.18  
                 ‘Seja bendito o teu manancial, e alegra -te com a mulher da tua mocidade’ 
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Sl 128: 1 bem-aventurado aquele que teme ao SENHOR e anda nos seus caminhos.2 
Pois comerás do trabalho das tuas mãos; feliz serás, e te irá bem.3 A tua mulher será 
como a videira frutífera aos lados da tua casa; os teus filhos como plantas de oliveira à 
roda da tua mesa.4 Eis que ASSIM será abençoado o homem que teme ao SENHOR’  

 
3- mostra a INDISSOLUBILIDADE : ‘Ainda fazeis isto outra vez, cobrindo o  altar do SENHOR 
de lágrimas, com choro e com gemidos; de sorte que Ele não olha mais para   a oferta, nem a 
aceitará com prazer da vossa mão. 14 E dizeis: Por quê? Porque o SENHOR    foi testemunha 
entre ti e a mulher da tua mocidade, com a qual tu foste desleal, sendo ela tua  companheira, e 
a mulher da tua aliança. 15 E não fez ele somente um, ainda que lhe  sobrava o espírito? E por 
que somente um? Ele buscava uma descendência para Deus.  Portanto guardai-vos em vosso 
espírito, e ninguém seja infiel para com a mulher da sua   mocidade. 16 Porque o SENHOR, o 
Deus de Israel diz que odeia o repúdio, e aquele que  encobre a violência com a sua roupa, 
diz o SENHOR dos Exércitos; portanto guardai-vos em  vosso espírito, e não sejais desleais.’ 
Malaquias 2. 13   Obs:  Às vezes, a gente ouviu dizer mas é bom saber  onde está escrito  
                                                                                      -para a sua reflexão   –XX-  FIM01 
 

02   TUDO PARA O HOMEM  pus  amarelo     

 
DEUS CRIOU O HOMEM ...e supriu todas sua necessidades básicas que, quando não 
atendidas geram problemas. O homem precisa delas para ser pessoa realizada. Deu-lhe 
 ( 1) morada  num (2) jardim ( lugar especial para ele) deu-lhe (3) trabalho  ( 4 ) responsabilidade 
 ( provedor e protetor) permitiu que ele desse ( 5 ) expressão à sua criatividade ( exercer 
habilidades) dando nomes aos animais, ( 6) deu-lhe livre arbítrio e ( 7 ) oportunidade de 
expressar sua vontade expondo as opções e suas devidas conseqüências ler Gn 2  
Então... E disse o SENHOR Deus: Não é bom que o homem esteja só;  
              - far-lhe-ei uma ajudadora ( adjutora) idônea para ele. Gn 2.18 
 

A importância de saber as origens é que elas fazem entender o motivo das coisas 
serem como são : até hoje, para o homem, tudo ele considera  antes da mulher, da 
esposa.   Foi assim desde o princípio, e ela se ressente disso  

 
Deus fez tudo para homem e depois criou a mulher, para o homem...  
         > até as Escrituras foram escritas e destinadas ao homem : 
A gente entende homem como pessoa, ser humano em geral, mas nas Escrituras refere-se ao 
ser masculino : Bem aventurado o homem ... Sl 1 
                           Assim é abençoado o homem... Sl 128  
Obs: até no tempo de Jesus as mulheres não eram contadas, nem nos recenseamentos, Nm 1  
         Ex: na multiplicação dos pães foram contados 'quase cinco mil homens' Mc 6.44 
 

De fato, o ser masculino perdeu a noção de sua importância para Deus e para a 
sociedade, a ponto de renegar essa masculinidade , como fazem os homossexuais. 

 
Tendo perdido a noção de sua importância foi relaxando no cumprimento de suas funções até 
chegarmos aos dias de hoje em que faltam modelos e cada homem vive como acha melhor, 
característica do tempo dos Juízes, Jz 21.25  
 
POR QUE ?   COMO ISSO ACONTECEU ? 
> Mais uma vez, voltar às origens explica tudo... 
 
Sempre que o HOMEM ignora o que Deus diz, a coisa fica complicada  
 
1-   Adão ignorou o que Deus dissera:’Não coma...no dia em que comeres...’ Gn 2.17  
 
2-   Os chefes de família ignoraram a diretriz de Deus através de Moisés 
     > Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Dt 6.5>>> 
    2.1-   homem, quem tem sido o senhor de sua vida ?  A quem  vc obedece? 

‘sois servos daquele a quem obedeceis, Rm 6.16 
ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça? 
> Amarás, pois, o SENHOR teu Deus de todo o teu coração,  
e de toda a tua alma, e de todas as tuas forças  
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    2.2- amar a Deus mais do que seu... carro, seu time de futebol, seu trabalho, seu dinheiro,  
                                                                seu sossego, sua cervejinha ( ÔPA!!! essa não! ) 
            > E estas palavras, que hoje te ordeno, estarão no teu coração 
 
    2.3- Com o quê , do que você tem enchido seu coração? quer saber ? 

‘a boca fala do que está cheio o coração’ Mt 12.34-36 
ESCUTE SUAS PALAVRAS ! coloque um lembrete em lugar à vista... 
O que, COMO vc tem falado com sua esposa, filhos, amigos no serviço???? 
Deus diz ‘não as trateis com amargura, não vos irriteis contra elas’ Cl 3.19 

 
3- Através da História de Israel, toda vez que homens ignoraram a diretriz de Deus  ferraram a si 
mesmos e às suas famílias:  -Adão (Gn 3) - Datã e Abirão ( Nm 16)  -Acã ( Js 7) – Elí, 1Sm 3.13    
-Saul  : matou gibeonitas violando o pacto que fizeram com Josué e, por isso,  sete filhos seus 
foram enforcados ( 2Sm 21.5-6)  - Davi  ( 2Sm 12.10 ) Salomão ( 1Rs 11.11_ causou a divisão 
do reino) Homens casaram  com gentias no cativeiro: na volta do cativeiro, tiveram de despedir 
suas esposas e filhos, Ed 10.19   # quantas famílias sofreram / sofrem pelo pecado de homens,. 
 
    O pecado nunca fica ‘por isso mesmo’, com Deus nada ‘acaba em pizza’. Nenhum pecado 
ficará sem o devido juízo.   Para nos isentar ( como no imposto de renda) Deus enviou Jesus  
  E fez cair sobre Jesus o juízo de cada um de nossos pecados ( Isaías 53.4-6) Mas, para 
sermos agraciados por Sua misericórdia precisa crer, arrepender-se e confessar, 1 Jo 1.7 e 9  

 #   02 
 

03   O HOMEM  ENSINA  AS  ESCRITURAS  
      Ao homem compete ensinar as Escrituras aos filhos  
      Deus sempre fala primeiro ao homem.  Depois fala às mulheres ( aguarde...) 
      E as ensinarás a teus filhos Dt 6.7-9 
      delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho,  
      deitando-te e levantando-te. 8 Também 
       ... as atarás por sinal na tua mão, e te serão por frontais entre os teus olhos. 
      E as escreverás nos umbrais de tua casa, e nas tuas portas.  
 
Deus dá diretriz das funções do HOMEM como pai e chefe de família Dt 6.7-9 
 
BASE: as Escrituras guardadas no coração por cauda do AMOR a Deus 
            ( por não amarem a Deus, não guardaram as Escrituras, falharam como chefes de  
             família e toda a Nação sofreu sucessivos ataques do inimigo e tempos de opressão )  
 
ENSINARÀS ...compete ao pai ensinar as Escrituras aos filhos 
                        # a gente só ensina o que SABE... o que vc, pai, sabe sobre as Escrituras ? 
 
1-  DELAS FALARÁS ...  
      # o que vc tem falado com seus filhos está de acordo com o padrão da Palavra? 
       Aproveite os feriados e comemorações para ter conversa significativa com seus filhos 
       Costuma ter artigos no site que darão material para essas conversas. 

1.1  assentado... pode ser ao redor da mesa, às refeições ou descansando à noite. 
1.2  andando pelo caminho... faz pouco tempo que o carro tornou-se veículo  
       comum , accessível às massas.Geralmente, caminhava-se muito, indo e vindo  
        # Frase inesquecível: quem quer dá um  jeito, que não quer, dá desculpas. 
1.3  ao começar e findar do dia...orando e lendo a Bíblia, cada dia  
 
Um à parte : A vida mudou depois da Revolução Industrial : ...teve início no século 
XVIII, na Inglaterra, com a mecanização dos sistemas de produção. Enquanto na Idade 
Média o artesanato era a forma de produzir mais utilizada, na Idade Moderna tudo 
mudou. A burguesia industrial, ávida por maiores lucros, menores custos e produção 
acelerada, buscou alternativas para melhorar a produção de mercadorias. Também 
podemos apontar o crescimento populacional, que trouxe maior demanda de produtos e 
mercadorias.                 http://www.suapesquisa.com/industrial/  

 
Numa aula, ouvi que a grande revolução não foram as máquinas mas na mentalidade de quanto  
meu trabalho  rende  por hora . E isso ocasionou uma febre de produtividade que tem gerado 
pessoas viciadas em trabalho .Ninguém mais senta para conversar depois do jantar até à hora 

http://www.suapesquisa.com/paises/inglaterra
http://www.suapesquisa.com/idademedia
http://www.suapesquisa.com/idademedia
http://www.suapesquisa.com/artesliteratura/artesanato
http://www.suapesquisa.com/industrial/%20%20%20%0d
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de dormir ( há muitos anos atrás, passei um ano em lugar isolado no interior. Sem luz elétrica, só 
com lamparinas, a gente sentava à porta,e... conversava !)  
A vida mudou drasticamente, mas , como citado acima,  
             # Quem quer dá um jeito, quem não quer, dá desculpas. 
              
           Se pedir a Deus, Ele dará ! uma estratégia para seguir as diretrizes da Palavra  
                                                         - nos dias de hoje, na sua situação em particular .  
 
2-  ATARÁS POR SINAL na mão e entre os olhos... o melhor ensino é pelo exemplo  
    Alguém disse: Suas ações falam  tão alto que me impedem de ouvir suas palavras 
 

2.1- sinal_ é um recurso para lembrar; ex: aliança. Deus sabe que somos esquecidos    
        e  que a natureza decaída tende a voltar aos hábitos antigos.Coloque algo em sua  
       mesa de trabalho, no espelho do banheiro para se lembrar de Deus 
2.2-   mão tem a ver com ações. . Seu modo de agir moldado pela Palavra 
2.3-  olhos dizem respeito ao modo de ver: critérios e valores conforme a Palavra 

 
3-  ESCREVERAS... tem o sentido de deixar firmemente estabelecido,  
                                  ex:  a escritura de um imóvel  

3.1  as Escrituras .... estabelecem diretrizes e determinações naquela família 
3.2  umbrais .. servem de sustentação: são valores e critérios que fundamentam a 
família. 
3.3  portas ...é por onde as coisas entram e saem de uma lugar:  
       As Escrituras determinam o que entra ou sai de sua casa, de sua família  

 
Só Deus para falar tanto, em tão poucas palavras: em poucas frases, faz uma varredura em toda  
                -  a vida familiar e define o agir e atuar do homem como pai e chefe da família . 
Quem segue a Palavra, se dá bem: Bem-aventurado o homem que não ( faz como todos fazem) 
2 Antes ( sim) tem o seu prazer na lei do SENHOR, e na sua lei medita de dia e de noite: será 
como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto no seu tempo; as suas 
folhas não cairão, e tudo quanto fizer prosperará. Não são assim os ímpios ( ver Sl 50.16-21) ;  
                - mas são como a moinha que o vento espalha’ Sl 1. 1-4  
Obs: muitos princípios das Escrituras são apresentados em duplas de  não/sim: como a 
eletricidade,  para funcionarem,  precisam dos dois pólos negativo e positivo( por isso as 
tomadas possuem dois pinos)  
# FIM 03 
 

04   JUNTOS  NO  MAL 

 
Ao se separar de Deus, ignorando Suas diretrizes, imediatamente se foi a glória de Deus que os 
vestia  por isso, perceberam estar nus...  (Gn 2.26 ) e resolveram se compor, cobrir a evidência 
da Queda,  fazendo para si aventais de folhas...Gn 3.7  
 
Compreendendo melhor a situação:  
 Deus criou o homem  à  Sua imagem : é física, é o que se vê no espelho, pensando no formato 
que Jesus teria ao Se fazer homem ( o plano da redenção já estava bolado, lembra?) 
  E à  Sua semelhança, estavam vestidos de glória, como Deus está vestido, Sl 104.1-2 
       - separados de Deus pelo pecado,  foi-se a glória que os vestia: por isso está escrito: 
          -  ‘todos pecaram e  destituídos estão da glória de Deus,  Rm 3.23 
                    # destituídos como de um cargo ou  privilégio  
 
Note como sabendo as origens, a gente entende o motivo do comportamento : 

• E pode perceber quanto do nosso modo de pensar e de agir é determinado pela História: 

• Até hoje há uma forte tendência de usar as vestes para se compor frente às pessoas 

• - Por isso a moda tem determinado os modos mais absurdos de se apresentar 

• Por isso, a nudez é vergonhosa ou , no mínimo, embaraçosa :  
ela evidencia que a Humanidade existe  separada  de Deus  

Mas Deus... ah!  Ele não caiu matando: Deus chamou a Adão: Onde estás ? Gn 3.9 
 
Esta é a primeira pergunta registrada de Deus ao homem: Onde estás ?  
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HOMEM, onde você está ? Onde...? Quanto a Deus, quanto às atribuições confiadas por Deus , 
                                             Quanto à sua esposa ?  Bem aí começa uma novela interessante :  
 
1ª reação típica de quem sabe que errou é acobertar a evidência do erro: 

Ouvi tua voz, temi PORQUE ESTAVA NU ... e me escondi ...Gn 3.10  
NT diz: todo aquele que faz o mal odeia a luz, e não vem para a luz,  
para que as suas obras não sejam reprovadas ( argüidas) ‘ João 3.20 
De modo geral, HOMEM não gosta de dar satisfações de seus atos a ninguém  

 
Quando confrontado com a Palavra de Deus , Gn 2.11 
 
2ª reação típica : não assume a sua responsabilidade  
 
3ª reação: volta-se contra a mulher e acusa a Deus: que Tu me deste , Gn 3.12 
 
4ª reação : responsabiliza a mulher  
 
5ª reação: se faz de vítima. 
 
Homem, perceba suas reações à vista do esquema da Palavra e, honestamente, sem 
racionalizar  >  veja como não houve evolução nenhuma:  
                    >  as reações básicas seguem sempre o mesmo esquema . 
 
AÌ, afinal, Deus fala para a mulher:- Por que fizeste isso ...?  

- ‘ A serpente me enganou e eu comi...’ Gn 3.13 
Homem, todos os problemas do mundo começaram - quando a Eva ficou sozinha...                
                                                                                                         (anônimo) 
Homem, peça que Deus lhe ensine como ser companheiro de sua mulher.  
               -  Como ser ‘por ela’ e não ‘contra ela’ ...  
Onde estava o Adão? Trabalhando ! Explorando o jardim.! ou dormindo? 
Enfim, foi como tinha de ser: vivemos em um sistema de livre escolha conseqüente  

 
E é assim até hoje, e será assim enquanto houver uma pessoa sobre a Terra  
 
Então:  cada momento representa uma escolha que terá sua devida conseqüência 
Homem, a Palavra de Deus, o que está escrito, dá a diretriz e vc escolhe se quer seguir ou não. 
Deus não castiga: apenas adverte sobre as conseqüências que virão,  
                             - certamente, do jeitinho que Deus avisou :    Gl 6.7 
Não erreis: Deus não Se deixa escarnecer: o que o homem semear, isso também ceifará  
                   Ex: ‘o que perturba a sua casa, herdará o vento’  Pv 11.29  
 
> Veja o perfil do ímpio no Salmo 50.16 - 21 e do  > justo nos Salmos 15, 24.3-5 e 112  
    - Provérbios, em especial, dá critérios e definições sobre as coisas práticas da vida 
      - Tem 31 capítulos: convém ler várias vezes, cada vez sublinhando um  certo assunto # 

05   HOMEM DE DEUS  
 
Deus ajeitou tudo na Terra para o homem e deu ao homem o domínio sobre tudo, na Terra. 
Deu-lhe livre arbítrio e o colocou em posição de escolha advertindo das conseqüências 
Criou a mulher e instituiu o casamento para regulamentar a prática sexual dando as bases para 
esse relacionamento que se chamou de família garantindo a preservação da espécie:  
                        - a célula do que viria a ser a civilização humana .  
Deu ao homem um lugar ( jardim) função ( cultivar e guardar) . Colocou-o em situação de 
Escolha conseqüente e deu a oportunidade de expressar sua criatividade. Gn 1. - 2  
 
1-  Proveu ao homem uma companhia : alguém para que o homem não estivesse só . 
      # note a importância de saber as origens: até hoje o homem dá jeito de não ficar só  
          > Enviuvando, o homem sempre arranja um jeito de se casar, logo !  
 
2-  Mostrou de modo impactante como deveria ser a relação desse casal : formou a  
      mulher da costela de Adão ( não foi falta de matéria prima ) havia um objetivo didático :  
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    2.1-  A mulher era parte do homem  e como tal deve ser considerada : como a si mesmo  
                       No NT diz: quem cuida mal de sua própria carne ? Ef 5  # 
        # o modo como vc trata sua mulher revela o conceito que vc tem de si mesmo  
 
    2.2-  da costela : seu lugar é ‘ sob a asa ‘do homem , isto é, protegida, acolhida, amparada ! 
 
   2.3- sem a mulher, o homem está incompleto : só se completa tendo a mulher em seus  
         braços        # no abraço de uma casal há um sentido muito além do que se vê ... 
         Homem, vc tem abraçado sua esposa ? ? ? Tem aceitado, acolhido, amparado ela ?  
 
Certo pregador disse: a revolução feminista NUNCA teria ocorrido se os homens, especialmente 
os cristãos, tivessem tratado a mulher como Deus mostrou que ela precisava ser tratada . 
 
3-   Mas, na primeira citação após a criação da mulher, o homem está ausente... fato que 
deu chance à serpente de se aproximar ( aliás, o diabo , incorporado na serpente, deve ter 
ficado observando, esperando uma oportunidade para falar com a mulher a sós_ e... até, quem 
sabe, criou uma situação em que o homem, tão absorto , se esqueceu completamente da mulher 
 # homem, fica esperto:  o que o absorve tanto que o faz esquecer de sua mulher ?  
      Isso pode estar sendo um laço para estragar seu casamento, fazendo a mulher se sentir só,   
               abandonada , levando-a a buscar distração longe do marido, sem o marido .  
Aquilo que te dá sensação de liberdade, aquela tal pessoa que dá uma sensação de aventura 
pode ser um laço que vai levar você e os seus a uma situação desoladora. 
Mas, - ‘ que qui tem...? é só...‘   Só a oportunidade para uma situação fora do padrão de Deus  
 
No século 21 ,o homem continua agindo no mesmo esquema que houve desde o princípio. 
Por isso é interessante vc se observar: vc não é bom nem mau, vc apenas age como homem  
 
Entender o mecanismo de seu comportamento básico, como homem, facilita chegar a 
Deus: confessando sua humanidade e admitindo sua necessidade de reverter seu comporta-
mento de modo a adequá-lo ao padrão de Deus, ao modo de ser para o qual vc foi criado e que 
o fará se sentir plenamente realizado: acabando a sensação de vazio que o faz tão insatisfeito, 
preso a uma situação pesada, não precisará mais buscar fuga no trabalho, na realização 
profissional, no mutismo, no mau gênio, nas explosões de temperamento, ou na aniquilação de 
si mesmo ‘pela paz do lar’   
 Voltar-se para Deus, como homem decaído, sem desculpas, sem culpar ninguém : - Pai, sou 
apenas um homem agindo como homem faz-me ser homem como o Senhor   criou o homem 
para que ele fosse... Faz-me ser um  homem de Deus . 
E vc vai encontrar Deus à sua espera, pronto para restaurar tudo e trazer vc de volta à 
comunhão com Ele pois, afinal, foi exatamente para isso que Jesus veio e morreu na cruz. 
 
A salvação abrange um renascer espiritual mas também uma renovação no seu modo de ser. 
Muitos ficam só no âmbito espiritual e não entendem como ‘ dizem’ que ser cristão é ‘ser feliz’ 
            Desde o princípio o desvio é sempre igual: não dar atenção à Palavra de Deus 
 
‘Transformai-vos pela renovação da vossa mente’ Rm 12.1-2 (a psiquê, a parte psicológica)  
 
Não precisa se esforçar: vc já foi resgatado da vã maneira de viver que recebeu dos pais 
                                       Seja por genética, seja por educação ou valores sociais 1 Pe 1.18-19 
Só precisa se ver como Deus mostra na Palavra e buscar em Jesus o resgate pelo Seu sangue 
–X- 
 

06  DEU BRECHA...o diabo entra no mundo através de uma família desunida 

 
Deus fez  tudo > para o homem : ajeitou a Terra bem calibradinha para o homem. Ex:  
Força da gravidade, pressão atmosférica, foto síntese, semeadura, calendário, a mulher  
Falou com o homem, quis ter comunhão com o homem : vinha na viração do dia  
 
1-  Deu ao homem domínio sobre todas as coisas.  
2-  Instruiu como viver no paraíso: trabalho e vigilância , funções de provedor e protetor  
3-  Mostrou o sistema de opção conseqüente : não coma, no dia em que... 
     - O homem precisaria acatar as instruções recebidas , Gn 1.26-27 e Gn 2 
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       - Deus sempre age da mesma forma : dá as opções, mostra as devidas conseqüências  
           -  e diz: escolhe ... Dt 30.19  
4-  Deus deu oportunidade para o homem expressar sua capacidade criativa  
5-  Criou a mulher para o homem não ficar só , além da função sexual . 
 
     A ação do diabo na Humanidade começa na família desunida : 
                  -  homem ausente,  mulher sozinha ! 
 
O diabo espera um momento de fraqueza, vem sorrateiramente, põe dúvida, insinua, sugere... 
     Mistura verdade com mentira, desdiz (nega) o que Deus disse... Gn 3 e Mt 4 
 
Foi assim com Eva ( Gn 3) , foi assim com Jesus , Mt 4  
Duas abordagens, dois resultados diferentes: Eva caiu, Jesus venceu . o que fez a diferença? 
 
Notem que as condições de ambos eram as mesmas : perfeitamente humanos e sem pecado .  
Deus havia Se manifestado através da Palavra. 
 
O que levou à Queda ?  

À questão colocada pelo diabo , Eva respondeu exagerando na instrução de Deus 
                                                         ( disse coisas que Deus não dissera...)  
Eva  deu  ouvidos, acreditou nos argumentos do diabo, considerou o que se via,  
Decidiu independente do cônjuge  
Agiu de modo contrário à orientação de Deus  

O esquema que leva à perda da comunhão com Deus é sempre o mesmo :’ cair na conversa’ 
de alguém insuflado pelo diabo, em vez de agir considerando a instrução dada por Deus . 
 
O que levou Jesus a espantar o diabo ?  
 Em momento de fraqueza ( com fome) sozinho, chega o diabo colocando dúvidas ... 
Abordou Jesus em três aspectos diferentes, sempre pondo em dúvida Jesus ser Filho de Deus , 
como Deus afirmara por ocasião do batismo, Mt 3  
1-  Se Tu és filho de Deus, manda...  
          # se sei o que sou, não preciso aceitar desfio para provar nada  

O apelo vai direto ao ponto fraco do ser masculino:   manda !  
O apelo tem um forte gancho que é a necessidade física  
Jesus  ignora todos os apelos naturais, físicos,  
       e  firma-se na Palavra de Deus:  está escrito  

 
2-  Se Tu és filho de Deus, Se mostra:  
              >  faça um milagre, que os outros Te adorem sem passar pela cruz 

O apelo toca na necessidade de aplauso,reconhecimento 
E mostra um atalho, fugindo da cruz  
Jesus  ignora o apelo à soberba da vida: aceita o plano de Deus para Ele  
       e   firma-Se na Palavra.  

 
3- Se Tu és filho de Deus, olha as vantagens que eu ofereço se prostrado me adorares 

Jesus não se impressionou com o que viu, percebeu o que estava por trás...  
             ‘ sois servos daquele a quem obedeceis’ Rm 6.16  
Aí, sim, exerce sua autoridade de filho de Deus  e ordena: arreda,satanás ! 
Sua autoridade advém de firmar-se na Palavra de Deus: está escrito ... 
              E o diabo o deixou, vieram anjos e serviram a Jesus  

 
Homem, cada tentação, cada tentativa do diabo de desviar vc do plano de Deus para sua vida  
                - segue o mesmo esquema : e a Humanidade ainda cai !  
Nossa luta não é contra carne e sangue: não é contra a esposa,os filhos o patrão,o colega 
chato, parentes inconvenientes, problemas financeiros, doenças, azares ... nada disso ! Ef 6.12 
>>> 
Cada situação de dificuldade apenas traz á tona o estado de seu coração e a escolha depende 
de qual seja o seu ponto de apoio : o que vc vê, o natural, a sua necessidade mesmo que 
legítima  ou o que Deus diz em sua palavra ... 
Aí, satanás cochicha em seu ouvido: Vc é homem , ou o quê...? Obedecer a Deus, fracote !    
     >Precisa muita coragem e hombridade para fazer a vontade de Deus, como Jesus ! –X-  
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07   VENDO, COMEU : decidiu pelo que viu em vez de crer no que Deus dissera  

 
Deus criou tudo >para o homem, deu-lhe poder sobre a Terra , Gn 1. 27-28 e Sl 115.16 
Os céus são os céus do Senhor; mas a terra a deu aos filhos dos homens. 
      Preparou um lugar, falou com ele, deu-lhe função ( trabalho e protetor) mostrou o sistema de 
escolha conseqüente: ‘não coma... no dia me que...’ Deu oportunidade para expressar sua 
criatividade, não quis que ele ficasse só: criou a mulher da costela de Adão para mostrar que 

 
1-    o lugar dela era ‘sob a asa do homem’: acolhida, protegida, apoiada 
2-    ambos só seriam completos quando unidos . 
3-    instituiu o casamento para regulamentar a prática sexual e, com isso,  
                   - formou a FAMÍLIA : a célula da sociedade  

 
O diabo entra no mundo através da família  desunida: marido ausente, mulher sozinha 
 
*Após à Queda, vemos esquemas básicos das reações características do existir sem Deus : 
       - cumplicidade no erro ( ‘fizeram para si aventais’ para encobrir a desobediência) 
       -  o homem é chamado por Deus: - ‘Onde estás ? 
               # Deus chama  para que se exponha à Sua face, não para recriminar  mas para salvar 
*As reações são sempre as mesmas: medo , fuga, isenção da responsabilidade, acusações  
 
*Antes de tudo, a função do homem é ser marido de sua esposa : como ele exerce sua função 
   evidencia o tipo de homem que ele é, e o estado de seu relacionamento com Deus  
 
* Que tipo de marido vc tem sido ? O que  seu modo de agir revela sobre você ? João 3.19 
 ‘a condenação é esta: a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, 
porque suas obras eram más.20-Porque todo aquele que faz o mal odeia a luz, e não vem para 
a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas( argüidas) 21 Mas quem pratica a 
verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em 
Deus. João 3.19-21            #  À luz da Palavra, exponha-se à presença de Deus  
 

Voltando ao princípio para entender suas reações básicas: Gn 3.6 

‘ E vendo a mulher que aquela árvore era (1) boa para se comer, (2) agradável aos olhos, e 
 ( 3) árvore desejável para dar entendimento; tomou do seu fruto, e comeu, e deu também a seu 
marido, e ele comeu com ela. ‘                  
       Por que Adão comeu? 
  Adão comeu porque olhou para a mulher e viu que nada acontecera.  
 Assim como a Eva, Adão creu no que viu  em vez de crer e obedecer ao que Deus dissera . 
Quando Adão comeu, entrou em ação o princípio da concordância e a desobediência foi 
estabelecida: imediatamente some a glória de Deus com a qual  estavam vestidos, Sl 104.2  
                      >  e se percebem nus, Gn 3.7.  
 
Imaginem a raiva de Adão contra a mulher ... 
Quando o homem falhar em seguir a orientação de Deus,não estando bem em sua comunhão 
com Deus,   essa raiva básica existe em todo homem contra a esposa ... Porque não há contra a 
namorada? Contra a amante? Pois não há entre eles ainda o pacto de serem um.  
          Adão culpa a mulher ( esposa) por todos os seus problemas e azares  
          Mas a falha real está em que  ele  não deu ouvidos à orientação de Deus  
 
Desacatar as diretrizes de Deus (pela Palavra) engripa o relacionamento do homem com a 
esposa e estraga sua comunhão com Deus  ’ vivam a vida comum do lar com 
entendimento...para que não sejam interrompidas suas orações 1 Pe 3.7.  
 
No éden, Deus chama o homem  mas escuta a ambos; depois, fala primeiro com a ‘serpente’ :  
*E dá a sentença e promessa em torno da qual gira todo o agir de Deus na Terra, Gn 3.15  
 
1- inimizade com a mulher ( usada para chegar ao homem, a antiga cúmplice agora se torna  
    inimiga. O diabo usará o homem para atormentar a mulher pois através dela virá sua derrota:  
 
2- Deus dá a esperança da restauração, antes de qualquer sentença de juízo sobre o casal, 
               o Descendente que virá para esmagar a cabeça da serpente  
                 mas será ferido no processo ( a cruz ) Gn 3.15  
              O Descendente , Jesus veio.. ‘para destruir as obras do diabo’ 1 João 5.8 
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3-   Deus apresenta o plano da Redenção pelo princípio da Substituição, Gn 3.21  
               ‘fez vestes de peles e os vestiu’ Gn 3.21 
 
>  Exponha a Deus seus erros, suas fugas, suas áreas de irresponsabilidade e acusações  
 - para que Deus lhe traga a justificação pelo sangue de Jesus , 1 João 1.7 e 9    
e  vc possa começar a experimentar o alívio de ter Jesus como parceiro em seu casamento  
‘ onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles’ Mt 18.20 
 
>Busque unir-se à esposa: perdoe os erros dela ! confesse sua irritação contra ela   
  - Clame pelo sangue de Jesus que purifica todo pecado seu e dela ... 
     - Jesus no meio de um casal tanto une como ameniza as diferenças . 
        - E seu viver começará a ter um transcorrer suave, como engrenagens azeitadas :  
          - ainda haverá dificuldades naturais da vida, mas Jesus estará com vc para superá-las –X-  
 
 

08    A PROMESSA : antes do juízo, a promessa de restauração  

                                                       - mas a Queda trouxe raiva entre os cônjuges... 
Depois da promessa do Descendente e depois de dar a esperança da restauração, 
Deus mostra as conseqüências advindas de escolherem existir separados de Deus:  
 
1-  à mulher : parto com dores, o querer dela depende do marido, ele a dominará, Gn 3.16 
    # Imaginem a raiva da Eva ao sofrer as terríveis dores do parto ao ter um filho: se aquele 
homem tivesse dado ouvidos à voz de Deus, eu não estaria sofrendo esta terrível agonia... 
 
2-  ao homem: por causa dele a terra foi amaldiçoada : surgem espinhos e abrolhos,Gn 3.17-18               
                         #    a Natureza geme aguardando a redenção, Rm 8.22 e Gn 3.19 
Com dor comerás todos os dias da tua vida ... 
no suor do teu rosto comerás...até que torne à terra:  
 
3-   Imaginem a raiva de Adão, cada dia, trabalhando com inúmeras dificuldades , ficando 
exausto, para alimentar aquela mulher... - Não podia ter ficado quieta no canto dela ?, tinha de 
conversar com a serpente ?, tinha de agir sem falar comigo ? tinha... tinha... tinha... 
Depois à noite, o homem encontra prazer nos braços daquela mulher que odiou o dia todo ... 
 
Sem Deus, o homem vive um conflito íntimo contra a esposa que ele não sabe explicar ...por 
isso coisas  fora do compromisso do casamento lhe são tão prazerosas. por isso: dar dinheiro 
em casa é tão penoso, por isso o homem entende que tem direito ao prazer na cama:  
 > afinal, ele a sustenta ! ele tem direito de mandar e subjugar, afinal ele é o HOMEM. 
Se as pessoas se detivessem a observar de perto as Escrituras saberiam a raiz de todos os 
seus problemas e veriam a solução que há em Jesus.  
 

Há um esquema básico que se repete desde a Queda, um agir hereditário reforçado 
através dos séculos : a gente traz ao nascer e nem sabe como comportamentos e 
reações são determinados por essa hereditariedade Mas, está escrito: 1 Pedro 1.18-19  

 
Sabendo ... é palavra de contabilidade, considerando como estoque ativo  
18  ( já) fostes resgatados ... 19 com o precioso sangue de Cristo... 
       da vã maneira de viver que recebestes dos vossos pais, 
       Por herança _ genética junto com tendências a doenças, temperamento, cor dos olhos, etc 
         Por tradição_ costumes, valores, modos de reagir às situações,etc...  
 
Também está escrito:  Colossenses 2.6 
‘ Como, pois, recebestes o Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele’ 
 
Reconhecendo nosso pecado e impossibilidade de nos salvarmos a nós mesmos, fomos a 
Jesus       A justificação atua no âmbito espiritual : somos feitos filhos de Deus  
              ‘ libertos do império das trevas e transportados para o reino do Filho ‘ Cl 1.13 
 
Mas a santificação é um processo que dura toda a vida do cristão e 
> consiste em vir trazendo ao resgate que há no sangue de Jesus cada área de nossa vida : 
física, psicológica, prioridades ... na medida em que o Espírito Santo vai tocando  
Uma ilustração:  ervilhas secas não podem ser cozidas em panela de pressão pois, ao ferver a   
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        água sobe uma espuma que precisa ir sendo retirada até não subir mais espuma. Assim,  
        no relacionamento conjugal, quando as coisas ‘fervem’ sobem ‘espumas’ : comportamentos  
         indesejados que Deus traz á tona para retirar de nós, SE os confessarmos ...  
 
Olhe para si mesmo como apenas um homem pecador que Deus ama e quer repartir o fardo da 
sua humanidade decaída À medida que avançamos no andar com Deus, vamos percebendo 
quão grande amor ‘ Deus  prova  ter por nós: Jesus morreu por nós sendo nós ainda pecadores’ 
 
Só somos beneficiados com a vitória da cruz  na medida em que... 
 1-  reconhecemos necessitar dela 
 
2- quando aceitamos deixar o EU morrer ( isso é a cruz) ler Lucas 9.23 e 14.33  
 
3-  cremos na’ ‘ sobreexcelente grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos,  
      -segundo a operação da força do seu poder, 20 Que manifestou em Cristo 
 ressuscitando-o dentre os mortos # só o Espírito Santo tem o poder de operar vida nova em nós 
                                                       só  ‘ressuscita’  quem já ‘morreu em Cristo’  ler Coloss 3 
 
 e pondo-o à sua direita nos céus. Acima de todo o principado, e poder, e potestade, e domínio, 
e de todo o nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro; 22 E sujeitou 
todas as coisas a seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja’  
 Efésios 1. 19-22 e   2Tm 2.7 
 
Há muito para aprendermos:’ Considera ( a Palavra) o Senhor te dará entendimento em tudo’-X-  
 

09   AOS   MARIDOS  _  VT 
Afinal, uma visão geral do que toca aos maridos segundo diretrizes no Velho Testamento  
 
1-   deixará o homem o seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á à sua mulher, e serão ambos 
uma  carne. 25 E ambos estavam nus...e não se envergonhavam Gn 2.24-25 e Sl 104.2  
 # Não havia constrangimentos por estarem em comunhão com Deus : vestidos de glória  
    Não há( não deve haver) constrangimento quanto à nudez na intimidade do casamento.  
 
2- Seja bendito o teu manancial, e alegra-te com a mulher da tua [mocidade] . Pv 5.18  
     # diz respeito à intimidade do casal, ambos na meia idade Mas, para isso acontecer, é 
preciso cultivar o relacionamento como Deus indicou em Gênesis : abrir mão de muitas coisas 
-ser companheiro, proteger, aceitar como ela é, acolher, apoiar , abraçar ... ser um com ela ( 
também  cuidar para haver prazer mútuo.Sem o que, instala-se a frieza e até aversão ao sexo)  
 
3- Melhor é serem dois do que um, porque têm melhor paga do seu trabalho. Ec 4.9-12 
    # há objetivos comuns, trabalham juntos e na um contra o outro, um sabotando o outro  
 -  Porque se um cair, o outro levanta o seu companheiro; mas ai do que estiver só; pois, 
caindo, não haverá outro que o levante #  pena que, muitas vezes, seja exatamente o cônjuge 
quem dá rasteiras e mantém o outro ‘ p’ra baixo’ ridicularizando, humilhando e contradizendo  
 - Também, se dois dormirem juntos, eles se aquentarão; mas um só, como se aquentará? 
# muitos dorme na mesma cama mas há distância de anos –luz entre eles. Falta calor humano 
-  se alguém prevalecer contra um, os dois lhe resistirão # divergências entre o casal devem 
ser acertadas na intimidade, longe também dos filhos e fora do quarto do casal. Combinem um 
horário, uma saidinha... meio que regularmente para ‘acertarem os ponteiros’ antes que as 
coisas se compliquem. Acordo se chega com conversa:  
             >  Como andarão dois juntos se não estiverem de acordo? Amós 3.3  
- e o cordão de três dobras não se quebra tão depressa. # é Jesus no meio que fortalece a 
união : onde estiverem dois reunidos em meu nome....Mt 18.18-20    # Precisa haver esforço 
consciente e determinação para trazer Jesus para a vida conjugal e familiar. Não acontece por 
inércia. Note que cada  um mantém a sua individualidade: o cordão de três  barbantes. 
                           # precisa haver espaço para cada um cultivar sua individualidade 
 
  Os homens de Israel  reclamavam com Deus  por não responder suas orações: Por quê?  
 
  Porque o Senhor foi testemunha entre ti e a mulher da tua mocidade, com a qual tu foste 
desleal, sendo ela a tua companheira, e a mulher da tua aliança. ... Portanto guardai-vos em 
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vosso espírito, e ninguém seja infiel para com a mulher da sua mocidade. 
       o SENHOR, o Deus de Israel diz que odeia o repúdio’ Ml 2.15-16 
             
 # não imaginamos o peso dos votos feitos pelos noivos ao se casarem  
                   e com que facilidade eles são quebrados nâo impunemente . 

Melhor é que não [votes] do que votares e não cumprires. 6 Não consintas que a tua 
boca faça pecar a tua carne, nem digas diante do anjo que foi erro; por que razão se 
iraria Deus contra a tua voz, e destruiria a obra das tuas mãos? Ec 5.5   

       
# muita coisa não dá certo, na vida por causa de votos quebrados Certa vez, houve seca por 3 
anos e Davi foi-se a perguntar ao Senhor o motivo daquela seca: Saul havia matado uns 
gibeonitas que Josué há uns 450 anos antes havia prometido não matar . Só acabou a seca 
quando sete filhos de Saul foram mortos ‘   2 Sm 21.1-9 
 
#  Há muito o que não entendemos, há muito o que temos de aprender e, convém sermos 
cuidadosos em buscar nas Escrituras orientação para as coisas práticas da vida. 
 

CONSIDERA (a Palavra) o Senhor te dará entendimento em tudo’ 2 Tm 2.7 #  

10  AOS MARIDOS _ NT 
 
1- foi dito aos antigos: Não cometerás adultério.28 Eu, porém, vos digo, que qualquer que 
atentar numa mulher para a cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela.29 
Portanto, se o teu olho direito te escandalizar, arranca-o ...30 E, se a tua mão direita te 
escandalizar, corta-a e atira-a para longe de ti, porque te é melhor que um dos teus membros se 
perca do que seja todo o teu corpo lançado no inferno.31 Também foi dito: Qualquer que deixar 
sua mulher, dê-lhe carta de desquite. 
32 Eu, porém, vos digo que qualquer que repudiar sua mulher, a não ser por causa de 
prostituição, faz que ela cometa adultério, e qualquer que casar com a repudiada comete 
adultério. Mateus 5.27- 32 
 #  certo  preletor disse  que- Ninguém é cego, o problema está  na segunda olhadinha 
    Jó disse: Fiz aliança com os meus olhos; como, pois, os fixaria numa virgem? Jó 31.1 
 
2-  Perguntaram a Jesus :É lícito ao homem repudiar sua mulher por qualquer motivo?4 Ele, 
porém, respondendo, disse-lhes: Não tendes lido que Aquele que os fez no princípio macho e 
fêmea... disse: Portanto, deixará o homem pai e mãe, e se unirá a sua mulher, e serão dois 
numa só carne? 6 Assim não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus 
ajuntou não o separe o homem . 
... Então, por que mandou Moisés dar-lhe carta de divórcio, e repudiá-la? 8 Disse-lhes ele: 
Moisés, por causa da dureza dos vossos corações, vos permitiu repudiar vossas mulheres; mas 
ao princípio não foi assim. 
 -  Eu vos digo, porém, que qualquer que repudiar sua mulher, não sendo por causa de 
fornicação, e casar com outra, comete adultério; e o que casar com a repudiada também comete 
adultério. Mateus 19.3-9  
 
3- ‘na ressurreição nem casam nem são dados em [casamento]; mas serão como os anjos de 
Deus no céu’ Mateus 22.30 # após a morte não há mais vínculos: ‘até que a morte os separe ‘ 
 
4-    Convém ler 1Coríntios 7_ todo o capítulo vamos apenas destacar umas frases 
      4.1 ‘pague à mulher a devida benevolência ‘ 1Co 7.3 
              #  pagamento é algo que a pessoa tem direito a receber 
      4.2  não vos defraudeis um ao outro para que satanás não vos tente 1Co 7.5  
              #  gente faminta come pão bolorento e acha uma delícia 
4.3 ...que o marido não deixe a mulher . 1 Co 7.11b 
4.4 o cônjuge.. cuida das coisas do mundo em como há de agradar o outro  ‘1Co 7.33 
4.5 a mulher casada está ligada pela lei todo o tempo que seu marido vive 1Co 7.39 
      # a recíproca é verdadeira: o homem está ligado à mulher enquanto ela viver.  
Se falecer ... fica livre para casar com quem quiser, contanto que seja no Senhor 
 
5-  Efésios é carta que visa levar meninos à maturidade.  
      Há uma seqüência crescente de experiências : 
     selados (1.13)  corroborados (3.16)  não entristecer o Espírito ( 4.30) Enchei-vos,  Ef 5.18 
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Então define o papel de cada um dentro da família e da sociedade o que se subentende que tais 
atitudes advêm em conseqüência do seu relacionamento íntimo com o Espírito Santo  
 
Ninguém é capaz de agir assim naturalmente, ‘do nada’, precisa observar os passos anteriores : 
> Vós, maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja, Ef 5.25 
    # Jesus deixou seu trono de glória para vir ao encontro da necessidade básica da Noiva:  
          redenção ! Amar é traço de caráter veja a lista de atitudes em 1 Co 13.4-7  
> e a Si mesmo se entregou por ela... # abriu mão da própria vida para tê-la ao Seu lado 
26 -27 Para a apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga... 
28 Assim devem os maridos amar as suas próprias mulheres, como a seus próprios corpos. 
      > Quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo.     # aqui, um incentivo  
29 Porque nunca ninguém odiou a sua própria carne; antes a alimenta e sustenta....31 Por isso 
deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá a sua mulher; e serão dois numa carne... 
33 Assim também vós, cada um em particular, ame a sua própria mulher como a si mesmo... 

6-   Colossenses aborda um outro aspecto do amor ágape (não é sentimento piegas ) 
       mas traço de caráter ( listar 1 Co 13.4-7)   igual ao de Deus: Deus é amor,  1Jo....  
        Vós, maridos, amai a vossas mulheres      
             > e não vos irriteis contra elas / não as trateis com amargura ‘ Cl 3.19  
 
7- Pedro fala do viver cristão : 
        7.1   sujeitar-se às autoridades: ato voluntário , decisão pessoal, 2.13 
        7.2   servos, sujeitai-vos ...aos senhores...2.18  
        7.3   semelhantemente vós mulheres, sede sujeitas 3.1  e 7  
        7.4   igualmente vós , maridos, ( sujeitai-vos) a viver a vida comum do lar / coabitai corr ( #  
              é sobre a vida sexual... com entendimento dando honra à mulher como vaso mais frágil,  
             # não inferior mas de natureza mais delicada Ex: forte como aço, frágil como cristal   
               >  como seus co-herdeiros ... # lembra que aos olhos de Deus, ambos são iguais  
               > da graça da vida     #  ambos são pecadores salvos apenas pela graça de Deus 
               > para que não sejam impedidas as vossas orações #  observar tal Palavra  mantém a  
                comunhão com Deus Se não, Deus não ouve as orações dos maridos: é sério !   
       7.5   Santificai a Cristo como Senhor em vossos corações... 
                        # subentende a idéia se sujeitar-se a Cristo no seu íntimo  
      7.6    semelhantemente, mancebos,sede sujeitos aos anciãos  5.5 
      7.7    sede todos sujeitos    uns aos outros 
              Deus  resiste aos soberbos mas dá graça aos humildes’ 
-x-   
 

11    JÁ RESGATADOS ! 
A natureza decaída é a raiz de todos os problemas: ‘mas (já) fostes resgatados’ 1Pedro 1.18-19 

O importante de se conhecer as Escrituras é que  
1- nos faz conhecer o comportamento básico da natureza humana decaída  
2- e o amor de Deus que faz de tudo para nos trazer de volta à comunhão  com Ele 
   -  que pode ser resumido em um texto: 1 Pedro 1.18-19  
   Sabendo que ... ( já) fostes resgatados... com o precioso sangue de Cristo 
    da vossa vã maneira de viver que ...recebestes dos vossos pais, 
    - por herança (ARA)  genética ou tradição (ARC) quanto a costumes, valores  
 
Então, é importante saber que seus problemas têm a raiz na natureza decaída mas que já foi 
resgatado pelo sangue de Jesus: à medida que vc for tomando conhecimento deles, 
confessando sua natureza e levando ao sangue de Jesus para ser purificado deles.  
               Enquanto tentar se justificar, se desculpar ou culpar os outros  
                - além de não  resolver nada ainda  só vai complicando cada vez mais 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
Afinal, o foco vai para a mulher . Não há muitos textos dirigidos às mulheres no Velho 
Testamento  pois as Escrituras foram dirigidas aos homens mas diretrizes importantíssimas lhe 
são dadas através de exemplos de algumas situações e na observância delas está a bênção de 
Deus sobre a família  
 
Vamos dar um resumo: 
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1- A primeirissima conseqüência de agir contrário à direção de Deus foi que  
     seu marido se volta contra ela e a acusa ( é assim até hoje...)  
      # o que a Eva r pensou que a levaria em posição de vantagem sobre o marido,  
          - de ser exaltada pelo marido foi exatamente o que o levou a rejeitá-la...  
 
2-     A primeira coisa que Deus fala diretamente à mulher é : - Por que ...?  
         #  mulher, por que ...? vc age do jeito que age em relação ao fato de  ser mulher  
O diabo se aproveitou de um sentimento bem escondido no fundo do coração da mulher  
( li num livro) sentir-se inferiorizada por ter sido criada para o homem, da costela de Adão 
    A mulher não percebeu a beleza, a vantagem ...a mulher é a ‘cereja ‘da criação:  
    Deus deu à mulher tudo o que faltou a Adão  
    O pior, é que a mulher questionou e não aceitou o destino de Deus dera a ela : 
     não estava contente com seu lugar nem no relacionamento 
                                                                 nem na função dela designada por Deus neste mundo  
E é assim até hoje: essa é a raiz verdadeira de todo o problema do casal e das mulheres :  
 não aceitar seu lugar e nem seu papel e sim : querer se mostrar ... prevalecer, mostra-se mais 
ousada, mais esperta e exercer domínio sobre o homem manipulando-o a seu bel prazer  
  
 E o diabo se aproveitou exatamente dessa enorme brecha que a mulher deu para causar 
estrago ‘dos bem feios’ a toda a Humanidade : foi preciso Jesus nascer como homem e até 
morrer na cruz para restaurar a comunhão quebrada com Deus:  e é assim até hoje. 
 
3-  Não observar a direção de Deus resultou em dor e sujeição para si e sua descendência    
      # pode-se dizer que ‘ o feitiço virou contra o feiticeiro’ Ela quis tanto se sobressair não  
      gostou de estar ‘sob a asa’ de Adão e acabou debaixo de seus pés... e ainda atraiu para si a  
       inimizade da ‘serpente’ (o diabo) que passará a usar o homem para atormentá-la  
       Todo o abuso e absurdos que são feitos contra a mulher em todos os tempos têm sua  
         origem nesta simples frase: ‘ inimizade entre o diabo e a mulher ‘ Gn 3 
                ‘sois servos daquele a quem obedeceis’ Rm 6.16  
 
Enfim : Eva rebelou-se contra Deus e contra o marido:  acabou escrava do diabo –X-  

12   EL ROÍ 
           O anjo do SENHOR(Jesus) aparece para resolver situação familiar complicada Gn 16  
 
A próxima’ fala’ de Deus com a mulher foi a uma escrava afligida por sua senhora, Gn 16 
 
Querendo dar uma’ ajudinha’ a Deus ... # não faça isso: espere em Deus que Ele sabe o que faz  
Veja ‘o angu’ que sucedeu ... 
1-   Sarai teve ‘a genial idéia ‘ de emprestar sua escrava egípcia a Abrão .  
      Não deu outra : Abrão entrou a ela...( que homem recusaria ???) até ela engravidar !  
2-  Vendo-se grávida do patrão,  
     Hagar, a escrava, se arvorou ‘ dona da situação ‘ e humilhou sua senhora .  
3-  A esposa foi reclamar ao marido e ele tirou o corpo fora: Está na tua mão, faça como quiser...   
      Naturalmente ( na carne) , homem sempre reage sob um mesmo esquema  
       - Quanto antes soubemos disso, melhor será para todos)  
       #  Na hora de dormir com a escrava , - ‘Tudo bem, esposa_ vou fazer como vc sugere’.  
Na hora de defender a esposa, o marido recusa a sugestão da esposa e deixa que ela resolva o 
caso como quiser... ( pelo menos, Abrão não foi contra a esposa, como alguns maridos fariam...) 
         A resposta de Sara é ensino par anos: -  Julgue o Senhor entre mim e ti Gn 16... 
                           # atitude exemplar a ser seguida nas questões com o marido !  
4-    Sarai  foi e afligiu a escrava a tal ponto que a escrava fugiu : naquele tempo, a coisa era feia 
mesmo ! Servos e escravos eram como animais: um cavalo, camelo ou boi _ podiam  ser 
espancados, maltratados, presos e atormentados como bem parecesse aos seus donos  
                       # De certa forma, era o comportamento esperado, no contexto da época.  
 
5-   Nessa situação familiar complicada, na qual todos tinham sua parcela de culpa, aparece 
     o Anjo do Senhor (Jesus antes de sua encarnação)  e vem falar com a escrava fugida .  
    A segunda pergunta de Deus à mulher é: De onde vens e para onde vais ?  
    Pense um pouco: o que você deixa para trás e que futuro espera ter indo nessa direção? 
   #  essa mesma pergunta Deus faz > hoje, > a vc , > mulher: - Onde espera chegar com isso ? 
            - qual sua parcela de responsabilidade na atual situação de sofrimento?  
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* Com Deus, só há uma solução: volta e se acerta , se humilhando, se necessário for . 
Fazendo o justo, obedecendo à Palavra por confiar em Deus, Ele cuidará de você  
Afinal, não tem  mas, ‘nem menos’... Mas ele... Mas a situação... Mas eu achei... Mas o diabo 
 
* Tudo começa  e acaba em Deus:  ‘cada um dará contas de si mesmo a Deus' Rm 14.12  
          -   O importante é manter a comunhão com Deus.  
          -  Tudo vai passar ...esse sofrimento, essa humilhação,tudo vai ficar esquecido.  
          -   O que vale mesmo , são suas escolhas e suas atitudes :  
          -    que   farão toda a diferença no Tribunal de Cristo, no Milênio e por toda a Eternidade  
 
* Uma frase para 'o caderninho' 'Se não merece o meu amor, não é digno de meu ódio' Nodi 
'nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória mui excelente'  
2 Coríntios 4.17 # 
 
 

13     FOCO SÓ EM JESUS    Gn 16  
                         ‘não olhei eu para o Deus que me vê?’   
 
 Só focando em Jesus fazemos o que deve ser feito... 
 O Anjo do Senhor   levara a  mulher a considerar sua posição:  
    - de onde vens ?  de  ter humilhado sua senhora ( erro ) foi afligida ( conseqüência )  
                                - A tal ponto que, não suportando mais, fugiu... 
                                - ‘Muitas vezes nós mesmos somos a causa de nossos sofrimentos 
                                  ‘quem provoca a ira do rei peca contra sua própria alma’ Pv 20.2 
 
- para onde vais ?  um escrava, grávida, fugida de sua senhora, o deserto e mais ninguém à sua  
                               frente, só a morte era a possibilidade viável  na situação _  ou  acatar a Deus 
 
Tendo feito  a mulher considerar sua culpa e suas perspectivas de vida, até mesmo de morte,  
                   Jesus dá uma diretriz e faz uma promessa: 
 Diretriz:    Torna-te para tua senhora, e humilha-te debaixo de suas mãos. 
                   # Uau ! Deus sempre orienta a fazer o que é justo  e  cuida de quem O obedece  
 
Promessa: Multiplicarei sobremaneira a tua descendência, que não será contada, por numerosa 
que será....Eis que concebeste, e darás à luz um filho, e chamarás o seu nome Ismael; 
porquanto o SENHOR ouviu a tua aflição. 12 E ele será homem feroz, e a sua mão será contra 
todos, e a mão de todos contra ele; e habitará diante da face de todos os seus irmãos. 
 
A razão da obediência ( não deve ter sido nada fácil...) 
‘  E ela chamou o nome do Senhor, que com ela falava: Tu és Deus que me vê;  
      porque disse:  Não olhei eu, também, para Aquele que me vê?’  Gn 16. 
#  só por ter olhado para Deus e considerado suas promessas é que teve a ousadia de agir , 
fazer o que Ele dissera ! Só olhando para Jesus através da Palavra, confiando em Suas 
promessas e no Seu cuidado ( Ele me vê : zela por mim, tem cuidado de mim, se dignou a 
aparecer e falar comigo...) , a mulher tem a coragem e ousadia de fazer como Deus diz. 
  
Porque voltar sobre seus passos e se humilhar sob quem de direito, não é nada fácil 
 
Note a diferença :’ vendo a mulher... Gn 3. # o fruto proibido, considerando com seu critério 
próprio, decidiu ignorar Deus e ferrou a si mesma e toda a Humanidade depois dela... 
 
Atitude : ‘Não olhei eu, também, para Aquele que me vê?’ Gn 16. 
              Hagar teve a coragem de voltar e se humilhar debaixo da mão de sua senhora 
Na realidade, Hagar teve de se humilhar por ter ‘saído da linha’ . Mas encontrar com Deus, 
saber que Ele olhava por ela, deu-lhe coragem e força de fazer o que devia .  
 
Ah! Deus trata com pessoas, mas as conseqüências das decisões fora da Palavra, ficam: até 
hoje os ‘primos’ brigam : descendentes de Ismael( árabes) e descendentes de Isaque ( judeus)# 
 
Ah! Deus trata com pessoas, mas as conseqüências das decisões fora da Palavra, ficam: até 
hoje os ‘primos’ brigam : descendentes de Ismael( árabes) e descendentes de Isaque( judeus)# 
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14     REBECA   Gn 25  
 
No Velho Testamento, Deus não fala diretamente às mulheres, Só em Provérbios há uns 
critérios.  O ensino se obtém pelo exemplo das mulheres citadas e das situações que viveram  
 
REBECA, esposa de Isaque, por 20 anos não conseguiu engravidar , Gn 25.21  
 
1- Deus respondeu às orações de Isaque : certamente Rebeca havia começado a orar muito  
    antes do marido mas Deus deixou anotado que Ele respondeu às orações de Isaque, assim  
    como respondeu às orações de Zacarias, o marido de Isabel, pais de João Batista Lc 1.13  
     -  Esposa, com jeitinho, com feminilidade, mostre esse texto ao seu marido , dizendo :  
        -  Deus vai ouvir as suas orações a respeito das minhas impossibilidades ... 
 
2- Tendo engravidado, Rebeca passava mal . Deve ter falado com todos ao seu redor e, não  
      parando de reclamar, até deve ter sido mal interpretada : - Que manhosa !  
                                                                         - Pudera...primeiro filho , nessa idade...  
    Incompreendida, talvez desesperada, como último recurso ,está escrito:  
     ‘ E foi-se a perguntar ao Senhor...Gn 25.22  
 
Esse é o ensino de Deus às mulheres : não sabe o motivo ? Venha perguntar a MIM  
 
3-   E o Senhor respondeu, explicou ...  
     E com essa palavra de Deus Rebeca aquietou seu coração   Jr 33.3  
    Deus diz : Clama a Mim responder-te-ei , ensinar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes  
    -  Esposa: seja qual for sua perplexidade quanto a seu jeito de ser e ou aos seus familiares,  
        > Vá ao Senhor ( ore e leia a Bíblia) _ Ele dará uma palavra que aquietará seu coração  
 
Anos mais tarde:  
Rebeca, querendo dar ajudinha a Deus, fazer cumprir Sua Palavra, complica tudo 
 
Deus tem Seus próprios métodos de fazer cumprir Seu plano, Sua palavra  
#  Mulher tem essa tendência de pensar que precisa fazer alguma coisa ...para ajudar 
E, na maioria das vezes, acaba complicando tudo. MULHER, você precisa confiar em Deus  
Firme-se na Palavra :’ desde a antiguidade não se ouviu, nem com ouvidos se percebeu, nem 
com os olhos se viu um Deus além de ti  que trabalha  para aquele que nele espera’ .Is 64.4  
 #  com filhos já adultos, casados, a gente vê certas situações e que fazer alguma coisa... 

•  Falar só complica e gera discórdias na família.  Vai ignorar, deixar p’ra lá ??? 

•  Mulher, exponha ao Senhor a situação, as pessoas envolvidas : o Senhor conhece...  

•  Aleluia pela Palavra. Aleluia pelos fatos que ela nos revela: o Senhor conhece ... Sl 1.6 

•   O Senhor conhece ... a você, sua família sua situação, as pessoas envolvidas...  
     -  Até o íntimo do coração de cada um. Conhece o que ocorre nas regiões celestiais  
        -  Sabe como o inimigo está criando ou se aproveitando das situações.  
           -  Então... oremos a Palavra: Está escrito ‘ Deus que por mim tudo executa ‘ Sl 57.2  

#  Pai, o Senhor conhece essa situação, conhece meu coração que quer .. ‘ fazer e acontecer ‘  
   - o Senhor conhece as pessoas envolvidas e o que está por trás, nas regiões celestiais Então,  
como diz em Tua Palavra: por mim, executa tudo o que for da Tua vontade para acertar isso  
#  Certa ocasião orava com outra esposa na mesma fase: marido ’durão’ e filhos adolescentes 
   ( frango quando começa a ter crista, já quer cantar de galo! rsrsrs) _ é um problema ! Eu 
orava, orava, orava... Ela penas dizia: -’ Pai, está em Tuas mãos... ‘ Assim, inúmeras vezes. Até 
que um dia, andando pela rua, dei risada sozinha: Deus tem senso de humor, mesmo ! Fez-me 
ficar ao lado dela para eu aprender a orar: -Pai, está em Tuas mãos... E descansar:  
                                                                                                                 Ele vai dar um jeito ! 
 
‘ Tudo que dantes foi escrito, para nosso ensino foi escrito’   Rm 15.4  
 
Que aprendamos com o exemplo positivo ou negativo dos que nos precederam...# 
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15    MULHERES EXEMPLARES :  DEBORA e RUTE 
 
Próxima mulher: Débora profetisa, mulher de Lapidote, julgava a Israel... Jz 4.4 . 
 
Naquela época, naquela sociedade machista, como acontece de uma mulher julgar o povo ?  
Ela julgava os homens ... 
 No entanto, o texto que introduz a situação já dá os termos em que isso acontecia :  
       1- profetisa_ Deus a escolhera entre tantos homens. Deus quis assim  
                             revela o relacionamento de Débora com Deus  
       2- mulher de Lapidote _ em casa, ela se mantinha sob a liderança do marido  
                               Sociamente, ela era reconhecida como a esposa  
                               Indica uma atitude de saber seu lugar ... 
      3- Julgava a Israel _ era o ministério que Deus lhe dera e que ela exercia sob a  
                             direção do Espírito Santo numa atitude que glorificava a Deus  
Então:quem disse que mulher não pode ter função de liderança ? Deus mesmo escolheu uma. 
 
Ah ! olha o ensino aí: a mulher pode ter função de liderança  
quando   Deus mesmo a escolhe  
Quando o relacionamento íntimo dela com Deus for prioritário em sua vida 
Quando ela não perde de vista sua principal função humana : ser esposa, cuidar do lar e filhos 
Quando ela exerce seu ministério sob a direção do Espírito, em atitude que glorifica a Deus 
Veja que, quando o povo precisou ir à guerra, Débora não se fez  general : nem deu jeito de se 
impor ou impor sua presença . Ela chamou  quem de direito e o instruiu de acordo com a 
orientação de Deus Então , ela foi convidada a ir junto com ele...Jz 4.6, 8  
 
Mulher, se Deus tem-lha dado uma posição de liderança, como a tem  exercido ?  
Grave bem o ensino da Palavra: ‘profetisa, mulher de Lapidote, julgava a Israel’ Jz 4.1 
 
Outro ensino envolve uma família toda em situação de perda: Rute 1  
 
Perda do sustento    # já notou como dificuldades financeiras desestabilizam a família ?  
Perda de seu lugar na terra   # quando o status fica abalado, a pessoa parece perder o rumo  
Afasta-se do povo de Deus   # já viu isso? Buscar sustento afasta dos caminhos de Deus  
 
    Moabe era terra vizinha:, outro povo, outros costumes, não tinham aliança com Deus 
> .houve fome na terra e um homem de...Judá saiu a peregrinar nos campos de Moabe’ Rute 1.1  
> Ele, sua mulher e seus filhos    # as decisões de um homem arrastam consigo toda a família  
> Morreu Elimeleque ( o marido ) #  longe do Senhor começa a agir um processo de morte  
> ‘seus filhos casaram com  mulheres moabitas’ # o que Deus dissera bem claro para não fazer  
 #  notem como ‘um abismo chama outro abismo’ (Sl 42.7)  quando a pessoa se deixa levar 
pelas circunstâncias, se desviando do suprimento de Deus ( ele era de Belém que significa ‘casa 
do pão’ Talvez, o ter perdido tudo já indica uma falha no dirigir sua vida nos caminhos de Deus )  
                 Apesar da fome, outros ficaram e se sustentaram ali na terra mesmo... 
> E morreram também ambos (os filhos) Rt 1.5  # chegou ao fundo do poço : ali começa o 
caminho de volta .Deus não abandona os Seus: e o modo de trazer de volta a Si é deixar que se 
acabem os recurso humanos ‘Eu a atrairei ao deserto e (ali) lhe falarei ao coração’ Oséias 2.14 
 

SE sua família está em situação de sucessivas perdas, não se apavore: busque onde 
começou a se afastar de Deus. Foi assim com o filho pródigo: só ao chegar a disputar 
comida com  porcos ( animal imundo para os judeus) é que ele percebeu o erro de ter 
saído da casa do pai: note que ele não se arrependeu de ter desperdiçado o dinheiro 
mas de ter saído da casa do Pai , Lc 15. 
 

>Então se levantou ela (Noemi ) com suas noras e voltou ...Rt 1.6  
  # No desamparo total, o caminho de volta ! Note como ‘sempre sobra para a mulher’ tomar  
     atitudes de restauração e dar os passos para tomar o longo caminho de volta .  
              Humanamente falando, o comportamento básico se repete: Ec 1.9-10 e 3.15 
                  ‘ o que foi, isso há de ser: não há nada de novo debaixo do sol ‘   

Por isso Deus deixa escrito sucessos e fracassos : para mostrar como acontece e nos 
servir de ensino  ( Rm 15.4 ) A Bíblia é, de fato, o Manual do Criador que conhece bem 
Sua criatura, seus desvios e o caminho de volta  
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> indo elas caminhando...disse Noemi às suas noras: volta... Rt 1.8 # a gente só percebe quanto  
                                           se envolveu no desvio do Senhor ao encetar o caminho de volta 
 
Noemi deve ter começado a pensar: - O que vou fazer com duas gentias entre o povo de Deus ?  

 
>>    Precisa largar, se desfazer do que grudou em você no tempo longe do Senhor  
Jacó,  indo de volta ao lugar do começo ( de volta ao primeiro amor ) teve de parar e 
dizer a todos que se desfizessem de todos os ídolos que tinham trazido consigo e os 
enterraram ao pé de um carvalho referencial ( nosso madeiro referencial: a cruz) 
                  -  e só então seguiram viagem Gn 35.1-4 
Outra ocasião dolorosa ocorreu  na volta do cativeiro: Ed 9.4-6 e 10.2-3 16-17 
 judeus casados com gentias despediram suas mulheres e filhos: deve ter sido um caos !   
-  Quanta dor, sofrimento e revoltas  causados pelo desvio das diretrizes do Senhor 
 
Só há restauração no novo nascimento  
 

No caso de Rute, houve  apego incondicional a Deus,  renegar  toda sua origem e passado:  
Como Rute fez, dando os devidos passos até chegar aos pés de Boaz , Rute 3.8 
 
Acontece o resgate e a restauração pela intervenção do  resgatador,  figura de Jesus , 
 que pagou o preço de nosso resgate e nos restitui à dignidade pessoal, restitui na sociedade 
(entre os homens) restitui no seu lugar como povo de Deus ( Igreja) e nos abençoa com a 
possibilidade de deixarmos descendência humana ( fruto,os discípulos) e, no futuro, ocuparmos 
o trono de Davi com Jesus . 
 
Tudo isso só porque uma mulher gentia sem direito a nada, creu e agiu por amor a Deus 
 
Quando a mulher age de acordo com os princípios da Palavra por amor a Deus, pode vir a ser 
uma bênção para si e aos de sua área de influência, os ‘filhos’ depois dela. #  

16  ABIGAIL,  ESPOSA DE NABAL  
                                    -que marido ! 1 Samuel 25  

'ERA o nome deste homem Nabal, e o nome de sua mulher Abigail; e era a mulher de bom 
entendimento e formosa; porém o homem era duro, e maligno nas obras,’ 1 Sm 25.3. 
 
 ‘Até a criança se dá por suas obras ‘ Pv 20.11   #  o modo de agir de cada um revela seu 
temperamento, índole e caráter. Geralmente, os opostos se atraem ( título de um livro)  
# cada casal forma uma família característica: às vezes, o homem é o empedernido, às vezes  
é a mulher ‘um osso duro de roer’ No livro ‘Reavaliar para crescer’ de Sergio e Magali Leoto, há 
um quadro interessante de temperamentos que se completam e um com o qual não de dá de 
modo algum. Saber que os motivos dos desentendimentos se encaixam em esquemas 
impessoais ajuda bastante a compreender seu próprio comportamento e o do cônjuge . 
 
- Davi havia favorecido aos pastores de Nabal e agora precisava de comida . Nabal recusa.  
- Davi se prepara para destruir toda a fazenda...1 Sm 25.10-13 #  incompreensíveis para nós, 
certas reações relatadas na Bíblia eram perfeitamente aceitáveis no contexto social da época.  
 
- Um jovem ( dentre os pastores, v15- 17 ) avisa Abigail pois Nabal ‘ é um tal filho de Belial que 
não há quem possa lhe falar’ Abigail ,então, providencia ‘um lanchinho’ 1 Sm 25.18  
 # e que lanchinho : 200 pães, 2 odres = 52 litros de vinho...5 ovelhas, 100 cachos de passas,etc 
 
1- Abigail só toma atitude depois que a situação chega a ela 
                                          - como pedido de ajuda para salvar as vidas do pessoal da fazenda 
    Ela não passou por cima da decisão do marido, por +absurda, injusta ou egoísta que fosse.  
 
2-   Ante a fúria de Davi... Abigail se prostra... 1 Sm 25.21-22  
      -  Entre homens durões, cada um vociferando a seu modo, 
         - A mulher sábia tem atitude de humildade ! A palavra branda desvia o furor  Pv  15.1 
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3- A mulher sábia toma a si a transgressão do marido ( não o desculpa, não o acusa mas 
assume que é uma carne com o marido) # qual sua reação ante a más atitudes de seu marido?  
 
4- A mulher sábia é apaziguadora: ‘Tal é ele qual seu nome... ‘ (v25)  ela explica que o marido   
      apenas age como é do feitio dele, não é nada pessoal contra Davi  
           # vc conhece seu marido ? temperamento, motivações?  
 
5- A mulher sábia não se exime da parte que lhe cabe  mas não compactua como erro: 
      Fala a verdade : ‘eu não vi os mancebos que enviaste’ 1 Sm 25. 25-26 
 
6- A sábia sabe  motivar um homem a agir corretamente, pensando que a decisão é dele  
 
7-  A mulher sábia atende aos pedidos dos necessitados ( característica da virtuosa )  
 
8- A mulher sábia pede perdão e abençoa seus possíveis opositores 1 Sm 25.28  
        ‘sendo os caminhos do homem agradáveis ao Senhor,                 Pv 16.7 
                                                        - faz até que seus inimigos tenham paz com ele ‘  
9- A mulher sábia é abençoadora  
 
10 - A mulher sábia não é alienada: Abigail sabia que Davi, um dia, seria rei em Israel  
         E não deixa passar oportunidades de ser abençoada, 1 Sm 25 .30-31  
 
Deus tomou conta da Abigail quando esta falou com o marido ( sabe-se lá o que ele pretendeu 
fazer com ela...) e Nabal veio a morrer. Davi, então, pediu Abigail em casamento . Foi a solução 
de Deus para esta mulher sábia : prover um homem digno que tomasse conta dela 1 Sm 25.39 
 
Novamente, a atitude de Abigail é exemplar  
1- Aceita com humildade a oferta . 
      Não se arvora: Agora, fui reconhecida, serei mulher de um melhor do que este ...  
 
2- Apressa-se : não se faz de rogada, não demoooora para se arrumar  
 
3- Faz o que tem de fazer, age como convém: se levanta, monta num jumento com cinco moças  
                                           ( suas servas) e segue os moços de Davi 1 Sm 25.42 
 
* Atitudes ensinam mais do que mil cursos :  
 podemos pedir ao Senhor que nos faça sábias de modo a glorificar Seu nome em situações 
delicadas sem medo de nos humilharmos pois Jesus disse : 
              ‘sou manso e humilde de coração’ Mt 11.28-30  
Hoje, vive-se época em que a mulher quer se impor  mas o verdadeiro equilíbrio entre humildade 
com dignidade só se consegue em comunhão com Deus, e Ele nos exaltará. –X-  

17    MAIS  EXEMPLOS: Mical,,,Bate Seba .  Vasti e  Ester  
            Todos somos exemplo: bom ou ruim.  
 
1- Mical olhou com desprezo ao marido ... e foi estéril até à sua morte 2 Samuel 6.16 e 23 
#  mulheres têm uma tendência bem no fundo do coração de se sentirem superiores ao marido e 
o desprezarem . Não foi à toa que Deus deixou escrito esse detalhe sobre Mical e... o que 
aconteceu com ela: não teve filhos , considerado opróbrio ( dic) Enorme vergonha; desonra que 
acorre de maneira pública; vexame .  
          Mulher, em que área você olha para seu marido e o despreza no seu coração ?  
Pode até parecer  bem compreensível : mas não justifica a atitude do seu coração pois Deus diz  
‘ não julgueis ‘ Mt 7.1     #  Confesse essa soberba enrustida, até com pinceladas de grande 
espiritualidade e...peça que o Senhor os traga, a ambos, humildes aos pés da cruz 
 
2- Bate Seba ‘ 
   Davi  ‘viu do terraço a uma mulher que estava se lavando ( se banhando ) e era esta mulher 
mui formosa à vista’ 2 Sm 11.2 #  o que deu na cabeça da Bate Seba ?  tomar banho  ao ar livre 
, em um lugar de onde podia ser vista pelo rei.? E devia ser perto ( não tinha binóculos na 
época) pois o rei viu suas formas ... Será que ela sabia que o rei estava no palácio ? Em todo 
caso, não é atitude prudente e muito menos recatada. Até hoje, época bem sem pudor, se uma 
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mulher tomar banho de bacia no quintal , vai dar o que falar.. .Imagine naquela época, Bem, uma 
simples atitude aparentemente ingênua causou tantos transtornos a uma família inteira,  
por tantos anos !   

➢ Levou o rei ao pecado do adultério, depois a induzir um homicídio.  
A criança fruto do pecado, morreu e ‘ a espada não se apartará jamais de tua casa...tu 
fizeste em oculto mas Eu farei este negócio perante todo o Israel e perante o sol’     2 
Samuel 12.10 - 12 > 16.21-22  

Depois disso, problemas com os filhos adultos: Amnom força sua meia irmã e é assassinado por 
Absalão que foge mas, depois de uns anos de volta a Jerusalém dá um golpe para tomar o trono 
ao pai :  Davi teve de fugir de Jerusalém    2 Sm 13 – 15  
             E Absalão acabou sendo morto,pendurado pelos cabelos nos galhos de uma árvore 
Precisamos tomar cuidado com nossas ações: o rei foi envergonhado, mães sofreram, uma 
virgem foi violentada, concubinas foram forçadas ao ar livre, uma traição contra o pai e dois 
filhos assassinados. Tudo isso, só porque uma mulher tomou banho no quintal !  
 
3- Vasti  - pela atitude honrada de uma rainha gentia, Deus provê  livramento ao Seu povo  
     Não imaginamos o efeito de nossas atitudes ante a Eternidade.     
     Vasti,  a rainha no começo do livro de Rute,  se recusou a desfilar, exibindo sua beleza  aos 
convidados do rei, bêbados, cheios de luxúria no olhar e nas intenções. Rute 1.10-11 
    Mostrou ter dignidade que ainda hoje é difícil de achar. Preferiu deixar de ser rainha, passar a  
ser relegada  a uma posição de infâmia a se rebaixar como pessoa e mulher se  expondo como 
objeto de cobiça aos homens bêbados, mesmo sendo convidados do rei, seu marido.   
       
4-  Ester _ uma moça bonita que Deus usou para salvar o povo de ser massacrado  
    #   Andar com Deus , ser usado por Deus sempre começa com submissão  
* Ester sujeitou-se o tio, sujeitou-se aos costumes da época .Deveria ter um coração sem  
            maldade pois achou graça ( Deus estava por trás disso) perante o guarda das mulheres,   
            que a favoreceu, Ester 2.8-9  
* Escolhida rainha,- ainda permanecia submissa ao tio. Ester 2.19-20   # ela não ‘se achou...’ 
                              - Em tempo de crise, fez como orientada pelo tio, Ester 4.8, 11- 14  
                              - Buscou a Deus em oração e jejum,  
                              - Dispôs-se a arriscar sua vida em favor de seu povo, Ester 4.16-17  
                              -  Usou de sabedoria para abordar o rei : não chegou ostensiva,  
                                  usando sua posição para acusar a traição nem exigir justiça. Ester 5.1-9  
                             -  Escolheu bem as palavras e falou no momento certo : ‘ se achei graça aos 
teus olhos, se bem parecer ao rei ... ‘a minha vida ...a do meu povo... estamos vendidos’ Et 7.4  
#  Note que ela só disse o nome do intrigante, depois que o rei perguntou  Ester 7.5-6 
     - Enfim, ela fez o que pôde, continuou acatando as direções do tio e o povo foi salvo –X-  

18   QUE TIPO DE MULHER é  VOCÊ? 
               Provérbios : que tipo de mulher você é ?? ?  
 
Na Bíblia,  em geral, e especialmente no Velho Testamento, poucos são os textos dirigidos 
diretamente às mulheres. As Escrituras foram escritas e dirigidas aos homens. 
 
Provérbios dá critérios sobre alguns tipos de mulheres : onde você se enquadra?  
A mulher ESTRANHA _ aquela com a qual o homem não tem aliança, não está casado  
                                          # ‘conhecer ‘ era o termo usado para designar a primeira relação 
                                              - que deveria acontecer dentro da aliança do casamento  
ex: ‘conheceu Adão a Eva ...’ Gn 4.1    #  então o pecado não foi o ato sexual !!! 
       ‘ José não a conheceu até que deu à luz seu filho ...Jesus’ Mateus 1.25 
 
A ADÚLTERA : O caminho da adúltera é assim: ela come, depois limpa a sua boca  
                                               -  e diz: Não fiz nada de mal ! Pv 30. 20  
A que vai atrás dos homens : uma mulher lhe saiu ao encontro  # vestida como ‘perua  
                                                    com enfeites de prostituta, e astúcia de coração  Pv 7.10-11 
                                                    alvoroçada e irriquieta; não paravam em sua casa os seus pés. 
ADVERTE AOS HOMENS : Para te afastar da mulher  estranha, Pv 2.16  
                                              Para te guardarem da mulher VIL ... Pv 6.24 e 7.5 ( lisonjeira)  
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➢ não será inocente todo aquele que a tocar. Pv 6.29, 32 

                  Pv 20.16 22.14 23.33 27.13 
➢   é falto de entendimento; aquele que faz isso destrói a sua alma 

ACONSELHA : alegra-te com a [mulher] da tua mocidade. Pv 5.18 
 
LOUCA . 9.13 ...é alvoroçadora; é simples e nada sabe .. 
 
INDISCRETA 11. 22 Como jóia de ouro no focinho de uma porca,  
                                    assim é a [mulher] formosa que não tem discrição 
CONTENCIOSA 19.13    um gotejar contínuo as contendas da [mulher]. +Pv  27. 15  
 
BRIGUENTA É melhor morar (só) num canto de telhado Pv 21. 9 e 25.24 
                        do que ter como companheira em casa ampla uma [mulher] briguenta. 
RIXOSA e IRRITADIÇA 21. 19 É melhor morar em terra deserta do que com a rixosa e irritadiça. 
 
Ninguém agüenta: a mulher odiosa ( aborrecida, desprezada) , quando se casa;  
                               e  pela serva, quando fica herdeira da sua senhora. Pv 30.23 
 
Pv  05.18   alegra-te com a mulher da tua mocidade. Pv 5.18 
      #  bom relacionamento sexual na meia idade requer que o homem se alegre com a mulher 
                                                                                       > que a mulher seja motivo de alegria _  
       Reparem: há uns homens descontentes por natureza, que nada os alegra  
                        mas também há mulheres que só dão contrariedades aos maridos  
 
11.16 a graciosa é honrada : guarda a honra como os violentos guardam as riquezas. 
12. 4 a virtuosa é a coroa do seu marido, mas 
          a que o envergonha é como podridão nos seus ossos. 
14.1 a sábia edifica a sua casa; mas a TOLA derruba com as próprias mãos. 
31. 30 a que teme ao SENHOR, essa sim será louvada #  esse é o segredo do sucesso !  
 
À vista de uma série de modelos de comportamento, você se observa e você decide: . 
               > que tipo de mulher você é... ? que tipo de mulher você quer ser ?  
 
Deus criou a mulher  ajudadora idônea : Ele a equipou com todas as habilidades para ser a 
companheira que o homem precisa. Não convém condicionar seu desempenho como mulher ao 
desempenho de seu marido porque ‘cada um dará contas de si mesmo a Deus ‘ Rm 14.12 
 
1- A mulher teve a chance de escolher o homem a quem deve ser submissa  
 
2- A mulher disse SIM perante muitas testemunhas   
         # toda mulher faz questão da cerimônia do casamento 
 
3- Deus diz para a mulher se  sujeitar ao marido: note que é decisão voluntária, você decide ! 
                                                 Ef 5... Cl 3.... 1 Pedro 3 

• Acatar a diretriz de Deus é para o seu bem : diminui os atritos no lar e Deus cuidará de você 
  

• Mulher cristã, a única coisa que realmente importa nesta vida é seu relacionamento com 
Deus, viver para agradá-lO, como Jesus disse: ‘Eu faço sempre o que Lhe agrada’ Jo 8.29 

• Com qualquer homem que se casasse, teria os mesmos problemas, pois você é parte dos 
problemas: seu temperamento, seus valores, seus jeitos de agir e reagir, suas implicâncias 
... 

• Tanto na vida, como no ministério: faça a sua parte e deixe o resultado com Deus  
 

• Muito ajuda focar a postura de Jesus ante a perspectiva da cruz: :’ para isto vim ‘ Jo 12.27 
 

• Afinal ,para cumprir devidamente a função de mulher de Deus precisa deixar o EU de lado:  
  > ‘tome sua cruz CADA dia e siga-Me ‘ ( Lc 9.23 ) renuncia a tudo quanto tem’  Mt 14.33 
                     #  essa é a condição básica de ser um discípulo de Jesus 

•  Tomar a cruz é aceitar a condição de ter uma natureza decaída que não quer se submeter a 
Deus Entender que foi por isso ( por você) que Jesus morreu na cruz: levou sobre Ele o 
castigo da rebeldia para dar a você a possibilidade de ser purificada da atitude desviada de 



22 
 

Deus e lhe dar um novo coração. Ele só o fará se você quiser e pedir. ‘ E dar-vos-ei um 
coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo; e [tirarei] da vossa carne o coração 
de pedra, e vos darei um coração de carne. E porei dentro de vós o meu Espírito, e farei que 
andeis nos meus estatutos, e guardeis os meus juízos, e os [observeis’ Ezequiel 26.26 -27 – 
-x-   

19   A  VIRTUOSA,  Pv 31.10-31  

 
A mulher virtuosa dá as características de uma MULHER DE DEUS 
                       Note que não tem nada a ver com o marido :  
dizem respeito o que ela é, como lida com suas tarefas e funções de mulher 
 
Mulher virtuosa, Pv 31.10-31 
10- quem a achará ?    é difícil de achar, não é uma mulher comum  
     Seu valor muito excede o de rubis:  ela é valiosa !  
11- seu marido confia nela:                    ela é confiável  
     Nenhuma fazenda faltará: > sabe se arranjar Sempre dá um jeito de não faltar nada 
12- ao marido: lhe faz bem e não mal (agrada) todos os dias da sua vida (mesmo na TPM) 
 
13- busca lã e linho > vai atrás: prevê e provê / trabalha de boa vontade com as suas mãos  
14- de longe traz o seu pão      >  ela planeja e executa  
15- de madrugada se levanta   >  ela é  madrugadora  
Dá mantimento à sua casa  > ela controla tudo / e tarefa às suas servas: ela supervisiona  
16- examina uma herdade, adquire-a  >  ela  tem tino para negócios, é criteriosa  
Planta uma vinha com fruto de suas mãos > sabe ganhar e fazer render o seu ganho, investe 
 
17- Cinge seus lombos de força > ela se esforça e fortalece seus braços: é forte, Is 40.31 
18- Prova e vê que é boa sua mercadoria >verifica, cuida para ter padrão de boa qualidade  
       e sua lâmpada não se apaga de noite  > é cuidadosa e atenta 
19- Estende suas mãos ao fuso, e as palmas de suas mãos pegam na roca: ela é prendada  
20- abre a sua mão ao aflito    >  ela é compassiva, generosa  
      ao necessitado estende as suas mãos 
21- Não temerá por causa da neve ( provê ) toda sua casa anda forrada de roupa dobrada 
22- Faz para si (auto estima) tapeçaria;  
                          de linho fino (justiça) e de púrpura (realeza) é seu vestido  
        #  também é uma mulher que se veste com dignidade, como uma princesa  
23- Conhece-se o seu marido nas portas, junto aos  anciãos da terra  > é referencial 
24- Faz panos de linho fino: vende-os; dá cintas aos mercadores  
                                                                                                > tem senso de oportunidade   
25- A força e a glória são os seus vestidos   > reveste-se do Senhor > Sl 104.1-2 
       e ri-se do dia futuro : ( não teme mal algum porque Deus estás com ela) confia nEle 
26- Abre a boca com sabedoria* ( Tg 3.17) e a lei da beneficência está na sua boca 
27- Olha para o governo de sua casa, e não come o pão da preguiça 
29 Enganosa é a graça e a vã a formosura  > tem prioridades eternas, mas é feminina!  
      -Teme ao Senhor, será louvada Cl 3.23   
 
Essa virtuosa não é uma mulher frustrada, esmagada pelo fato de ser mulher , reclamando do 
marido . De fato, parece que ele nem existe na vida dela, de tão ocupada que está em realizar 
bem o seu papel que lhe foi incumbido por Deus ao nascer. Aliás, antes de nascer. .  
            A Palavra é Gabarito tanto como alvo a ser alcançado como para se conferir  
Sempre se pode ir ao Senhor confessando impossibilidades e pedindo o que nos falta 
 
Duas qualidades acompanham a virtuosa :  
 
1- Sabedoria ...  do alto é. pura, pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia e bons frutos 
                                           sem parcialidade, sem hipocrisia, Tg 3.17  
A mulher sábia edifica sua casa, Pv 14.1   # ela é construtiva: anima, constrói o caráter  
a tola derruba-a com as suas mãos               # tem atitudes destrutivas : arrasa os outros  
 
‘ganha o marido sem palavras, pelo porte:...vida casta, em temor, 1Pe 3.1- 2  
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‘O temor do Senhor é o princípio da sabedoria.   
       Os loucos desprezam a sabedoria e a instrução’ Pv 1.7  
 
Temor do Senhor é  aborrecer o mal: 
                                 -Xô ! soberba, a arrogância, o mau caminho e a boca perversa. Pv 8.13 
 
Também: Guarda a tua língua do mal, e os teus lábios de falarem o engano. 
                 Aparta-te do mal, e faze o bem 
                 Procura a paz, e segue-a.                   Salmo 34. 13-14  
Resumindo: temer ao Senhor é > vigiar a língua, > fugir do mal e da soberba, 
                                                   > buscar o bem e a paz 
 
2- Prudência... faz par ( habita) com a sabedoria , Pv 8.12-13 
 
* Prudente...modera seus lábios Pv 10.19 - pensa para falar, modera seu linguajar  

➢ se cala 11.1 2                - não é respondona  
➢ oculta a afronta 12.16 - não fica falando aos outros as ofensas do marido  
➢ procede com conhecimento, 13.16 → conhece a Bíblia :  

                                                             age de acordo com a Palavra 
▪ informa-se, busca saber das coisas 

➢ atenta para seus passos 14.15 - não é impulsiva  
➢ o sábio é chamado prudente Pv 16.21 
➢ vê o mal e se esconde, Pv 22.3 27.12 - não é ingênua, está ciente dos perigos  
➢ guarda silêncio no tempo mau, Am 5.13  #  a tendência da mulher é falar  

seja para esnobar, seja para reclamar, ou mostrar como está sofrendo: coitadinha  
➢ edifica sua casa na Rocha Mt 7.24 - Jesus é o fundamento de suas escolhas e ações 
➢ # o sábio construtor dá a devida importância ao fundamento, 1 Co 3.10  
➢ virgem provida de óleo, Mt 25.2 busca ser cheia do Espírito Santo  
➢ - Se é falto de sabedoria, peça-a a Deus... - dá liberalmente, nada lhes impropera,  Peça 

com fé ! Tg 1.7 
➢  Sem fé, impossível agradar a Deus, Hb 11.6 –X-  
➢ Mulher que põe com alvo de sua vida SER a pessoa que Deus planejou que ela SEJA , 

terá seu foco na Palavra : alista e faz lembrete do Gabarito para ter como alvo e se conferir  
➢ Não tem tempo para ficar frustrada, nem deprimida . Jesus supre todas suas necessidades  

➢ o senhor é meu pastor , nada me faltara ´ Salmo 23.1  
➢ Vai buscar suprimento em Deus, orando pelo seu marido conforme a Palavra  1 Pedro 3.7  
➢ o coração do rei ( está) na mão do SENHOR, segundo seu querer o inclina’ Pv 21.1 

Ora:   Deus, inclina o coração do meu marido:  
         para que  as decisões dele expressem a Tua vontade para esta família  

➢ ‘Maridos vivei a vida comum do lar com entendimento , dando honra à mulher’ 1 Pedro 3.7 
Ora:  Deus, dá entendimento ao meu marido para as coisas comuns do lar...  
                   - e que ele me considere... 

20    ÀS MULHERES :  DIRETRIZES DO NOVO TESTAMENTO   

No Novo Testamento, as orientações são dirigidas diretamente às mulheres ou aos líderes para 
que orientem as mulheres  

1- Todo um capítulo sobre relacionamento conjugal, trata de reciprocidade, 1 Coríntios 7 
     1.1  Reciprocidade na satisfação sexual 
     1.2  Compromisso de fidelidade: não se separar.    
                                   #  caso separe, não casar com outro enquanto o cônjuge vive 
     1.3  Agradar    
 
2- Os deveres dos casais vêm depois das ordens quanto ao Espírito Santo  
      Ef 4.30-32 e Ef 5.18- 21 >  Sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus, Ef 5.21. 
       
       # Cada um precisa se acertar com Deus para,  então, ter condições de assumir  
         seu devido lugar na família: Vós, mulheres, sujeitai-vos a vossos maridos, 
          como ao Senhor,  Ef 5.22 # submissão ao marido é termômetro da submissão ao Senhor  
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    ‘ o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio 
o salvador do corpo.24 De sorte que, assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as 
mulheres sejam em tudo sujeitas a seus maridos.Ef 5. 23-24 
 
3- Vós, mulheres, estai sujeitas a vossos próprios maridos >como convém no Senhor. Cl 3.18 
 
4- As mulheres idosas, semelhantemente, que sejam sérias no seu viver,  
     como convém a santas, não caluniadoras, não dadas a muito vinho, mestras no bem; 
   > Para ensinar as mulheres novas a serem prudentes, a amarem seus maridos, a amarem    
      seus filhos, 5 A serem moderadas, castas, boas donas de casa, sujeitas a seus maridos,  
      >   a fim de que a palavra de Deus não seja blasfemada. Tito 2.3 -5  
 
       Note que o foco não é a pessoa do marido mas o relacionamento com Deus  
 5-   A submissão ao marido está inserida em um contexto maior de submissão em geral:    
       Semelhantemente ... reporta  a um princípio de sujeição às autoridades 
       -  Sujeitai-vos, pois, a toda a ordenação humana 1Pedro 2.13 
       -  Vós, servos, sujeitai-vos 2.18 
       -  semelhantemente, vós, mulheres sujeitai-vos... 3.1 e 7  
        -  Igualmente vós, maridos,( sujeitai-vos...) a viver vida comum do lar com entendimento 
       -   Antes, santificai Cristo como Senhor em vossos corações   3.15 
       -   Semelhantemente vós jovens, sede sujeitos aos anciãos; 
       -   e sede todos sujeitos uns aos outros  e revesti-vos de humildade,  
           porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes’   ‘ Pedro 5.5-9 
 
6 -   Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte; 
# sujeitar-se não é se fazer de capacho do outro mas é atitude oposta à de rebeldia e oposição .  
  
7-  Sujeitar-se é ato voluntário de quem reconhece a autoridade ou respeita a individualidade do 
outro por amor a Deus . No caso de esposas, ou relacionamentos pessoais ex: colegas de 
serviço,  sujeitar-se significa aceitar o outro como ele é ( sem ser conivente com o erro)  
                                              Também é não querer ‘dobrar’ o outro ao seu bel prazer...  
Quando a mulher aceita a autoridade do marido, Deus cuida da mulher. Ex: Abigail, 1Sm 25 
 
    SEMELHANTEMENTE vós, mulheres, 1 Pedro 3.1-7  
> 1 sede sujeitas aos vossos próprios maridos; para que tb se alguns não obedecem à palavra,  
> 2 pelo porte de suas mulheres sejam ganhos sem palavra; 
                                                    Considerando a vossa vida casta, em temor . 
>  3 O enfeite delas não seja o exterior, no frisado dos cabelos, no uso de jóias de ouro,  
                                                                 na compostura dos vestidos; 
>  4 Mas o homem encoberto no coração;  
no incorruptível traje de um espírito manso e quieto, que é precioso diante de Deus. 
     Porque assim se adornavam também antigamente as santas mulheres que  
>  5- esperavam em Deus, e estavam sujeitas aos seus próprios maridos; 
         Como Sara obedecia a Abraão, chamando-lhe senhor; da qual vós sois filhas,  
>  6- fazendo o bem, e 
> 7- não temendo nenhum espanto. 

O Senhor cuida da mulher  sempre que aceita as diretrizes da Palavra por entender que Deus  
ama  a mulher e quer formar nela o caráter de Cristo para isso usando situações e pessoas 
próximas a nós : como o ferro com ferro se aguça  
                             ( no atrito se aparam as arestas do temperamento) 
                           > assim o homem afia o rosto do seu amigo' Pv 27.17   
                              #  deixa-o apresentável, dá dignidade, como quando se faz a  barba.  

21  CASAMENTO  INDISSOLÚVEL ?  
          Por que Deus determinou que o casamento seja indissolúvel ?  
 
Saiba o motivo dessa condição no casamento: é sério ! vc nem imagina...  
‘ a mulher está ligada ao marido enquanto viver ( ele também...)  
‘   se separar , não casa com outro ‘  1 Coríntios 7.10-11...15..39  
 
O casamento simboliza a união de Cristo, o Noivo, com a IGREJA, a Noiva , João 3.29 
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Aquele que tem a esposa é o esposo; mas o amigo do esposo, que lhe assiste e o ouve, alegra-
se muito com a voz do esposo. Assim, pois, já este meu gozo está cumprido’ 
 
‘ Regozijemo-nos, e alegremo-nos, e demos-lhe glória; porque vindas são as BODAS do 
Cordeiro, e já a sua esposa se aprontou’ Ap 19.7  
 
E o Espírito e a esposa dizem: Vem. E quem ouve, diga: Vem.  
E quem tem sede, venha; e quem quiser, tome de graça da água da vida Ap 22.17 
 
Cantares ilustra o amor impossível de ser comprado nem por todo o dinheiro do mundo, 
Ct 8.7 _  As muitas águas não podem apagar este amor, nem os rios afogá-lo; ainda que alguém  
               desse todos os bens de sua casa pelo amor, certamente o desprezariam.  
                        O meu amado é meu, e eu sou dele; Ct 2.16  
                       Eu sou do meu amado] e o meu amado] é meu; Ct 6.3 A  
                       #  eles se pertencem e se amam com exclusividade  
 
Indo à origem sabemos o motivos de ser como é :  
 
No éden, Deus fez o homem ( noivo) cair em sono profundo e, da costela, tirou a mulher( noiva) 
                 # eles ainda não eram casados mas destinados um ao outro  
Deus determinou uma aliança entre eles : una- se e  serão uma carne Gn 2.24  
 
Várias vezes nas Escrituras é reiterado o fato dessa união ser indissolúvel Mt 19.6 e Mc 10.9 
 
Jesus é mostrado como exemplo de amor do marido pela esposa, a Igreja,   Ef 5  
Jesus morreu (dormiu o sono da morte) e do seu lado perfurado se viu que todo o sangue de 
seu corpo havia sido derramado como  o preço do resgate da Igreja, a Noiva  Jo 19.34 
 
João refere-se Jesus como o esposo ( Noivo) e ele, João, o amigo do esposo, João 3.29 
 
Na parábolas das virgens, o arrebatamento é simbolizado como a vinda do Noivo , Mt 25 
>  tardando o esposo, tosquenejaram todas, e adormeceram 6 Mas à meia-noite ouviu-se um 
clamor: Aí vem o esposo, saí-lhe ao encontro...aquelas virgens(noivas) se levantaram, e 
prepararam as suas lâmpadas.8 E as loucas disseram às prudentes: Dai-nos do vosso azeite, 
porque as nossas lâmpadas se apagam.... ide antes aos que o vendem, e comprai-o para vós. 
10 E, tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com 
ele para as bodas, e fechou-se a porta’   
 
Apocalipse fala das Bodas do Cordeiro antes de vir reinar com a Igreja no Milênio, Ap 19.7,9  
 
Agora: veja a seriedade de uma situação física remeter a  um fato espiritual  
>  Moisés e o caso da  Rocha : saídos do Egito, logo faltou água e Deus orientou, Ex 17. 6  
‘Eis que eu estarei ali diante de ti sobre a rocha, em Horebe, e tu ferirás a rocha, e dela sairão 
águas e o povo beberá. E Moisés assim o fez ...’  
  Após 38 anos zanzando pelo deserto, numa situação semelhante, Deus disse a Moisés:    
   >Toma a vara, e ajunta a congregação, tu e Arão, teu irmão, e falai à rocha...,  
      -  Então Moisés levantou a sua mão, e feriu a rocha duas vezes com a sua vara,  
         -  e saiu muita água; e bebeu a congregação e os seus animais. 
 ‘ E o SENHOR disse a Moisés e a Arão ..., por isso (por ter batido quando Deus dissera fala)    
                              - não introduzireis esta congregação na terra que lhes tenho dado’  
 
Moisés clamou, clamou e clamou....Depois contou à congregação:   ‘o SENHOR indignou-se 
muito contra mim por causa de vós, e não me ouviu; antes o SENHOR me disse:  
 ‘ Basta ; não me fales mais deste assunto’ E Moisés não entrou com o povo ...Dt 3.26 
 
A nós parece estranho... Moisés fez tudo, tudo mesmo, como Deus dissera e por uma 
coisinha...por um detalhe, que não observou a ordem de Deus, não pode entrar em Canaã.  
A explicação se acha lá no Novo Testamento quando está escrito : 1 Co 10.4  
‘ E beberam todos de uma mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que os 
seguia; e a pedra era Cristo’  
 
Jesus foi ferido apenas uma única vez ; um único sacrifício foi suficiente para a nossa redenção 
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Naquele simples gesto,  a figura de fato espiritual : a redenção. 
Naquele simples deslize, por ignorar o sentido espiritual do fato,  
                                         - Moisés não entrou na terra com o povo.  
                                         Importa obedecer mesmo sem entender          
Deus não tem ‘queridinhos’, Deus nunca  baixa Seu padrão.  
 
Sobre uma situação que parece óbvia a condenação, como  adultério, somos ensinados:  
            ‘ Venerado seja entre todos o matrimônio e o leito sem mácula; porém   
              -   aos que se dão à prostituição, e aos adúlteros, Deus os julgará’  Hb 13.4  
Ensino:  não compete a nós julgar ninguém,  
              mas temos obrigação moral de mostrar o padrão da Palavra 
              e a decisão é responsabilidade de cada um,   Dt 28.1...e 15 
>  se deres ouvidos à voz do Senhor (v1)... > se não deres ouvidos à voz do Senhor, Dt 30.15 
           ..te tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição;  
             - escolhe pois a vida, para que vivas, tu e a tua descendência’...Dt 30.19 
 
Jesus disse: ‘se alguém ouvir as minhas palavras, e não crer, eu não o julgo; porque eu vim, não 
para julgar o mundo, mas para salvar o mundo Quem me rejeitar a mim, e não receber as 
minhas palavras, já tem quem o julgue; a palavra que tenho pregado, essa o há de julgar no 
último dia.’ João 12.47 – 48  
 

Para pensar...: Sobre adultério Malaquias 2. 13 -16  > Mateus 5.27 -32      
                          Mateus 19. 3 -9    .>1 Coríntios 7 .10 -11 ...15 ...39... 

 
Bom ficar sabendo ... os injustos não hão de herdar o reino de Deus  
                                   Não erreis: nem os devassos, nem os idólatras...  
                                   Nem adúlteros....efeminados...sodomitas...ladrões...avarentos... 
Bêbedos...maldizentes...nem os roubadores herdarão o reino de Deus ‘ 1 Co 6.10 e 23 
11 E é o que alguns têm sido; mas haveis sido lavados, mas haveis sido santificados, mas 
haveis sido justificados em nome do Senhor Jesus, e pelo Espírito do nosso Deus. 
 
>  Todas as coisas me são lícitas, mas (1)  nem todas as coisas convêm.  
   Todas as coisas me são lícitas, mas  (2)  eu não me deixarei dominar por nenhuma....  
                                                      mas  (3)  nem todas as coisas edificam. 1 Co 6.23   
 
 

22    DE EROS  a  ÁGAPE 
 
  Amor quatro/cinco  palavras, no grego :  
  Um casamento começa com eros e precisa crescer até o amor ágape ... Saiba+  
 
No grego, há quatro palavras que são traduzidas por AMOR em português  
Ver http://www.webservos.com.br/gospel/estudos/estudos_show.asp?id=7374  
 
1-  EROS (físico, sexual): # geralmente um casamentos começam com atração física,  
                                           É a famosa ’química’ entre os parceiros 
O amor pode crescer. Não crescerá automaticamente, mas na medida em que você o cultivar. 
Portanto, a única esperança para o seu casamento é ascensão aos níveis mais altos do amor. 
 
 
2-  PHILOS (amizade): Relaciona-se com a alma, mais do que com o corpo. Lida com a 
personalidade humana – o intelecto, as emoções e a vontade. Envolve compartilhamento mútuo. 
Em português, a palavra mais próxima é amizade ... Um casamento não pode sobreviver a 
menos que cresça pelo menos até ao nível do philos 
 
3- STORGE (familiar): é um tipo de lealdade “amor da tia Maria”. Amamos tia Maria e tentamos 
ajudá-la, não com base na atração física (Eros) dela, mas porque ela é a nossa tia Maria. Ela 
pode ficar velha, surda e meio-cega, mas ainda é a nossa tia Maria .Ex: 2 Sm21:10 e 11 
É o amor mais relacionado à família ( Rm 12.10) Amai-vos cordialmente uns aos outros com 
amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. O desaparecimento desse amor é citado 
em Rm 1.31 – insensatos, pérfidos, sem afeição natural e sem misericórdia e 2 Tm 3.3 – sem 
afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons. 

http://www.webservos.com.br/gospel/estudos/estudos_show.asp?id=7374
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#   Para um casamento ‘dar certo’ no sentido de formar uma família bem estruturada, o amor de 
um casal enamorado precisa crescer e se desenvolver até envolver todos os membros da família 
com esse tipo de lealdade.  
 
4-  PRAGMA   (do grego, "prática", "negócio") seria uma forma de amor que prioriza o lado 
prático das coisas. O indivíduo avalia todas as possíveis  implicações de seus atos. Valoriza o 
lado prático nos relacionamentos e decisões do cotidiano.  
 
5-. ÁGAPE (Amor Incondicional):   #  o tipo de amor de Deus por nós  
                                                          e que  Ele quer derramar em nossos corações  
Suas atitudes ( o que se vê) tem a ver com o caráter da pessoa 
                       -  estão relacionadas em 1 Coríntios 13.4-7 > alistar,decorar > viver 
                        Atitudes apenas revelam o que a pessoa é... Pv 20. 11  
Até a criança se dará a conhecer pelas suas ações, se a sua obra é pura e reta. 
 
A Lei impôs um comportamento padrão com  o intuito era formar na multidão amorfa que saiu do 
Egito um povo com   caráter de povo de Deus entre os gentios 
 - Cristão quer dizer ‘ cristinhos ‘ no sentido de expressar a caráter de Cristo no mundo 
    -  O propósito de Deus é formar em nós a imagem de Seu Filho, Rm 8.28-29 e João 13.1-3  
 
Precisa ler a Bíblia com entendimento, afinando o ouvido, como se faz ao escutar uma bela 
melodia : precisa de silêncio em volta, fechar os olhos, deixar que penetre em seu cérebro ... e 
quando desligar o som, continuará com aquela melodia na sua cabeça. 
                ‘ nela medita (na Palavra ) dia e noite ‘ Salmo 1.2 

➢  CONSIDERA ( a Palavra) o Senhor te dará entendimento em tudo’ 2 Tm 2.7 

*Amor ( ágape) = característica e evidência de ser cristão. 
João 13.34-35   +1Jo 2.10-11 4.7-8 3.14   +Rm 13.10 +Jr 31.33   +Mt 7.20 
 
*Amor não é apenas uma das características da vida eterna, é sua essência 
Vida eterna é mais do que existir para sempre_ assim o será no inferno, também  
 
* Vida eterna é existir em Deus, para sempre. E Deus é amor. Deus é Luz  
  - E o resultado prático é o fruto do andar na luz: o amor ( ágape) Gl 5.22 
    - por isso diz que: mantém a comunhão uns com os outros 
      - pois afeta diretamente o relacionamento horizontal entre pessoas  
         - mas é reflexo do relacionamento vertical de cada um com Deus 
 
* Ao contrário, as trevas isolam, paralisam. Fala de individualismo e “fechar-se”ao outro. 
  - Em trevas, pode-se tropeçar ou ser motivo de tropeço. Rm 14 .13  
     -  Assim...não nos julguemos mais uns aos outros;  
     -  antes seja o vosso propósito não pôr tropeço ou escândalo ao irmão'.# 

Recomenda-se ler 'Casamento: reavaliar para crescer' de Sergio e Magali Leoto Ed Abba  

23  EXPRESSANDO  O  AMOR  ÁGAPE 
 
           FAMÍLIA DE DEUS EXPRESSA O AMOR ÁGAPE  
 
Amor ( ágape) = característica e evidência de ser cristão. 
João 13.34-35 1 Jõ 2.10-11 4.7-8 3.14 Rm 13.10 Jr 31.33 Mt 7.20 
 
Amor não é apenas uma das características da vida eterna, é sua essência 
Vida eterna é mais do que existir para sempre_ assim o será no inferno, também  
- Vida eterna é existir em Deus, para sempre. E Deus é amor. 
Deus é Luz _ e o resultado prático é o fruto do andar na luz: o amor ( ágape) Gl 5.22 
              Anda na luz, mantém comunhão uns com os outros,  
              e... o sangue de Jesus purifica de todo pecado 1 João 1.7  
Amor é prova de salvação. Amor é o cumprimento da Lei  
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Primeiro deve-se buscar o fruto,  
Depois os dons,  que o Espírito dá para o que for útil, 
                           E como bem Lhe parecer, a quem Ele quiser. 1 Co 12.7, 11, 18 Ef 4.12 
Sinais e maravilhas nem sempre significam comunhão com Deus, Mt 7.21-23 
                          - “Pelos frutos os conhecereis “ _ Mt 7.20 
AMOR é  fruto: evidência de vida no Espírito, Gl 5.22 
                          - é dom de Deus derramado em nossos corações Rm 5.5  
                          - em conseqüência de uma série de estágios anteriores... 
FRUTO fala de SER  
DOM refere-se ao FAZER ; é para servir : dom é avental, não pedestal. 
Despedindo-se dos discípulos, Jesus enfatizou a obediência e ao serviço do servo, .João 13 
 
*Falando nisso, há o que se faz por obrigação e o que se faz por amor.  
  - Por amor, o Soberano do Universo Se esvaziou de Si mesmo. Fp 2.5-10 
    -  Deixou-nos exemplo de doação e serviço. Obediência e humildade. 
      - A Bíblia adverte quanto aos falsos irmãos e devemos nos precaver deles. 
 
*Ser cristão é mais do que “se servir” da salvação 
  - É render-se a Cristo para servi-lO: Ele é o Senhor.’ foi para isto que [morreu] Cristo, e 
ressurgiu, e tornou a viver, para ser Senhor, tanto dos mortos, como dos vivos’ Rm 14.9  
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
Aqui cabe um alerta. 

➢ Há os que acham a piedade é fonte de lucro, financeiro ou psicológico. 
➢ Há os que parecem ser de Deus usando expressões parecidas com as dEle, 

➢  E os que usam Sua Palavra mas misturam suas próprias idéias na mensagem. ... 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

 

OUTRO ARTIGO:           O que é Amor ?  
Muitas vezes rejeitamos a idéia por tropeçarmos no conceito da palavra  
Achamos que o outro deve desperta amor , que o outro deve se fazer amável.  
                      # Li _ Gostamos de alguém porque... Amamos apesar de ... 
*O que lhe vem à mente quando se fala em Amor ? 
  - Pensa-se em amor como sentimento, ou paixão  
 
Para saber o significado bíblico , precisamos ir à Bíblia. 1Co 13. 4-8 
A m o r,  a m a r   é  A T I T U D E  que  evidencia o caráter da pessoa 
 
 
A m a r   é... 
Amor é sofredor = compreender quem nos machuca ou faz sofrer -corr 
Amar é ser paciente = saber esperar o tempo do Senhor (ARA). 
É benigno : faz bem! Há pessoas que, ao encontrá-las, melhora qualquer dia 
     Tão diferente de outras, “indigestas”demais.Só cospem veneno e amargor.  

* é verdadeiro, alegra-se com a verdade. 
* Quem ama, a g u e n t a  tudo = sofre, crê, espera, suporta. 

 
A m a r não é... 
Quem ama, não inveja = não quer o que é do outro / corr 
                    não arde em ciúmes = no sentido de querer só para si ( ARA) 
Não trata com leviandade = não dar o devido valor cf o critério do outro / corr 
Não se ufana = só o dele é o melhor ! ( ARA)  
                     * Não se ensoberbece: só ele é o melhor ! 
 Não se porta com indecência (corr) Não se conduz inconvenientemente (ARA) 
* Não busca os seus interesses / Não se irrita, não se exaspera 
 
Não suspeita mal (corr) Não se ressente do mal = Imagine ! fazer isso C O M I G O ... 
Não folga, não se alegra com a injustiça = _ “Bem que faz...” 
                 Ex.:  concordar quando alguém toma à força “seus direitos”  
 
Convém notar que amar tem a ver com o que a pessoa se é , e não  como se sente  
              Se amamos,  não vamos colocar esse padrão como camisa de força, no irmão  
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              Vamos buscar juntos, na Palavra, como se faz para vivenciar tal atitude  
 
Na carne, por esforço próprio, não se agrada a Deus:para Deus só “vale”o que é feito no Espírito  
    O fruto do Espírito abrange várias áreas : amor, alegria paz _  
    no coração                          amor, alegria paz 
     Quanto ao próximo            longânimo, benigno, fiel / fé , bondade           
     Quanto às circunstâncias   mansidão é  não ‘brigar’ com as circunstâncias 
     Quanto às pressões           domínio próprio  
 
Há cristãos “árvore de Natal” _ seus frutos são vistosos mas postiços.  
                    Não têm raiz, são cristãos de aparência  
 
Indo um pouco mais fundo, AMOR é traço do caráter que Deus quer moldar em nós,  
à imagem de Seu Filho _ e para isso usa todas as coisas que nos acontecem , Rm 8.28-29 
‘ sabemos (?) que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a 
Deus...chamados segundo o seu propósito... serem conformes à imagem de seu Filho,  
                     - a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos’ . 
Jesus... sabendo Jesus que já era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, como 
havia amado os seus, que estavam no mundo, amou-os até o fim.... sabendo que o Pai tinha 
depositado nas suas mãos todas as coisas, e que havia saído de Deus e ia para Deus, 4 
Levantou-se da ceia, tirou as vestes, e, tomando uma toalha, cingiu-se.... 
                        -  e começou a lavar os pés aos discípulos ‘  
 
Para pensar: o que você sabe de Deus ?  
                     o que você   faz   sabendo tudo isso sobre Deus  ?  

24   EXPRESSANDO  AMOR   RECÍPROCO 
             ‘uns aos outros’ : modo de viver que resolve muitas questões 
 
Na família, como em todo lugar, há os que oprimem e os que se deixam oprimir talvez por falta 
de opção senão...deixar-se oprimir Ec 4.1 . Envolve muitas questões que não vêm ao caso aqui 
            Opressores estão sob o juízo de Deus: Sl 7.6, Is 14.2, 16.4, Jeremias 30.20 
       - Oprimidos,  ‘se clamarem a Mim, Eu os ouvirei.’ . Ex 22.23  Isaías 19.20 e 49.26 
 
Mas a Palavra traz a solução , mostra o caminho: reciprocidade ( uns aos outros) 
 
Nesta época, de modo geral ( graças a Deus pelas exceções ! ) ler e ensinar a Bíblia tem sido 
substituído por programação Entre outras coisas, é lido um trechinho da Palavra só como 
pretexto para um a longa fala do pregador, de preferência, sobre assunto que é do agrado dos 
ouvintes . Falta  instrução  da Palavra !  
   Urge voltarmos à Palavra. Se apenas  cada um  fosse instruído a observar o Gabarito da 
reciprocidade,   muitos problemas de relacionamento poderiam começar a serem sanados        
     Confira-se à vista do padrão da Palavra apenas no assunto: reciprocidade  
                            ( não vale apontar o dedo para os outros...)  
 
 Convém notar que o Gabarito do comportamento foi precedido por alguma instrução doutrinária 
-. Então o comportamento é conseqüência  de se ter percebido e absorvido um fato espiritual  
              - que lhe dá consistência, motivação e capacitação .   
              Ah ! por favor, leia até o fim a lista que eu copiei para você _  
               Se estiver com pressa, leia apenas as partes sublinhadas 
 
A questão doutrinária básica é : nós, que somos muitos, somos um só corpo em Cristo,  
                 - mas individualmente somos membros uns dos outros Rm 12. 5 . 
* Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, 
* preferindo-vos em honra uns aos outros. Rm 13. 8 
* A ninguém devais coisa alguma, a não ser o amor com que vos ameis uns aos outros;                
                                                               porque quem ama aos outros cumpriu a lei. 
* não nos julguemos mais   uns aos outros; Rm 14 13 
         - antes seja o vosso propósito não pôr tropeço ou escândalo ao irmão. 
* Sigamos... coisas que servem para a paz e para a edificação  de uns aos outros. Rm 14. 19  
* recebei-vos  uns aos outros, como também Cristo nos recebeu para glória de Deus. Rm 15. 7  
* cheios de bondade... de todo o conhecimento, podendo admoestar-vos < > Rm 15.14  
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* Saudai-vos uns aos outros com santo ósculo. Rm 16.16 16  
 
* Na verdade é já realmente uma falta entre vós, terdes demandas uns contra os outros.  
    Por que não sofreis antes a injustiça? Por que não sofreis antes o dano ? 1 Co 6. 7  
 
*Quando vos ajuntais para comer, esperai uns pelos outros. 1 Co 11. 33 e 1 Co 12 . 25  
* que não haja divisão no corpo, mas antes tenham os membros  igual cuidado uns dos outros.  
*. Saudai-vos uns aos outros com ósculo santo. 1 Co 16. 20 e 2Co 13.  
* Chamados à liberdade. Não useis então da liberdade para dar ocasião à carne,  
                    - mas   servi-vos   aos outros pelo amor. Gl 5 . 13  
* Se vós... vos mordeis e devorais < > vede não vos consumais também uns aos outros. 
 
* E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências.  
     - Se vivemos em Espírito, andemos também em Espírito: Não cobiçosos de vanglórias 
       - irritando-nos uns aos outros, invejando-nos uns aos outros. Gl 5. 24-26 24  
          -  Levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Gl 6. 2  
 
* Com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, 
   -  suportando-vos uns aos outros em amor . Procurando guardar a unidade do Espírito 
                               #   sem criar caso ... pelo vínculo da paz Ef 4. 2 -3  
 * Deixai a mentira, e falai a verdade cada um com o seu próximo;  
                              #  somos membros uns dos outros. Ef 4. 25  
 
* E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estais selados para o dia da redenção.  
 Longe de vós toda  amargura,  ira,  cólera,  gritaria,  blasfêmia, malícia ( intenção maldosa) 32 
                      Antes ( é prioridade) sede uns para com os outros 
-benignos (não maus) misericordiosos ( não críticos) , perdoando-vos( não ressentidos nem 
rancorosos ) uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Ef 4. 30-32  
 
* E não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito; 19  
Falando entre vós em salmos... ( louvando) ao Senhor no vosso coração; 20 Dando sempre  
graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo; 21  
- Sujeitando-vos  uns aos outros no temor de Deus. Ef 5. 18-21 
 
*Não mintais uns aos outros, pois que já vos despistes do velho homem com os seus feitos,10 E 
vos vestistes do novo, que se renova para o conhecimento, 2º a imagem do Criador   Cl 3. 9  
* Suportando-vos uns aos outros, e perdoando-vos uns aos outros,   se alguém tiver queixa 
contra outro; assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também’  Cl 3. 13. 
 
* A palavra de Cristo habite em vós abundantemente, em toda a sabedoria,  
   - ensinando-vos e admoestando-vos  uns aos outros, com salmos, hinos e cânticos  
                   espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. Cl 3. 16  
*E o Senhor vos aumente, e faça crescer em amor uns para com os outros,  
               e para com todos, como também o fazemos para convosco; 1 Ts 3. 12  
 
*Quanto, porém, ao amor fraternal, não necessitais de que vos escreva, visto que 
vós mesmos estais instruídos por Deus que vos ameis uns aos outros; 1 Ts 4. 9  
- consolai-vos uns aos outros com...( a esperança do arrebatamento). 1 Ts 4. 18  
 - exortai-vos uns aos outros, e edificai-vos uns aos outros,... 1 Ts 5. 11 
                                                  #  é o oposto de ser destrutivo  
* Vede que ninguém dê a outrem mal por mal, mas  
    - segui sempre o bem, tanto uns para com os outros, como para com todos. 1 Ts 5. 15  
 
*Sempre devemos... dar graças a Deus por vós... porque vossa fé cresce muitíssimo  
             e o amor de cada um de vós aumenta de uns para com os outros, 2 Ts 1. 3 
*Também nós éramos noutro tempo insensatos, desobedientes, extraviados,  
servindo a várias concupiscências e deleites, vivendo em malícia e inveja,  
                   >  odiosos, odiando-nos uns aos outros’ Tito 3. 3 
* Antes, exortai-vos uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama Hb 3 13  
                                - Hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado; 
* Consideremo-nos uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras, Hb 10. 24  
* Não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes ... Hb 10. 25  
      -admoestando-nos uns aos outros; tanto mais, quanto vedes que se  aproxima aquele dia 
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* Não faleis mal  uns dos outros. Quem fala mal de um irmão, e julga a seu irmão, fala mal da lei, 
                            e julga a lei; e, se tu julgas a lei, já não és observador da lei, mas juiz.. Tg 4. 11  
* Não vos queixeis  uns contra os outros, para que não sejais condenados. Tg 5. 9  
                                 Eis que o juiz está à porta. 
* Confessai as vossas culpas uns aos outros, e orai uns pelos outros, para que sareis.  
                               A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos’ Tg 5. 16 
*Purificando vossas almas pelo Espírito na obediência à verdade, para o amor , 1 Pe 1 22  
fraternal, não fingido; amai-vos ardentemente uns aos outros com um coração puro; 
               Mas, sobretudo, tende ardente amor uns para com os outros; 1 Pe 4. 8  
                            porque o amor cobrirá a multidão de pecados. 
                            # no sentido de que não descobre as faltas dos outros 
*Hospitaleiros uns para com os outros, sem murmurações, 1 Pe 4 . 9  
* jovens, sede sujeitos aos anciãos; e sede todos sujeitos uns aos outros, 1 Pe 5. 5  
    >  revesti-vos de humildade: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes.                         
* Saudai-vos uns aos outros com ósculo de amor. 1 Pe 5. 14  
 
*  se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, 1 Jo 1. 7    
          - e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. 
             
1 João 3 11 esta é a mensagem que ouvistes desde o princípio:  
                     que nos amemos uns aos outros. 
1 João 3. 23 E o seu mandamento é este: que creiamos no nome de seu Filho Jesus Cristo, 
                     e nos amemos uns aos outros, segundo o seu mandamento. 
1 João 4.7 , amemo-nos uns aos outros; porque o amor é de Deus;  
                    e qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. 
1 João 4.11 Amados, se Deus assim nos amou, também nós devemos amar uns aos outros. 
              12 Ninguém jamais viu a Deus; se nos amamos uns aos outros, Deus está em nós,  
                                  e em nós é perfeito o seu amor  >  João 13.35 
      > Nisto conhecerão  todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. 
 
2 João 1.5 rogo-te, não como se escrevesse um novo mandamento, mas aquele mesmo 
                  que desde o princípio tivemos: que nos amemos uns aos outros. 

25    SOBRE FILHOS _ ABORDAGEM   DIFERENTE 
                      UMA   ABORDAGEM   DIFERENTE  SOBRE   O   TEMA 
 
Muito se tem falado sobre filhos !. As Escrituras trazem muitas diretrizes sobre educar filhos.  
              #  Alguém dizia: antes de se ter filhos, deveria aprender a treinar cães 
Parece absurdo, mas tem sua lógica : como os cães obedecem sem serem judiados ? 
 
Uma só criança mimada faz a família toda correr . Olhe as crianças à sua volta ( não as suas, 
lógico) são o centro das atenções , os adultos não sabem o que fazer para controlá–las e 
é um ‘inferno’ para tudo : comer, dormir, tomar banho, fazer lição, ficar quieto enquanto os 
adultos conversam... é uma luta para tudo : entrar, sair, vir, ir... simplesmente não obedecem....  

➢ Gera um stress emocional muito ruim na família 

Como formar o caráter se não consegue nem fazer falar baixo à mesa... 
 
# Como professora, a primeira coisa a se fazer numa classe é a disciplina: estabelecer certas 
regras de silêncio ( pedir para falar )sem o que, o cérebro não registra nada  do se ensina. 
 
Mas, vamos abordar assunto de um aspecto um pouco diferente 
 

1- Limites são necessários? Qual a essência / a necessidade de haver  regras ... 
2- Todos começamos a vida como filhos... 
3- que filhos somos... em relação a Deus Pai ? 

 
1-      POR QUE LIMITES ?   
1.1-  Ir às origens sempre esclarece bem as coisas :  
        No éden, tudo maravilhoso, perfeita comunhão com Deus, não havia pecado...Gn 2 
        Mas... havia trabalho, responsabilidade , funções a serem cumpridas, e limites  
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Deus é Deus de ordem : ‘faça-se tudo com ordem e decência’ 1 Co 14.40  
  # interessante estudo paralelo : ordem no culto do VT, até a lenha que deveria ser queimada 
para manter o fogo contínuo, era para ser colocada em ordem ! , Lv 1.7 + Gn 22.9 
 
1.2- Limites são necessários ? 
       Imagine o trânsito sem regras... seria um verdadeiro caos 
             Assim é uma vida e relacionamentos sem limites 
 
* Limites são necessários, imprescindíveis inclusive para manter o meu espaço e direito à 
individualidade. Sem respeito a limites o que se vê é opressão tão combatida por Deus . 
                   # buscar numa chave bíblica sobre opressão, jugo, opressores  
‘Maldito aquele que remover os limites do seu próximo. E todo o povo dirá: Amém’ Dt 27.17 
                 Não removas os antigos limites que teus pais fizeram. Pv 22.28 
 
* Pais: comecem cedo ...de acordo com o entendimento da criança, a mostrar os limites: 
   Ex.:   i ) -‘ Shhh! Papai está dormindo ‘ ‘Este é o seu... ‘ aquele é do outro.  
                             - Este pode !    Isso não pode !   
 
 
             ii ) Ensine a criança a  perguntar ‘- Pode?’  antes de fazer qualquer coisa 
 
            iii )  Repita sempre: -  O que pode, pode ! o que não pode, não pode !  
               # desde cedo precisa fazer entender que há coisas em que não há opção: 
                 Tem de ser como tem de ser: ex: chegar no horário, ir à escola, respeito à Lei, etc   
 
Esse modo de ser ficará tão entranhado na criança que mais tarde ela mesma se fará tais 
perguntas antes de fazer qualquer coisa, o que será bom para tomar boas decisões na vida. 
 
1.3 - Qual a essência e a necessidade de se ter regras ? 
         REGRAS definem os limites e  
         CARACTERIZAM ( dão um formato ) ao seu espaço físico, psicológico e espiritual 

➢ Então, ouse alistar seus limites  e os que está ensinando a seus filhos  
            Veja a configuração de sua vida e de sua família  

2-   ‘CONFIGURANDO’  O CRITÉRIO  DE ESCOLHAS   
        >   A anarquia é um mito: ninguém vive sem regras, sem governo.  
             Até bandidos, anárquicos e o diabo têm suas regras, seus limites, sua hierarquia própria.   
     
    2.1   As Escrituras, dão limites definindo o espaço que pertence a Deus ,  
            i )   fora desse espaço, não é de Deus  
           ii )  Cada um escolhe o espaço em que quer viver e as regras às quais quer se submeter  
          iii )   nossas escolhas ...- expressam quem somos  
                                                - definem  o ‘desenho’ de nossas vidas    
                                                - têm conseqüências eternas. 
         >   Pais, isso é que precisa  ensinar ao seus filhos, mais do que bons modos. 
 
    2.2  Liberdade, em sua essência, não é ausência de regras  mas  
           oportunidade de livre escolha sem estar determinado por nenhuma influência externa,  
                                                           - opressora, determinante, coerciva  
          * Nesse sentido é que Jesus veio nos dar liberdade, João 8.32 e 36   
               escolher sem estar determinado por nada  > meditar em 1 Pedro 1.18-19 
               Saber a verdade sobre o que nos prende leva a ir a Jesus para ser liberto 
                           #  educar bem os filhos requer rever-se a si mesmo   
  
         Pais :assim que o nenê crescer um pouco, já é necessário ir mostrando as opções da  
                vida: mesmo bem pequeno, mostre duas coisas e diga: - Este ou este ?  
                  Quando souber falar, dê opções dizendo: - Qual você escolhe ?  
                              Ela escolhe e terá o que escolheu  
 
2.3    Por favor, não diga : O que você quer?  Vai criar um monstro egoísta 
                          > vai criar uma pessoa que gira em torno do eu quero/ gosto, não gosto 
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         i ) Como cristão, terá de desaprender todo esse condicionamento deformante  e  
                                  e   aprender a se submeter à vontade de Deus,  como Jesus: 
                                  ‘ não seja como eu quero, mas como Tu queres’   Mt 26.39        
        ii ) Mostrar que a Palavra define as coisas, se são boas ou não:  
                                - A gente  escolhe e terá o que escolheu.  
             Ajuda na adolescência, fase de rebeldia, saber que escolhas certas favorecem só a ela   
             e ela decide ( não está obedecendo a ninguém )Também ajuda a não se deixar levar            
             pela  opinião dos outros. 
       
        iii )  é horrível só ficar falando faça, não faça... O filhos desligam o cérebro e não ouvem  
                mais vc como se faz com barulhos incômodos >  Converse com seu filho : 
- Se alguém não respeita seu modo de ser, seus valores, e que forçar ou sugestionar vc a algo 
que vc  sabe ser errado ou não quer fazer, PULE FORA... Essa pessoa não merece sua atenção 
nem amizade. pois as conseqüências de seus atos só você vai arcar ( tal conversa terá muito 
efeito se tiver o apoio de uma educação subliminar desde bebê)  
 

1-  TODOS COMEÇAMOS  COMO  FILHOS  
 
Todos somos determinados pelos pais –  
  -tanto por herança (ara)  : temperamento, tendências, etc . Você escolheu o rosto que tem? 
  - como pela educação ( tradição-corr) que deles recebemos,  Ef 6:2, Cl 3:20, Mt 10:37. 
                                       > valores, costumes, modo de encarar a vida.   
 Agora leia:  Sabendo ...   # no original tem sentido contabilizar( de anotar num livro caixa)  
                  que (já) fostes resgatados ... pelo precioso sangue de Cristo’ 1 Pe 1:18-19  
                    da vossa vã maneira de viver que  recebestes dos vossos pais ...  
O que significa ? é que Jesus veio para libertar cada ser humano de toda e qualquer influencia 
e / ou  determinação que impeça uma livre escolha. 
 

2- FAMÍLIA: ONDE TUDO COMEÇA 
 
Família é a célula da sociedade. É também o “termômetro” que revela o “estado de saúde” 
dessa sociedade. Quando a família entra em degeneração, a sociedade esta em processo de 
decadência. Observe os ciclos da Historia. Eis a razão pela qual a família tem sido alvo de 
tantos ataques (tão visada) seja pelo diabo - para atrapalhar e “secar” a vida espiritual, seja por 
interesses políticos escusos, como nos casos do comunismo. A miscigenação tem sido 
combatida por aqueles que querem preservar a pureza de raças e costumes. Ex.: orientais e 
mesmo o povo judeu. Em Ex 20, Deus coloca as prioridades básicas do homem: 
 
      1- acima de tudo, seu relacionamento pessoal com Deus, Ex 20 . 3,4-6,7,8-11  
      2- a seguir, trata da família, Ex 20. 12 todos nós começamos a existência como filhos.  
      3- o relacionamento com o próximo ( Ex 20. 13,14,15,16,17) Estabelece princípios ( P )              
                                      essências de ética e moral para boa convivência entre as pessoas.  
     - Nessa ordem, Deus quer atuar em nossas vidas.                                1 Sm 15:23,22. 
       Essencial é escolher o padrão de Deus: principio ( P )de obediência: Deut 6:7 + 21:18 
  

3-  VOCÊ   e  SUA FAMÍLIA 
 
-  Deus sabe tudo a seu respeito, Sal 139.  
-  Ele sabe por que e para que colocou-o nesta família, exatamente do jeito que ela é.  
-  Depois do sexo, sua família é o primeiro item quanto à vontade de Deus para você. 
 - Como você tem reagido a ela? Questionando? Rebelde? Amargurado?  
-  Envergonhado? ou... você tem aceitado sua família inteiramente? 
 
Aceitar é encarar pessoas ou fatos sem sentir raiva ou amargura por serem como são; 
  * Aceitar também significa perdoar as pessoas por não serem o que deveriam ser. 
     - Essa é uma questão básica : muitas das dificuldades do relacionamento conjugal são 
          -  reflexos dos problemas que os cônjuges tiveram com suas respectivas famílias. 
 
* A maioria das pessoas abriga no intimo magoas, feridas, frustrações, ressentimentos,traumas 
             - devido a situações ocorridas na infância, família. 
 
*Não podemos nos mudar, não somos como as maquinas de lavar roupas, dotados de botão           
              -  que modifica a função do tipo lavar/enxaguar.  
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 - Só podemos...-  confessar, isto é, admitir que estas coisas estão lá dentro,  
                          -  não querer que estejam lá, e  
                          -   pedir que o Senhor cumpra 1 Pedro 1:18  
                         -   em nossa realidade individual. > Pausa para reflexão e oração . 
 
Conclusão  
-É preciso compreender que o primeiro passo para a completa libertação que Jesus quer operar  
  em você, é deixar que ele atue na área familiar. Muitas vezes, a razão de não termos tido    
  vitórias definitivas em certas áreas é por não termos ido à raiz do problema. 
 
-Aceitação e obediência são reflexos do verdadeiro estado de seu relacionamento com Deus.   
   Confronte sua vida com o “gabarito” de Ef 4:30-32 e aplique 1João 1:7 à sua realidade.  
                                                                                      (  É bom ler I João 1;7, 2:2). 
-Deus conhece suas circunstancias, 1Co 10:13  
          - não permite nada além de suas  forças e já tem o escape preparado 
 
-Dê o primeiro passo para a abertura do dialogo, Mt 5:24 
-Deixe que seus familiares vejam a diferença que Cristo faz em sua vida, Cl 3:15, Fl 2:14 
-Quando Deus estiver no lugar onde lhe é devido em seu coração, Ele mesmo cuidara     
                para que tudo o mais entre nos seus devidos lugares, Is 14:27, + 60:22 
-Ele cuidara das atitudes das pessoas quanto a você,  Prov 21:1, João 19:11 
- Podemos “descontar” essas promessas que ele deixou por escrito, pois elas tem o seu “aval”,         
                     em Jr 1:12, “Eu velo sobre a minha palavra para cumprir”. 
-Ouse meditar sobre os textos deste estudo. Ouse trazer sua realidade. Então começara a fazer 
parte de sua experiência no cotidiano. Grife, copie, decore em sua Bíblia Lc 1:70  -x- 

26  SEM BRIGAS – VIVE-SE MELHOR 
        Melhor prevenir: aprender a evitar brigas faz a vida fluir serena 
 
 
SEM BRIGAS, a vida do casal é bem melhor .Confira como chegar lá...  
1- Cada cônjuge representa um lado de uma mesma moeda 
                                          Na busca do acordo acontece a felicidade no casamento 
                                        ‘ como andarão dois juntos, se não estiverem de acordo?  Am 3.3  
2-  Feliz será cada dia se andarmos com o Senhor:  
                                          ‘busca a paz, empenha-se por alcançá-la ‘ 1 Pedro 3.11 
 
3- Há diferença entre gostar e amar .Há diferentes modos de amar. 
    Somos exortados a amar o inimigo _ quanto mais quem reparte a cama .  
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
1-    Cristo fazendo parte do casal: ‘o cordão de três dobras não se rompe fácil’ Ec 4.12        
    Hierarquia que Deus espera que seja  respeitada: ela submissa, ele lidera com amor 
                                                                                          e ambos submissos a Cristo 
    1.1  amar a esposa como Jesus amou a Igreja é deixar seu trono de machão como Jesus 
deixou seu trono de glória _ para vir ao encontro da necessidade básica da Noiva: a redenção, o 
ser religada a Deus _ pelo que até deu Sua vida A necessidade básica da mulher é ser amada, 
acolhida, aceita como é...um abraço, um agrado, palavras carinhosas ou de apreciação fazem 
milagres até na TPM não se sinta ameaçado pela capacidade da esposa_ por mais capaz que 
seja, ela PRECISA de você como homem _ por isso foi tirada da costela...Há necessidade 
básica de voltar 'debaixo da asa' de um homem . Hoje, as mulheres estão sendo educadas para 
a serem profissionais competentes, mas no íntimo, em algum cantinho delas, ainda são 
cinderelas à espera de seu príncipe encantado Compete ao homem despertar esse lado 
feminino com carinho e firmeza Autoridade advém em se submeter à autoridade superior, 
ver Mt 8.9 'também eu sou homem sujeito à autoridade, e tenho soldados às minhas ordens; e 
digo... ele vai... ele vem; e ao meu servo: Faze isto, e ele o faz.' O homem é o cabeça da mulher, 
mas Cristo é o cabeça do homem: autoridade masculina vem à medida em que você se submete 
à soberania e senhorio de Jesus em seu coração. 'Quero porém, que saibais que Cristo é a 
cabeça de todo homem,--> o homem a cabeça da mulher, e Deus a cabeça de Cristo' 1Co 11.3                    
 
    1.2  esposa submissa entende que a submissão não é ao homem, seu marido , mas é em 
obediência à instrução de Deus . A submissão da esposa ao marido é termômetro da submissão 
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dela a  Deus. Tem a ver com o modo como lida com o fato de ser mulher, ser a pessoa que ela é     
          A mulher virtuosa não está nem aí com o marido: ela faz o que faz, como faz, porque ela 
teme ao Senhor. Filha de Deus que quer agradar ao Pai busca ter um espírito manso e tranqüilo 
que é precioso diante de Deus ( 1 Pe 3.4 ) Seja  empresária de sucesso ou analfabeta dona de 
casa, filha de Deus honra  Seu Pai  com atitude de coração  que evidencia o atuar do Espírito 
em seu íntimo: não entristece, buscar ser cheia do Espírito que produz Seu fruto, Gl 5.22   
                            >    ver adendo sobre submissão                

1.3  Ambos empenhados em  cultivar  o bom relacionamento com Deus  
         -  se evidenciará em harmonia familiar. Note que, na carta aos Efésios,  só depois que   
                 i) cada um assumiu seu lugar no corpo de Cristo,  
                ii) foi instruído a se relacionar devidamente  com  o Espírito Santo é que vem a          
               iii) instrução de como cada um deve exercer a sua função  na sociedade  
                   > Para então, fortalecido no Senhor e na força do Seu poder ( não na carne) 
                       estar apto a  se engajar com sucesso na Batalha Espiritual  Ef 6.10-18  

2-  Comunicação é a chave de bom relacionamento.Saber se comunicar é uma arte. 
    2.1  Precisa aprender a ouvir:  
              - ‘ todo homem seja pronto a ouvir, tardio para falar, tardio para se irar  ‘ Tg 1.19  
              -   responder ‘na lata’ nunca dá certo , acaba falando bobagens 
                  Responder antes de ouvir é estultícia e vergonha” , Provérbios 18:13  
 
    2.2 e mais: saber 'ler nas entrelinhas' a necessidade básica  que o outro busca suprir  
                    # toda reclamação traz embutida uma necessidade básica não suprida 
            > o marido que reclama de pagar contas precisa de reconhecimento e colaboração 
            - é mesmo, amor, vc nos dá tudo o que precisamos vamos colaborar apagando as luzes’ 
 
           > a esposa reclama dos filhos ou do trabalho doméstico 
             ´- é mesmo, amor, vc se desdobra para nos servir como precisamos,  
                    - como podemos ajudar para  vc ter uma folguinha ?    
  
 2.3   aprenda com Deus a lidar , primeiro, com seus sentimentos naturais  
  
 2.4 não fale com raiva_ vá dar uma volta, vá ao banheiro, tome um gole de água...ou    
           Diga: - Dá um tempo. Vamos tratar disso depois; agora, estou com raiva e não quero  
            ferir você. Se continuarmos falando agora, será ruim para nós dois .  
            E você se retira do aposento Se ela insistir ( não vai!) deixa ela falar o que quiser ...  
            Encare como tentativa do inimigo de piorar as coisas ( mas não diga nada! )  
    
  2.5 Não queira dobrar o outro a seu bel prazer,  a todo custo, ter sempre razão 
            #  ouvi por aí: ser feliz é melhor do que ter razão ! #  
               Ouvi  dizer: se não for imoral nem ilegal, faça como o marido/ esposa  quer. 
     
   2.6   Aprenda a expressar-se  com jeito:  busque o padrão de Deus quanto ao falar  
              i ) não mande :  peça, > por favor  >  se puder  > se quiser... 
             ii )  não dê soluções: sugira a possibilidade e deixe a pessoa resolver 
            iii )  não arrase o outro  com palavras que ferem: seja construtivo, fale positivo  
     
    2.7   Acostume-se a preparar o momento adequado ( pela a Deus o modo e o tempo) 
             i  ) Há ocasiões em que não há em condições de  responder bem ao diálogo. 
            Ex: ao chegar cansado do serviço ou da rua, com fome, com sono, entretido na TV 
            
           ii )  Avise : fale que - ‘Depois precisamos conversar...’   
  
         iii)  veja que não seja diante de terceiros nem dos  filhos ; 
                      - ‘ acertem os ponteiros na intimidade’ mas não no quarto do casal 
                      -  saiam  para dar uma volta  ou depois que os filhos dormirem. 
 
Acima de tudo, i )  trate da situação:  começar dizendo: - ‘Você...’  
                               -  a conversa acabou antes mesmo de ter começado   
 
                       ii )  diga como vc se sente: tal situação me entristece, irrita,etc. 
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                      iii )   mostre que irão resolver juntos  : 
                               - como podemos resolver isso de modo a ficar bom para ambos  
Ilustração: um casal recém casados estava num impasse: 
Ela odiava pensar que ele chegaria do trabalho e jogaria as chaves sobre o móvel de madeira 
Ele perdia a alegria de voltar para casa pensando que de imediato seria recebido com um 
muxôxo por causa das chaves ..Solução: um cinzeiro com fundo de feltro  :ele punha as chaves 
onde queria e o móvel não ficava riscado.   

3-  Cama _ sem sexo, para quê casamento?  
     >  é para o relacionamento sexual ser prazeroso a ambos 
     >  como tudo na vida, fazendo certo, dá certo  
     >  o que é preciso observar para dar certo ? 
 
1º.   A mulher precisa entender que casou para ter relações 
       - Ficar se negando ao sexo para obter o que quer  ou fazer desaforo ao marido é maligno 
             e ilegal : ter relações faz parte do contrato de casamento  
       Deus diz: ‘ não vos defraudeis um ao outro... para que satanás não vos tente ‘  1 Co 7.5 
Defraudar ( dic)  do latim defraudāre, é um verbo que está relacionado com uma violação da 
confiança. A pessoa que defrauda outra, mentiu-lhe ou não cumpriu o que se esperava dela 

2º.  Prepare a noite no café da manhã ( li num livro antigo )  
       Afeto_ motivação _  encorajamento ( li na capa de um livro) 
        
      Tudo o que ocorre durante o dia prepara ou acaba com sua ‘noite’  
        Então, esposa, cuide... da casa, da comida, dos filhos, de sua aparência, 
                                            - de se organizar, de ter um ambiente ameno no lar 
                                            - de por as crianças para dormir cedo  
        Então, marido, cuide... de sua aparência  e higiene pessoal,  
                                             - veja como fala com a esposa e filhos 
                                             -  não se atrase: avise se houver imprevistos 
                                             -  procure corresponder ao que eles esperam de vc. 
                                                      ( dentro do aceitável e razoável )  
                                             - seja íntegro e responsável, pague as contas em dia. 
3º.  No propriamente dito:  
       Procurem  criar o hábito de namorar   um pouco na convivência diária, especialmente  
         - preparando o clima para  ‘algo mais’ : olhares amorosos, toques de carinho, abraço 
       Podem sinalizar intenções, ex:   telefonar durante o dia e dizer que está ‘com saudades’  
                                                   - dizer ou pedir para por as crianças para dormir mais cedo 
                                                   -  ou criar um código só de vc.s      
      Na questão sexual, seguir o instinto e o natural ( deixar rolar)  
                         -  é melhor do que ficar inventando moda. 
 
     Dois livros recomendáveis: ‘O ato conjugal’ : Tim e Beverly Lahye.  Orientação sexual 
equilibrada, clara e sem rodeios. Tem ( tinha, anos atrás...) separado para ele / para ela  
     ‘Intimidade no casamento’  Penner,  Clifford  e  Penner, Joyce  
      um livro franco e honesto para ajudar os casais cristãos a entender melhor esse presente de 
Deus. Os autores lidam com esse assunto à luz da Bíblia, de uma forma clara e aberta, que 
certamente o ajudará. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
adendo sobre submissão _ Feliz será cada dia se andarmos com o Senhor..  
 
*Deus fala de submissão à mulher ( nunca aos homens)  
Deus orienta a mulher a se submeter: nunca diz ao homem para submeter a mulher  
          'mulheres sujeitai-vos aos seus maridos, como ao Senhor' Ef 4.22  
 
Submissa  é algo que a mulher decide  ser  em obediência a Deus, não ao homem, e Deus 
honra a quem O obedece. A mulher virtuosa serve de bom grado, com dignidade Pv 31,10 >>>  
 
À proximidade da cruz, Jesus disse Agora a minha alma está perturbada; e que direi eu? Pai, 
salva-me desta hora? Mas para isto vim a esta hora (João 12.27 )A partir do momento em que 
seus hormônios a definiram como 'mulher', estava decidido seu destino de mulher  
 
*  Deus tem o melhor para nós e 
    a ) submeter-se voluntariamente a Deus é melhor do que  
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   b ) calar-se , ferida, ante as palavras duras ou desaforos um homem.  
 
  A necessidade básica do homem é respeito: 
    Ele não quer ser mandado como um menino pela 'mamãe'.  
    Mulher autoritária prejudica o relacionamento sexual do casal, pois nenhum homem que fazer 
sexo com a mãe ( e. se quiser, é problema sério...) 
   Desrespeitado, conforme o temperamento, 
  o homem torna-se violento, anulando a mulher, até batendo, se ela não se cala a tempo...  
   ou se torna um 'banana' incapaz de tomar decisões,deixa tudo para  a mulher resolver, vai 
perdendo o interesse sexual ... e de agir como homem, até na cama. 
 
* Não ser submissa é o meio mais seguro de acabar com seu marido, e/ ou com seu casamento  
 
Mulher foi feita para ser feminina : hoje, as mulheres estão sendo educadas para a serem 
profissionais competentes, mas no íntimo, em algum cantinho delas, ainda são cinderelas à 
espera de seu príncipe encantado o que também é irreal. A mulher foi criada forte e capaz 
 
Compete ao você despertar esse seu lado feminino, conquistando seu marido a cada dia, com 
palavras brandas, sendo filha de Deus em primeiro lugar: Obediente à Palavra, Deus a honrará 
e inclinará o coração do marido a seu favor  
 
Autoridade advém em se submeter à autoridade superior, Mt 8.9 ‘eu sou homem sujeito à 
autoridade, e tenho soldados às minhas ordens ...’  
Deus determinou que o homem seja o cabeça da mulher :  não aceitar isso é rebeldia que dá 
lugar ao diabo em sua vida e em seu casamento: _ ' obedecer é melhor do que o sacrificar, e o 
atender, do que a gordura de carneiros porque a rebelião é como o pecado de adivinhação, e a 
obstinação é como a iniqüidade de idolatria. Porquanto rejeitaste a palavra do Senhor, ele 
também te rejeitou, a ti, para que não sejas rei. 1Sm 15.22- 23 
 Não ser submissa ao marido faz  perder a autoridade no reino espiritual 
  -  Não adianta jejum ungir, oração, campanhas, nada ! 
           'Deus resiste ao soberbos mas dá graça aos humildes ' Tg 4 .6-10  
                 Sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós_ 
fim 26 
 

27   RESOLVENDO CONFLITOS     
         Impossível conviver com alguém sem haver conflitos. 
             Mas eles precisam ser resolvidos  Saiba como... 

CONFLITOS CONJUGAIS _têm várias causas e MEIOS de serem resolvidos confira! 
Pr Darcy Sborowski Jr (devidamente autorizado)  
 
*Esquema de Workshop da IIIConferência de Aconselhamento Bíblico, PV  
 
1- CONFLITO...um mal necessário?  
    1.1   a Bíblia mostra conflitos, muitos, não os esconde !  
    1.2   o Senhor mostra as conseqüências. 
    1.3   o que podemos aprender com os conflitos?  
 
2- A ORIGEM do Conflito: ser pecador 
    Tudo começou no Éden, com a Queda de Adão e Eva, Gn 3.16 
     #  precisa lidar com este fato, em primeiro lugar: 
          2.1   aceitando Jesus como Senhor e Salvador  Jo 1.12 + 3.3,5 e 7 + 3.16 e 36 + 5.24 
          2.2   aprendendo a conviver com o Espírito Santo, Ef 4.30-32  +5.18-21 + 1Ts 5.19 
          2.3   interessar-se a aprender  a conviver  bem com seu cônjuge:  
                                   >  aceitar como ele é, 
                                  >   observar princípios de bom relacionamento   
                                  >   desenvolver  maturidade pessoal e espiritual     
 
*Motivos e resgate dos conflitos no casamento, Cantares 5.2-4 
 
3- Motivo Real : EGOÍSMO... é a causa básica:  
    No exemplo bíblico: ele chega tarde, ela já se deitou, Ct 5.2 
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         -  Os dois têm sua parcela de responsabilidade:  
         -  Quando um não quer, dois não vivem bem.  
 
4- REAÇÃO: RESSENTIMENTO : não espera para esclarecer a situação, Ct 5.6  
                                                       > não busca entender o motivos do cônjuge / do outro 
                                                       > não busca o diálogo 
    No texto bíblico, não havia condições: ele deveria estar sendo ‘caçado’ pelos guardas 
                                                       >  não podia esperar  
                                                       >  tinha de fugir ( ela entendeu, depois...) 
 
5- Conseqüência: SOLIDÃO...dor, tristeza, isolamento , Ct 5.7-8 
 
* Passos para a SOLUÇÃO:  
 
6- PONDERAÇÃO...  
Ela: ”O que estou fazendo com meu casamento ?’ Ct 5.10-16 
Ele: cai em si quanto à sua atitude no casamento , Ct 6.4-10  
       Solução de  qualquer conflito requer ponderação de ambos os cônjuges/lados 
        E  assumir a sua parcela de ‘culpa’ / responsabilidade 
 
7- DECISÃO...  
    7.1   de ‘ir atrás’, ir ao encontro do cônjuge     Ct 6.2-3, 11 9-  
    7.2   não se fazer de turrão, não espezinhar o cônjuge , mas acolher 
    7.3   de enfrentar a situação juntos : precisou coragem para se apresentarem ao rei,                                           
                                                              Mas eles foram juntos, Ct  8.5-7   
           Obs: ele não deixou que ela solvesse o caso sozinha, 
                   ela soube que poderia contar com o apoio dele  
                   estavam dispostos a encarar as conseqüências juntos  
                    e pagar o preço para ficarem ( ele deve ter recusado boa oferta em dinheiro  
                       - e vantagens pelo amor dela )  Ct 8.7 
                      -  ainda que alguém desse toda a fazenda de sua casa, o desprezariam’           
 
Quando o homem faz sua parte do homem: Deus faz a dEle  
Ex: multiplicação dos pães, ressurreição de Lázaro 
 
  Solução    do  mundo: separação 
  Solução de Deus : reconciliação 
# PERDOAR... pela graça de Deus, no poder do Espírito Santo.  
  
* CONCLUSÃO:   RESGATE da beleza da relação conjugal, 
                              -  após a solução do conflito, Ct 7.1 – 8.4 
                              -  Amor indestrutível Ct 8.7 a e inegociável Ct 8.7b  
..  

 
#  Observação pessoal: Todo relacionamento de um casal passa por conflitos, independente da 
fase em que esteja: namoro, noivado, recém casados, filhos pequenos, filhos adolescentes, 
filhos na faculdade, filhos que se casam, de novo a sós...  
               *Dos itens apresentados: em que fase está seu relacionamento?  
.. 
Se está na fase do amor indestrutível e inegociável, graças a Deus  
*Se está em qualquer outra fase do conflito: 
→ dê os passos necessários até à completa resolução do problema  

# Que Deus os abençoe ! 
.. 
‘ A ESTRADA PARA UM CASAMENTO FELIZ ESTÁ SEMPRE ‘EM CONSTRUÇÃO’  
fim  27 
. 

28    FINANÇAS _ MUITO MAIS DO QUE APENAS  DINHEIRO 
              Finanças envolve muito mais do que apenas dinheiro 
# se puder, procure conhecer o curso CROWN que tem boa estratégia para se livrar de dívidas 
 
Nesta época em que os papéis estão ‘ bagunçados’ no sentido de não haver um modelo fixo 
aceito pela sociedade em geral, vale tudo, vale o que  me  convém e ninguém tem nada a ver 
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com isso Até concordo, de certa forma. Porém é muito importante lembrar que  
                                   > com Deus , nada ‘acaba em pizza’  
Deus deixou diretrizes bem específicas sobre áreas práticas da vida e, se acatadas_ fazem bem 
Se desacatadas, trazem infelicidade : confusão, desarmonia, tristeza, mágoa , ressentimentos 
 
2- Primeiro os PRINCÍPIOS BÁSICOS : problemas financeiros, em geral, evidenciam desordem         
                     - nas prioridades Enquanto lê , convém fazer um inventário mental de sua posição 
 
2.1- Buscai primeiro o reino de Deus ( e a promessa ) todas as coisas vos serão acrescentadas; 
      Uma questão : ninguém pode servir a dois senhores: Deus e às riquezas (que dá status alto ) 
                               #  a quem vc tem servido ? buscado em primeiro lugar ?  
 
2.2- A vida do homem não consiste nos bens que ele possui , Lc 12.15 e  
      ‘ que aproveita ao homem ganhar o mundo inteiro, se perder a sua alma?  
         -  Ou que dará o homem em recompensa da sua alma ? Mt 16.26   
             - o que vc tem valorizado: o Eterno ou o temporal,  
 
2.3- Deus é dono de tudo, vive na glória e não quer que Seus filhos sejam miseráveis  mas... 
        Adverte: ‘se suas riquezas aumentam, não ponhais nelas o coração’  Sl 62.10  
            ‘onde está seu tesouro, aí está seu coração’ Mt 6.21  
              # o que vc preza mais do que tudo na vida ? 
 
Não o dinheiro em si, mas ‘o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males’ 1 Tm 6.10 
            Somos mordomos ( administradores) dos bens que Deus nos confia:  
             - tempo, saúde, oportunidades, habilidades  e dinheiro > ver mordomo fiel  
 
3- A Palavra dá o Gabarito ( um molde) de atitudes exemplares a serem seguidas à risca 
    3.1- Sede unânimes entre vós; não ambicioneis coisas altas, mas acomodai- VOS às  
              humildes; não sejais sábios em vós mesmos’   Rm 12.16 e 1 Tm 6.8 
 
   3.2 Tendo, porém, sustento , e com que nos cobrirmos, estejamos com isso contentes. 
         # nessa época de consumismo mais do que exagerado, criaram-se necessidades  
            absolutamente desnecessárias. Não se deixe dominar pelo PRECISA !  
                                                                 - Pergunte-se: - ‘Precisa, mesmo?’ 
  3.3  ‘ Não digo isto como por necessidade, porque 
            já aprendi a contentar-me com o que tenho..’ Fp 4.11  
            #  Na carta aos Filipenses, o contexto é de extrema aflição e necessidade financeira mas  
                - tal situação nas mãos de Deus serviu de instrução para nós.  
                       > Aprendi... a estar  contente   com o que tenho 
 
E, depois, uma promessa aos generosos com as necessidades da obra do Senhor: Fp 4.19 
O meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória,  
                              >  por Cristo Jesus. 
 
 
Função do homem : P R O V E D O R tanto antes como depois da queda ,Gn. 2.15, 3.17-19 
 # Se a esposa ganhar mais do que o esposo, será sábia se não esfregar o fato na cara dele 
pois violenta uma função básica dada por Deus e bagunça todo o psicológico masculino: não 
fará bem a ele e se voltará contra a esposa de alguma forma :  
   -  APATIA ( não se preocupa em arranjar emprego ) ou  
  -   AGRESSÃO ( joga na cara tudo o que ele compra, com o dinheiro dele )  
. 
HOMEM : Qual sua atitude ante seu destino? Aceita a vontade de Deus para você?  
Jesus disse: 'que direi Eu:- Pai salva-me desta hora? Mas para isto Vim... Jo 12.27 C 
*Como desempenha seu papel? De má vontade, reclamando da mulher,filhos empregador, etc ?  
 
Função da esposa: BOA DONA DE CASA  econômica, prendada, sem preguiça de fazer coisas 
              # hoje, com a mulher trabalhando  e ganhando seu dinheiro, precisa cuidado para não  
                 humilhar o homem_ o que só causa problemas. Usarem o dinheiro em comum acordo 
                 Um acordo razoável é ele arcar com as despesas fixas e grandes: carro, eletro dom.s   
                 Ela paga o que comprar: despesas com mistura, feira, miudezas, roupas dela  
                                                          - roupas dos filhos, acampamentos, meio a meio.  
                                                          Educação: a combinar        
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O Que fazer para entrar em sintonia com a vontade de Deus? 
 
1º)    Acertar com Deus sua atitude, seus sentimentos quanto à sua função;  
         i )    buscar ao Senhor de todo o coração,Jr. 29.13  
         ii )  contar para Ele suas dificuldades (Sl. 103.13-14) 
        iii )   conhecer a maravilhosa presença do Senhor que quer levar seus fardos (Sl 68.19),                
                 - quer que você seja bem sucedido (Sl. 1.3) e próspero.  
                     - Precisa conhecer  a Bíblia (Sl 82.10-16). 
 
2º )  Entender sua posição de mordomo cujo Senhor é Deus, Sl. 93.1. 
        ( P) Todo o dinheiro que pensa ser seu é confiado ao homem para suprir as necessidades     
         da família: cabe ao homem administrá-lo bem, como Deus ensina, Lc. 12.42  
     
        i  )   há os que se acham dono de tudo: que podem comprar tudo com dinheiro   
        ii )    uns dão  dinheiro numa atitude de “é isso o que tem’  
              - ‘Vire-se para fazer dar...” abrindo mão de sua responsabilidade de administrador 
                               → Convém ler sobre mordomo: Lc 12.42  
       iii )  muitos são trabalhadores esforçados e  buscam / conseguem equilibrar as finanças   
 
3º)    Atitude quanto ao trabalho. Você gosta de trabalhar? 
       Qual sua motivação para o trabalho? Converse com o Senhor sobre seu emprego, suas   
       reais possibilidades, o que fazer para melhorar. Deus quer nos ouvir. Ele perguntou a Adão:   
               - “Onde estás?” (Gn 3.9). Deus quer nos orientar: Sl 25.8-9, Pv 3.5-6, Ef 2.10 
              - Você está vivendo conforme os padrões de Deus lá no seu trabalho?  
                  Sl 1.1-2, Pv. 11.l, 16.11, Rm 12.19, 1 Pe. 2.11-17-23, Is. 53.7 
 
        i )   Conheça os princípios de Deus   Ag. 1.5-7,  +Ml 23.10-11,  +Sl. 127  
 
        ii )  Entregue ao Senhor tudo o que tem (muito ou pouco), e peça que Ele o abençoe;  
             *Lembre-se que dois pães e um peixe abençoados por Jesus alimentou uma multidão,  
                           - mas, primeiro, precisou que o menino os entregasse, Jo. 6.9 
 
       iii) “o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males” 1Tm. 6.10. 
            - O Senhor quer nos ensinar a “viver contente em toda e qualquer situação” (Fl. 4.11)  
                     - e exorta “acomodai-vos às coisas humildes” (Rm 12.16). 
 

           PROJETOS FAMILIARES 
4o) Agradeça O QUE TEM, e cuide para administrá-lo bem, Lc 19.23.  
       i )  É preciso saber ganhar: trabalho “bico”, aplicações, boas oportunidades,  
       
      ii) Não gastar além do necessário ( é importante aprender a discernir sobre o necessário) 
      
      iii) Fazer levantamento mensal de gastos, com a família: com os filhos, também... 
          # saber  [ quanto se gasta no quê ] faz valorizar o que se tem e ver os possíveis absurdos  
               com ninharias quando se poderia ter algo melhor com a mesma quantia 
         Ex: gastar um dinheirão no shopping numa tarde de sábado: se ajuntasse esse dinheiro       
               poderiam ir a um acampamento nas férias  
              Então: peçam uma pizza e vejam um filme em casa.  
                          > Converse com a família para trocas de interesse geral  
         Ex: Quanto economizarem com água e luz, esse dinheiro vai para ... (algo específico)  
              Ou  _ todos vamos  economizar em tudo o que puderem para... ter um carro novo 
 
   iv) Fazer orçamento razoável, junto com a família, com certa margem para imprevistos  
 
Obs: É engano pensar que “segurar” o dinheiro incentiva à economia. 
        - É melhor dar o dinheiro, antes que peçam, estipulando a finalidade: 
         - ‘ Aqui tem ... (tanto) para a condução’ _ ‘Este é o dinheiro da feira’  
            -  é melhor separar o dinheiro por mês, mas ir dando por semana!  
 
5o) SABER GANHAR: importante estar sempre atento para melhorar sua qualificação para o  
         trabalho, a fim de ter empregos melhores: fazer cursos, especializações, concursos !  
              # Esse item entra em independência financeira, antes de casar!  
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Ex: às vezes, a família pode ser chamada a colaborar para o pai ou mãe fazer um curso noturno.  
 
6o) SABER GASTAR: só o que se tem, Lc 14.28  Importante SABER comprar: 
        i ) às vezes é preferível gastar um pouco mais, em coisas duradouras,  
        ii ) procurar o mais barato em compras regulares, e artigos de curta duração.  
        iii) É importante a colaboração de todos para se atingir um objetivo. 
 
7o) SABER GUARDAR: aplicando devidamente as economias da família. 
     Objetivos comuns incentivam à economia: brinquedo, roupa de marca, computador, bicicleta,   
                                   carro, casa, etc...  
     i ) estar atento ao dinheiro que ‘vai para o lixo’ ao se comprar descartáveis 
. 
     ii ) aprender dicas de economia faz muito bem em qualquer situação financeira: 
         #  se souber não esbanjar, terá com que ajudar algum missionário! Ef 4.28 
     Na área financeira percebe-se que “o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males” 1Tm 6.10 
 
   iii)  Um dito popular diz: “o dinheiro é ótimo servo, mas péssimo senhor”. E quanto a nós?     
          - O dinheiro tem sido servo, servindo para nos suprir do necessário?  
          -  Ou tem sido nosso senhor, tornando-nos escravos?  
               > Fazendo-nos trabalhar além da conta só para ter mais dinheiro?  
               > Fazendo-nos não ter tempo para o que é realmente importante e eterno?  
              >  Sendo causa de desarmonia no lar? 
                 ‘tudo o que te vier às mãos para fazer, faze-o conforme as tuas forças’ Ec 9.10  
                                     ( nem mais, nem menos! )  
 
Conclusão: O dinheiro pode ser problema quando se tem e quando não se tem. 
A Bíblia diz: “aprendi a estar contente em toda e qualquer situação...” Fl. 4.11-12 
                      # quer dizer: estar contente com o que se tem, pouco ou muito.  
i) Se for pouco, o recado é: “acomodai-vos as coisas humildes...” Rm. 12.16, sl 62.10  
ii) Se for muito, o recado é: “multiplicando-se vossas riquezas, não ponhais nelas o coração...”  
 
* Precisamos pedir ao Senhor o equilíbrio,  para saber ganhar, 
  -  reconhecendo que é o Senhor quem nos dá saúde, tempo, oportunidade, empregos, etc...  
     -  Bem como saber gastar, e guardar.  
       -  A Bíblia nos orienta a planejar os gastos e a não desperdiçar   > Lc. 14.28, 9.17 
          -  Como está  sua ordem de prioridades nesse aspecto?  Mt. 6.31-33 
‘Buscai primeiro o reino de Deus e Sua justiça e todas essas coisas vos serão acrescentadas’  
 
* Tudo o que possuímos pertence a Deus e  
daremos contas do uso que fizemos com o que nos foi confiado, Lv 19.13, Tg. 5.4, 2Cr. 9.7-10  
# O dízimo é modo prático de avaliarmos nossas prioridades, Ml. 3.8-10 ☺  

29   PRINCÍPIO  DE  AUTORIDADE  
        para a liderança ser exercida com propriedade.   Saiba+  
*  O homem ( ser masculino) é a razão de ser da Criação: tudo foi criado para ele, até a mulher  
  - Tendo liberdade de escolha, o homem escolheu existir separado / independente de Deus  
      - só que não imaginou que se tornaria escravo do diabo. Rm 6.16 
             ‘sois servos ( constituo meu senhor)... a quem obedeceis’  
                  E isso causou um tremendo reboliço em toda a Criação , Rm 8.22-23 
 
* Deus, na Sua misericórdia, revelou nas Escrituras ( que é dirigida aos homens)  
          - Princípios  ( P )  espirituais que os sentidos humanos não percebem  
             - princípio tão inegociáveis como os físicos: açúcar, adoça e o sal, salga ! 
 
*  Também mostra que existimos sob um sistema de escolhas conseqüentes   
                    - a cada escolha segue uma devida conseqüência :  
                         se escolhe sal, fica salgado_ se escolhe açúcar, fica doce             
 
* Deus põe ‘as cartas nas mesa’  para o homem fazer escolhas conscientes,  boas para ele 
            - também mostra a conseqüência de más escolhas.   Gl 6.7 semeia, colhe !  
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1- PRINCÍPIO DE AUTORIDADE : João 8.29, Marcos 8.9 Mt 8.9  
‘também eu sou homem sujeito à autoridade : ☺ o centurião reconhecia Jesus estar sob a 
autoridade de Deus como ele estava sob autoridade de Roma > tenho soldados às minhas 
ordens; digo...: Vai, e ele vai; e a outro: Vem, e ele vem; e ao meu servo: Faze isto, e ele o faz.’  
1.1 Embutido no princípio de autoridade está o princípio de HIERARQUIA , sendo Deus a 
      autoridade máxima do Universo. Toda autoridade legítima é DELEGADA por uma autoridade  
       superior à qual (1) se está sujeito (2) à qual se deve reportar (3) à qual se deve prestar      
       contas. Desde que não entre em conflito com a autoridade de Deus, deve-se obediência às  
        autoridades constituídas. Ex: Daniel e seus amigos, Pedro em Atos 4.19-20  

Deus a cabeça de Cristo , 1 Coríntios 11.3  
   Jesus disse : Eu faço sempre o que é do Seu agrado’ Jo 8.28  
       Toda autoridade me é dada no céu e na terra’ Mt 28.20 
 

1.2  Cristo é a cabeça de todo homem , 1 Coríntios 11.3 
Porque para isto sois chamados; pois também Cristo padeceu por nós,  
deixando-nos o exemplo , para que sigais as suas pisadas’ 1 Pedro 2.21 
Vós, maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja, 
e a si mesmo se entregou por ela’ Ef 5.25 
#  parece que esta parte das Escrituras é absolutamente ignorada 

 
1.3    o homem a cabeça da mulher, 1 Coríntios 11.3 

é consenso geral que o homem que se preza deve mandar em sua casa, mulher e filhos 
mas se omite que a fonte dessa autoridade é este mesmo homem estar sujeito à 
autoridade de Cristo e viver de modo a agradá-lO, amando à esposa.... 
 
*Homem que não vive sob a liderança de Cristo, não tem autoridade dada por Deus 
- lidera na carne, e pode vir a ser um tirano cruel  ou um ‘ banana’ folgado. 
Deus diz: Maridos ,igualmente( sujeitai-vos) viver a vida comum do lar... 1Pe 3.7 ARA 
                                                                     -  coabitaI (corr ) é no aspecto sexual 
 

2-  VIVER COM ELAS COM ENTENDIMENTO : como ? detalha a prática, logo a seguir: 
 

2.1-  dando honra á mulher 
     Lembra:  
2.2- são co-herdeiros : são iguais perante Deus  

Ambos devem estar sujeitos a Deus 
‘cada um deve dar contas de si mesmo a Deus’ Rm 14.12  
‘tira primeiro a trave do teu olho’ Mt 7 .5  

 
2.3- a graça de Deus alcançou a ambos pois ambos são igualmente pecadores  

‘pela graça sois salvos... não vem de vós para que ninguém se glorie’ Ef 2.8-20  
Maridos, sua família precisa que vc assuma a liderança de seu lar  
               -pois o que se tem visto é os homens abdicarem de sua função, 
Assim como:  
              você precisa submeter-se a Cristo para seguir-Lhe o exemplo  

 
3-   HÁ  PERFIL  DE HOMEM DE DEUS IDÔNEO para o  ministério que pode servir de Gabarito 
para o perfil do cristão exemplar e  entre outras características,  está :  
                ‘ que governa bem a sua casa e  mantém seus filhos em sujeição’  1Tm 3.4 
                            >  procurar conhecer  princípios de boa  liderança  
 
Entendo que falta instrução da palavra e faltam modelos... mas a Palavra está aí e o Espírito 
Santo opera em quem se Lhe submete 
 
‘Quando Deus está no lugar que Lhe é devido,  
todas as coisas vão aos seus devidos lugares ‘ nodi # 

ah! tem artigo sobre outros princípios ( P )  aos quais nos devemos submeter que será divulgado 
oportunamente.  
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30  CULTO   DOMÉSTICO: - Por  que   culto   doméstico ? 
            Culto doméstico é  tempo de convidar Jesus a fazer parte da família, Mt 18.20  
            ‘onde se acham dois ou três reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles’  
                    Jesus no meio, ao mesmo tempo que une, apara as diferenças  

 
Tendo sido feitos filhos de Deus, pela fé em Cristo, recebemos uma nova vida tendo um 
Novo padrão: a Palavra de Deus, não mais o padrão do mundo,  
e também um novo hábito: o culto doméstico que deverá ser adquirido e de desenvolvido 
                -   pelo verdadeiro cristão João 1. 12, 2 Co 5. 17, Rm 12. 1-2 Sl 1:1-3. 
 

CULTO DOMÉSTICO:  PARA  QUE   PRECISA ?  
 
1- OBEDECER A JESUS que ensinou a orar cada dia, indicado pela palavra hoje na  
      oração do ‘Pai nosso ‘ Mt 6. 9 –13      # não é oração para ser repetida como “reza”  
                                          mas, para nos lembrar dos princípios que a tornam operante. 
 
2- Prevenir situações : precisamos de ajuda ...  
    Jesus orou por Pedro : Eu roguei por ti...” Lc 22: 32. 
     e ora por nós agora mesmo: Portanto, pode também salvar perfeitamente os que por   
     ele  se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles’ Hb 7.25  
    Somos instruídos a colocar tudo nas mãos de Deus e o fazemos através das orações. 
 
‘ Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar 
misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno‘ Hb 4.16 
> Por isso, todo aquele que é santo ( fez com Deus pacto com sacrifício, Sl 50.5 ) 
orará a ti, a tempo de te poder achar; até no transbordar de muitas águas, estas  
não lhe chegarão’   Sl 32.6  

 
3- Ter  condições de viver no mundo, mesmo sem ser  do mundo, Jo 17. 14-15 

o mundo jaz ( permanece separado de Deus) no maligno, 1 João 5. 19  
- por isso, o cristão sofre muitos tipos de oposição e rejeição, 2 Tm 3.12  
‘ todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições ‘ 

Um novo sistema de vida  
No fundo do mar, o mergulhador precisa do oxigênio da atmosfera porque 
seu sistema respiratório é diferente do sistema respiratório dos peixes.  
 
* O sistema de vida do cristão é diferente do sistema de “vida” do mundo, e por isso precisa 
estar constantemente ligado a Deus para ter condições de atuar num meio que não é o seu 
natural. Desde o momento em que aceita Jesus como seu Salvador, o cristão pertence ao céu, 
vivendo neste mundo como peregrino, 1 Pe 2.11  + Hb 1.3 
-para cumprir a vontade de Deus,  
          - aguardando a Jesus que lhe dará um corpo livre da presença do pecado. 
 
* O culto doméstico é o momento em que, cada dia, tomamos posição, reafirmamos nossa fé e 
esperança como soldados que, cada manhã, se apresentam ao seu superior para receber as 
ordens do dia. ‘ pela manhã me apresentarei a Ti e vigiarei Sl 5. Rm 12:1-2.  
 
                 * Pelo culto doméstico levamos nossas circunstâncias a Deus, Fp 4. 6 
                      - trazemos Deus às nossas circunstâncias, Mt 18: 20  
                         -  pondo-as todas sob a soberania de Jesus , Hb 2:8; Sl 93.1  
 
*  Exercendo a vida cristã : privilégio com responsabilidade 

Uma forma prática de exercer a vida cristã é a realização diária do culto doméstico. Se você 

vivesse sido nomeado para certa função, começaria a gastar com base no seu novo salário 

sem, no entanto, comparecer ao seu setor para exercer essa nova função?  

  - Rebeldia é escolher o que acha melhor para si, em vez de seguir a orientação de Deus na  

Palavra. Desde o Éden, o ser humano é chamado a arcar com as conseqüências de suas 

escolhas: ' No dia em que dele comeres, certamente morrerás”. Gn 2:17. Gn 3.22  

    - Não conhecendo a morte, era preciso crer no que Deus dissera, mas ... 

      Eles escolheram agir conforme o critério próprio [?] influenciados e tendo crido  
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nas palavras da “serpente”. Assim, colocaram toda a Humanidade separada de Deus. 

                Agora, sugiro que leia em voz alta o texto de   Mateus 18:19-20.  

Também vos digo que, se dois de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que 

pedirem, isso lhes será feito por meu Pai, que está nos céus.  #  concordância não quer dizer 

um mero  amém, a palavras que nem se prestou atenção . Concordância é estarem ambos 

com um mesmo coração no assunto que apresentam a Deus . v20  

       ‘ onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles’  

 

  #  culto doméstico é o momento em que ‘convidamos’ Jesus a participar de nossa família, 

Se não houvesse nenhum outro motivo, essa promessa seria incentivo mais do que suficiente 

para dois ou três (uma família) se reunirem para orar e “descontar” as riquezas de 

possibilidades que ela nos oferece: “O que concordarem na terra, será feito nos céus”.  

                  Puxa! Você já se conscientizou de tudo quanto isso significa ?  

➢ Líder, você é o responsável diante de Deus e diante de sua família a estabelecer um 

momento de culto a Deus em família mas é preciso viver o dia todo na presença de Deus 

para que seja aceitável a Deus e não irritar os filhos , pela incoerência e hipocrisia que 

porventura observem . Líder, a você compete dar o exemplo de se submeter a Cristo como 

seu cabeça para ser ‘cabeça’ de sua esposa e governar bem sua casa, ‘ Que governe 

bem a sua própria casa, tendo seus filhos em sujeição, com toda a modéstia 1 Tm 3.4                       

ver perfil do homem de Deus, 1 Tm 3.3-10 

➢ Líder, a você está escrito para amar a Deus com todo seu ser e guardar a Palavra no seu 

coração para poder falar dela aos seus filhos e firmar sua casa nos fundamentos das 

Escrituras:  ‘ Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, 

e de todas as tuas forças.6 E estas palavras, que hoje te ordeno, estarão no teu coração;7 

E as ensinarás a teus filhos e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo 

caminho, e deitando-te e levantando-te.8 Também as atarás por sinal na tua mão, e te 

serão por frontais entre os teus olhos.9 E as escreverás nos umbrais de tua casa, e nas 

tuas portas. Dt 6.5-9 

Deus os abençoe ☺     FIM - FAMÍLIA   -  CASAIS  


