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NOTA    INTRODUTÓRIA 

Nosso intuito não é ser meramente informativo; nosso intuito é instruir . Quanta 

vezes o instrutor da auto escola repetiu as mesmas palavras até você afinal  aprendeu 

:  captou, tomou para si  conseguiu saber e fazer como devido sem  o instrutor ao seu 

lado.   Receba as repetições com velhas amigas que o colocam e mantém no trilho certo. 

          Deus criou os sexos e instituiu o casamento para regulamentar a prática sexual 

       A idéia romântica de Deus  para ilustrar que ambos só estão completos quando 

unidos é expressada por um casal  abraçado: homem e mulher  se completam como 

os dois lados de uma moeda. Deus especifica a função do homem e da mulher e 

importa que cada um assuma o seu devido papel nesse relacionamento básico e 

fundamental para a preservação da espécie  mas, muito mais, para  desenvolvimento 

harmonioso de personalidades  saudáveis No bem exercer o seu papel, reside  a 

realização do ser humano como indivíduo. 

http://www.novasperolas.com.br/
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 Esta série de esquemas pode servir de base para encontro de casais em fim de 

semana prolongado 

 Não convém ler tudo de uma vez. Leia sua parte, um capítulo por semana  

Considere a Palavra. 

01     A ELES...  SER MARIDO 

 

A Eles _  PALAVRA INICIAL: Esta série considera temas fundamentais para que 

homens cumpram adequadamente sua função primordial nesta vida: SER MARIDO cf 

o Gabarito da Palavra. Para melhor aproveitamento, estes artigos podem ser 

impressos. A matéria cobre o período de uma semana, divididos como melhor lhe 

parecer.Às vezes, juntar-se a outros cristãos verdadeiros anima o estudo da Palavra. 

Introduzindo o assunto  (ao professor dos homens )  
 
1- Ressaltar o fato de que...homens costumam exigir seus direitos pelo simples fato de 
serem  
HOMENS (sendo que eles nada fizeram para serem homens) no entanto, Deus, o 
Soberano do Universo,  Criador e Salvador do homem, nunca invade a vida  de 
ninguém: “bate” e espera que Lhe  abram a porta (  Ap.3.20 )  Deus nunca invade, não 
obriga, não exige: espera que Lhe dêem  licença acatando Sua Palavra  que será 
apresentada nesta série.  
 
2- Na vida, cada ação ou omissão é um investimento positivo ou negativo.  
     No lar, o modo como o marido trata a esposa volta para ele com juros: 
     Ef. 5.28-29 diz: são uma só carne: o que faz à esposa, faz a si mesmo!  
     Se fizer bem ou mal, volta para si mesmo, como um bumerangue. 
      A Bíblia é um Manual de instrução de bons investimentos,  Mt 25.14  
      Dizem que da vida nada se leva mas  da vida se leva a vida que a gente leva... 
 

3- Pedir para todos lerem, para si mesmo, 1.Pe.3.7; a seguir, verificar quem tem a 
versão diferente da maioria, explicando tratar-se apenas de  
   3.1  diferentes versões:  a corrigida diz  ‘coabitai ...’  no sentido sexual  
                                     na Atualizada está : ‘vida comum do lar...’diz respeito ao 
cotidiano 
          & Notem como os sentidos se completam e amplia o âmbito da mensagem  
 
  3.2  ’vaso mais frágil...’ não inferior ! A natureza da mulher é diferente (e viva a 
diferença!) pois          
          foi criada para exercer funções diferentes mas complementares,   tão 
necessárias e  
          importantes para a preservação da espécie como caçar e cultivar (funções do 
homem). 
          É importante ressaltar que essas funções complementares servem de  apoio, 
incentivo e  
          esteio um ao outro.   Ec. 4.9-12  ler e copiar, em casa. 
    
  3.3  ‘dando honra’...entendimento expresso ao honrar a esposa em vez de humilhar e 
subjugar 
          Nobreza de caráter evidenciada ao trazer a esposa em posição de destaque ao 
seu lado    
          & verdades seja  dita, ultimamente as mulheres é que estão subjugando os 
homens,  
                  - para azar delas, ao dar lugar ao diabo em seu relacionamento e família  
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4 -   quanto aos atritos, comuns a todos os casais, > ler Pv. 27.17 – o atrito faz  a 
navalha ficar  boa  para o uso. Deus usa o atrito com o amigo (não com o inimigo...) a 
fim de nos deixar em condições, bem ‘afiados’ .. para o serviço do Reino: hoje ou no 
Milênio: como os filhotes de animais brincam de lutar a fim de  se fortalecerem  o que 
lhes garantirá sobreviver mais tarde 
 
5-   saibam que  DEUS SE INTERESSA ! mulheres descuidadas por seus maridos 
merecem atenção especial da parte de Deus: apesar de Soberano, Senhor dos 
Exércitos, Ele Se importa com as mulheres. Fez muitas leis de proteção à mulher. Ex. 
21.10  
& - Todas as ordens de Deus aos maridos revelam Seu cuidado com a mulher. 
- Deus zela pela fidelidade no casamento, Ml 2.14  
- Deus não pode ver o mal, nem contemplar a opressão, Hc 1.13  
- Jesus deu atenção e acudiu mulheres, também. 
 
6 - Ela cabe em seus braços: não adianta o homem querer entender as mulheres; elas 
foram criadas para serem AMADAS, por isso, tiradas da costela, debaixo da “asa” do 
homem. O anseio de toda mulher é voltar para seu lugar de origem, debaixo da “asa” 
de um homem e, por sua vez, um homem só está completo quando tem sua esposa 
em seus braços. Deus é romântico; por que os homens abominam qualquer demons-
tração de afeto depois que casam ? Antes de casar é uma “pegação” danada...Isso dá 
um nó na cabeça da mulher  e  causa muitos problemas inconscientes.    & gestos de 
carinho azeitam o relacionamento. 
 
7 -  O que leva uma pessoa a agir de certo modo é a motivação. O marido precisa  
      saber motivar a esposa a agir como ele espera de uma boa esposa. 
      Exemplos de motivação:  
 
     7.1  à recém casada: - ‘Vou ajudar você; quando tiver prática, estará tudo pronto   
       quando eu  chegar e vamos ter mais tempo para ficarmos juntos, curtindo um ao outro’ 
    7.2   Dar beijinho na volta do trabalho faz a mulher se arrumar para esperá-lo.  
    7.3  Todos se sentados à mesa, e dar graças, leva a esposa a caprichar na comida.  
          & Parece que os maridos se especializam em desmotivar suas esposas, 
         ou... em motivá-las a agir negativamente,para depois acusá-las.Reparem... 
 
8-  Você é o Líder: suas atitudes são importantes e determinam o tipo de família que 
     terão.  O homem, não a mulher, dará contas a Deus em relação à sua família.Gn 3.9  
     Observe como você trata sua esposa; escute suas palavras, quando falar com ela. 
    
 8.1  Dar apoio à mulher, é função do homem : saber que pode contar com um ‘braço 
forte’ nas  horas difíceis, e não que aquele ‘braço forte’ existe para destruí-la -  
 
&TODOS OS PROBLEMAS DO MUNDO COMEÇARAM QUANDO EVA FICOU SÓ  
               Mr Roulet 
 
    8.2  Perante terceiros, se não puder apoiar sua esposa, procure desviar o rumo da 
conversa;  homens sabem fazer isso em seus negócios, quando lhes convém. 
    8.3   Com os filhos...’Obedeça sua mãe’ , são palavras mágicas pois livram você de 
muitos  problemas, faz com que a esposa sinta-se apoiada, ensina obediência aos 
filhos, mostra  que os pais estão JUNTOS nos critérios de educação e não vai adiantar 
jogar um contra  o outro (coisa que os filhos sabem fazer muito bem para obter o que 
desejam). A sós, diga a ela que procure ser sempre razoável para você poder 
concordar com ela sempre.    Combinem as regras em particular.  
 
  8.4  Na cama... ler “o que o ato sexual significa para a mulher ” Tim&Beverly La Haye 

          Deixe à vista o livro 'o que significa para o homem' mas não a force a ler...'  
          Pergunte a ela como se sente.  
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  8.5   Juntos... não adianta se ater às diferenças; é preciso agir no sentido de 
promover o  acordo; é importante trazer Cristo para o relacionamento: na maior 
divergência ambos  podem concordar em pedir: Senhor opera acordo entre nós, 
no sentido de fazermos a Tua  vontade. Cada um se submetendo à Soberania de 
Deus, mesmo que a questão não seja  resolvida na hora, serve para quebrar a tensão 
entre o casal. 
 
Conclusão: Ser cristão  não é  ter aceitado Jesus um dia e... PRONTO. É preciso 
tomar posição cada dia. Cada gesto, cada palavra, cada atitude é uma opção a Deus 
ou não...* A cada momento um casamento é fortalecido ou solapado,  edificado ou 
destruído     Você, Líder, determina o que terá daqui a 20, 30 ou 40 anos!  
                            & Você é o Líder. ☺ 
 

O verso da moeda: as mulheres irão considerar o que é ser  submissa 

 
   Fim eles -1 > lider 
 

01  A ELAS  ...  DEUS CUIDA   
Palavrinha Inicial: sempre que se trata de relacionamento de casais, é colocada na mulher ‘a 
canga’ do: ‘SEDE SUBMISSAS!” E PRONTO! Apesar de estar na Bíblia, e ser a diretriz de 
Deus às mulheres (da decisão delas, elas darão contas a Deus ) Há muito o que se 
considerar além de ‘ser submissa’, e o que realmente Deus quis dizer com isso. é o que 
faremos, juntas, abrindo a mente e o coração à Palavra de Deus, com isso sendo edificadas, 
consoladas e instruídas POR DEUS...  
         ...QUE SE IMPORTA, E TEM CUIDADO COM A MULHER   ( não nos quer oprimidas...)  
 
1- Uma escrava envolvida em confusão familiar: Hagar Gn l6.1-l5 
    Aparece pela primeira vez na Bíblia: O anjo do Senhor = teofania. 16.7 
    Jesus, antes de Sua encarnação, vem acudir uma serva que havia agido mal e fugia.  
     1.1   Deus se importa: vem a nós (Rm 5.8) como somos (Sl l03.14). 
     1.2  Deus quer nos ouvir: vs. 8 'De onde vem / para onde vais?.  
                      & Conte a Ele o que deixou para traz e o que tem pela frente. 
    1.3   Deus orienta com Sua Palavra: convém obedecer  sem argumentar:  
                                  Ele sabe melhor 

 
Resultado: a mulher  desvia a atenção das pessoas e circunstâncias para fixá-la no Senhor  
                  ‘que   me vê’ A maravilhosa realidade da presença de Deus. Hb. 12.1-2 
                          OLHEI ... PARA O DEUS QUE ME VÊ,  Salmo 10.13-14. 
 
2- Uma viúva desamparada e aflita busca orientação do homem de Deus, 2Reis 4.1-6 
     2.1   Deus considera nossa aflição e nossa realidade: 'O que tens em casa?' v2 
    2.2   Deus orienta pela Palavra: vasilhas vazias.-  Do que está cheio o seu coração? 
    2.3   Subentende-se: limpas : sonde seu coração cf Gabarito de Ef 4.30-32 copie,      
            decore,viva! e confesse : o sangue de Jesus purifica de todo pecado’ 1Jo 1.7   
 Resultado: a providência do Senhor mais do que suficiente para toda a necessidade. 

        QUANTOS VASOS VAZIOS VOCÊ TEM?  Fl. 4.19;   Ef. 5.18-19 
 
3- O Senhor livrar uma esposa sábia oprimida pelo marido, 1 Sm 25.14-38 
    3.1   Considera a situação que lhe é trazida: não se meteu na decisão do marido, 
                                                                          aliás,  nem soube do que ocorria !  
    3.2  Faz o que é preciso, com humildade, sem acusar o marido (> estudar as palavra dela) 
    3.3  Apresenta-se ao marido quando ele está lúcido ! (não esconde o que fez)  
           Resultado: o livramento do Senhor ( o marido morre engasgado)  
                             é honrada, casando-se com Davi , futuro rei de Israel.  
 
Conclusão: Deus tem orientação especifica e particular para cada um: 
                      QUANTO A TI SEGUE-ME, João 21.15-19, 21-22 
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1-   Nesta série, considere a Palavra : ler, copiar e decorar a parte que lhe diz respeito, 
-trazendo à sua realidade a orientação da Palavra à medida em que as formos vendo  
      ela:   Ef. 5.22 a 24   > Cl. 3.18   > 1Tm 2.9-15  e 3.11  > Tito  2.3-5   > 1 Pe. 3.1-6  
      ele:  Ef 5. 25 >>>        Cl 3.19    > 1Tm 3                      > Tito 1.6-9    > 1 Pe 3.7 
 
2-  Deixe as acusações: desde o Éden, o ser humano não quer assumir sua parcela de 
responsabilidade, acusando e responsabilizando o outro por seus infortúnios: ‘Não julgueis;   
                            > tira primeiro a trave do teu olho...’ Mt 7.1-5 

‘Quem pode entender os próprios erros? ‘ Sl 19.12 
’Sonda-me, oh Deus...’ Sl 139.24 

3-  Procure manter as vias de comunicação abertas: 
      3.1  dando o primeiro passo, Mt 5.21-24  
      3.2  buscando a paz, Sl 34.14  
      3.3  andando a segunda milha. Mt 5.41 
 
Obs: é verdade que, assim como quando um não quer, dois não brigam,  mas também 
 quando um não quer, dois não vivem bem!  No entanto, tem a promessa:‘sendo os 
caminhos do homem agradáveis ao Senhor, até a seus inimigos faz que tenham paz  
com ele’ Pv 16.7  

 
Concluindo:  Se fores sábio, para ti serás: se escarnecedor, só tu o suportarás’ Pv 9.12 

➢ sobre a SABEDORIA, veja:o temor do Senhor, Pv 1.7  
Se faltar, peça Tg 1.5-8  

                               as setes colunas: Pv 9.1 ... Tg 3.17 ☺  a elas, 1 D.cuida 
 

02    A ELES... DEUS  INSTRUI  AOS  HOMENS 
 

cap 2 ...DEUS INSTRUI AOS HOMENS  
Vamos apenas esclarecer o que certas referências da Bíblia significam na prática, em 
nosso dia a dia. Não é para dizer-lhes como SER LÍDER pois está bem claro nas 
Escrituras, 
               -  toda a instrução necessária para o homem que quer... 
1- o que você realmente quer? Ler Js. 24.14-15, l Rs. 18.21 – Tg l.6-8 
     - cada um precisa decidir, consigo mesmo e perante deus is 1,19 
     - tudo depende de sua definição conforme Mq 6.8 “ O que o Senhor pede de ti...” 
    -  importa  estar consciente de Gl. 6.7 “ O que o homem semear/ ceifará” 
Todo Manual de Instruções explica o funcionamento e os cuidados necessários para que 
tal aparelho sempre funcione bem, de modo a compensar seu investimento pelo bom 
desempenho, evitando problemas com defeitos que você mesmo possa vir a causar. 
Alguém disse: “ A Bíblia é o Manual de Instruções do Criador”.  
           Tendo decidido andar com Deus, é preciso ler o manual de instruções, não porque 
fulano disse é necessário ler a Bíblia mas porque você decidiu andar com Deus e a 
instrução dEle  se encontra  nas Escrituras. 
2- Bíblia fechada é como dizer a Deus:-“ Não me interessa o que você diz, eu é que sei o  
que é bom para mim, farei como bem quero e entendo ”: 
               isso é rebeldia, “como o pecado de feitiçaria...” 1 Sm. 15.22-23. 
     ( P )  o que desvia seus ouvidos de ouvir a lei, até sua oração será abominável’ Pv.28.9 
 
3- Qual a instrução de Deus para os maridos? Pedro é bem prático: 1Pe. 3.7 
    3.1 coabitai (corr.) ou vivei a vida comum do lar (at.).& começa com palavras que  
                        abrange os dois sentidos pois Deus sabe que o dia prepara a noite   
                             -  e a noite ruim ou “ em branco” estraga qualquer dia! 
  3.2 com entendimento :“O temor do Senhor é o principio do saber,  
                                      mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino’ Pv 1.7   

                         Precisa haver agir coerente com a fé que se apregoa, Tg 1.5-6 
3.3   tendo consideração ... com a natureza da mulher, diferente / não inferior  
                                             constituição física e emocional frágil; ex:- Aço e cristal 

Gn. 2.22 – criada por Deus (Rm 9.20) e trazida a você:  
                   Deus “afia” você através dos defeitos pela Pv. 27.17 
Ore pelos anseios e frustrações dela Gn. 25.21 – Lc. 1.13; 1 Sm 1.8   
Elcana quis consolar, mas não compreendeu a esposa, v 10 Ana estava só (v.14) 
                        Deus se interessa  pela mulher ! (v.20). 
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    dando honra á mulher ... deixe que ela expresse seus sentimentos: OUÇA-A! 
 
 i) Se ela não “cabe” em sua cabeça, não argumente com ela: abrace-a, ela cabe em   
    seus braços, com certeza.  Saiba como motivá-la a  se superar  (você vai lucrar...) 
ii) Deixe-a  segura de seu apoio = Estou com você e não abro... 
iii) Perante terceiros: acertem seus ponteiros a sós. 
                                  Dizendo as palavras mágicas: “Obedeça sua mãe” para os filhos 
                                  Na cama, “pague à mulher a devida benevolência” l Co. 7.3. 
 
Então, Deus  fala ao homem trazendo ambos  ao mesmo nível: 
juntamente:  você age no sentido de ter acordo com sua esposa? Mt. 18.21,12.25 Os. 3.3 
Herdeiros:     ambos são filhos de Deus (são?)  
                      1Co.1.5 tomam posse da herança, cada dia ? Dt 11.24 
da mesma graça da vida: ambos são apenas pecadores salvos pela graça ef 2.8-10 
-    ambos precisam aprender a andar na luz jo. 3.19-22 
-    ambos precisam aprender a não entristecer o espírito santo Ef.4. 
-    ambos precisam crescer na graça e conhecimento de nosso Senhor Jesus  Cristo  
                        2 Pe. 3.18 (Ef. 4.30 – 32 . 1 Jo. 1.7) 
 
O que verdadeiramente impede você de seguir a orientação das escrituras? 
>  Medo ... orgulho ... incapacidade ... rebeldia? Pv. 15.11, Hb. 4.13, Fp. 2.13. 

 
O único motivo que deve levar você a agir de acordo com as Escrituras 
> é o sincero desejo de andar em comunhão com Deus: a única verdadeira motivação! 
Por isso, Deus diz: ... “ para que não se interrompam as vossas orações.”  

– x –x – x – x – x – x – x – x – x – x - 
 

Obs: Será por isso que as igrejas andam tão apáticas? Mt. 24.12!   fim 02 instrui he 

ELAS  02 ... DEUS INSTRUI AS MULHERES...  
Vamos apenas esclarecer o que certas referências da Bíblia significam na prática, em 

nosso dia a dia. Não é para dizer-lhes como SER mulher, pois há instruções bem clara 

 nas Escrituras,  toda a instrução necessária para a mulher que QUER... 

- O QUE VOCÊ REALMENTE QUER? Ler Js. 24.14-15, l Rs. 18.21 – Tg l.6-8 

- CADA UM PRECISA DECIDIR, CONSIGO MESMO e PERANTE DEUS Is 1,19 

- TUDO DEPENDE DE SUA DEFINIÇÃO conforme Mq 6.8 “ O que o Senhor pede de ti...” 

- É IMPORTANTE ESTAR CONSCIENTE de Gl. 6.7 “ O que o homem semear/ ceifará” 

Todo Manual de Instruções explica o funcionamento e os cuidados necessários para que 

tal  aparelho sempre  funcione bem,  de modo a compensar  seu investimento pelo  bom 

desempenho, evitando problemas com defeitos que você mesmo possa vir a causar.   

                Alguém disse: “ A Bíblia é o Manual de Instruções do Criador”.  

TENDO DECIDIDO ANDAR COM DEUS, É PRECISO LER O MANUAL DE INSTRUÇÕES, 

    > não porque fulano disse, mas  

    > porque você decidiu andar com Deus e  

   > a instrução dele encontra-se nas Escrituras. 

A BIBLIA FECHADA é como dizer a Deus: 

“ Não me interessa o que você diz, eu é que sei o que é bom para mim, farei como quero”. 

   >ISSO É REBELDIA, “como o pecado de feitiçaria...” 1 Sm. 15.22-23. 

‘o que desvia seus ouvidos de ouvir a lei, até sua oração será abominável Pv.28.9  

 > Qual a instrução de Deus para as mulheres ? Pedro é bem prático: 1Pe. 3.1-7 

-Semelhantemente... Pedro começa falando para todos se sujeitarem às autoridades, 2.13                                              
                                    aos servos para serem submisso aos patrões bons ou maus,1 Pe 2.18 
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vós, mulheres, sede submissas a vossos maridos...precisa entender que aos olhos de 
Deus,    o marido é   autoridade dentro do lar  :’ o homem  cabeça da mulher’ 1Co 11.3  
   & se você não aceita essa situação, vá falar com Deus.Você teve a chance de escolher a 
quem se submeteria. Se casou  pensando que , depois, faria a cabeça dele ao seu bel 
prazer,se ferrou. *se deu mal com Deus  
                           > pois rebeldia neste aspecto é contra Deus e não fica impune. 
 
 Deus explica  ( não precisa, mas tem consideração com a mulher)  
                       > você vai dar atenção a Deus? 
 - para que também,  
-  se alguns deles não obedecem à palavra... nosso testemunho começa em casa 
-  sejam ganhos sem palavra ...com homem / filhos não adiantar  falar  Eles não ouvem 
                                                   Deus não quer que você se desgaste à toa e dá a direção: 
-  pelo procedimento de suas mulheres... eles olham a sua ATITUDE:  peça a Deus 
            & sabedoria para  agir e eventualmente Deus porá palavras sábias em sua boca                                        
-  considerando a vossa vida casta, em temor... pureza de intenções em temor a Deus 
- O vosso adorno ... somos filhas do Rei, precisamos estar bem arrumas sempre. 
                                   Ter a postura e compostura de princesas. 
-  não seja o enfeite exterior, como as tranças dos cabelos, o uso de jóias de ouro, ou o 
luxo dos vestidos... aí, condena a ostentação pois na época todas as jóias eram verdadeiras. 
-  mas seja o do íntimo do coração... Deus vê o coração: a Ele damos conta de nosso agir 
- no incorruptível traje de um espírito manso e tranqüilo...é o que precisa buscar de Deus 
-  que é precioso diante de Deus ... você vive para agradar a quem?  Você é salva?  
    Deus não precisa dar satisfações a ninguém, mas em consideração a você, Ele explica    
 
Porque assim se adornavam antigamente também as santas mulheres que esperavam em 
Deus, e estavam submissas a seus maridos; como Sara obedecia a Abraão, chamando-lhe 
senhor; da qual vós sois filhas,SE ...( aqui, uma condição que mostra seu  tipo de pessoa)  
 - se fazeis o bem ...certa  ocasião, as mulheres foram orientadas a serem boas esposas,  
   mães e donas de casa  para que a Palavra de Deus não seja blasfemada , Tito 2.4-5 
                                      para não dar ocasião ao inimigo de maldizer, 1Tm 5.14 
-  e não temeis nenhum espanto...toda mulher é cheia de medos e cuidados mas Deus diz  
  para lançarmos a Ele nossas ansiedades, medos e cuidados... Sl 55.22  1 Pe 5.7  Fp 4.7-8 
 & o que está escrito  na Bíblia é para se tornar um modo de viver, de lidar  com as situações 
 

ELES  03   NA FAMÍLIA Timóteo  e Tito 
 

Quanto à área familiar, há orientações específicas para o homem: 
 

Quanto ao seu procedimento pessoal 
 

Bispos e diáconos dariam o exemplo sendo modelo para o comportamento masculino. 
Irrepreensível esposo de uma só mulher, temperante, sóbrio, modesto, hospitaleiro, apto 
para ensinar, não dando ao vinho, não violento, porém cordato, inimigo de contendas, não 
avarento, governa bem sua própria casa, cria os filhos (não é tarefa da mulher) sob 
disciplina, com todo respeito... Bom testemunho dos de fora (1Tm. 3.1-10-12, Tito 1.6-9).  
Recomendo a leitura do livro: “Estatura de um homem espiritual”. 

 
Quanto ao relacionamento com a esposa 

 
A chave de um relacionamento feliz com a esposa é o amor: atitudes que revelam o caráter 
de Cristo sendo formado em você  (Ef. 5.25-33; Cl. 3.19; 1 Pe. 3.7). 
 Amor é atitude, não sentimento ( 1 Co.1313.1-8; Mt. 5.44). Se a Palavra de Deus nos 
orienta a amar os inimigos, quanto mais aquela que compartilha sua cama. 
              O amor vem de Deus ( 1 João 4.16; Rm 5.5; Gl. 5.22; 2 Tm. 1.7) 
O amor é uma necessidade básica da mulher, como gasolina é para o carro, se faltar não 
funciona. “Quem ama a sua mulher, a si mesmo se ama” (Ef. 5.28). O mandamento do 
Senhor é para o bem e incentiva os maridos a amar a esposa, pois sabe que todo o amor 
que o homem der à mulher voltará para ele com juros. Amar é um bom investimento. 
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Apelo a amar  visa fazer o homem  reconhecer que ao ama e depender do Senhor,Mq. 6.8 
Portanto, o amor à esposa deve ser igual ao de Cristo: abrindo mão de si mesmo, indo de 
encontro às necessidades dela e na dependência do Senhor. Deve ser como aos seus 
próprios corpos: alimenta, não odeia, veste, cuida. Deve ser orientado pela Palavra de 
Deus: independência financeira e psicológica; compromisso; acordo “como andarão dois 
juntos, se não estiverem de acordo” e concessão à mulher do que lhe é devido, 
                           Gn. 2.24  >  Amós 3.3 >  1 Cr. 7.3-5  

 
A esposa deve ser amada no dia-a-dia com entendimento e discernimento. “Não vos irriteis 
contra elas... não as trateis com amargura” (Cl 3.19). “Coabitai” (relação sexual - 1 Pe. 3.7).  
O discernimento quanto a uma vida comum no lar diz respeito à dar honra à mulher, ter 
consideração, levar em conta sua natureza feminina, fragilidade física e sensibilidade 
emocional. Não esquecendo que ambos são apenas pecadores salvos pela graça, 
portanto, iguais para Deus. 

 
Manter a mulher sujeita tem dado muito trabalho ao homem e resultado em muita 
frustração, além de reação contrária como rebeldia e o movimento feminista. Na melhor 
das hipóteses tem aniquilado aquela que Deus criou para ser a coroa de seu marido. Ao 
homem compete amar. 

 
 

Há, também, orientações específicas aos filhos: 
 

Aceitação 
 
                Podemos escolher profissão, emprego, esposa e muitas outras coisas, mas  
não se pode escolher a família onde nascemos. Desta forma, aceitar a pessoa dos pais,  
a situação familiar e a disciplina da casa é o primeiro passo para se aceitar a vontade de 
Deus para nossa vida, Ef. 6.1-3; Cl. 3.20  

 
Deus, que nos fez sabia onde estava nos colocando, conhecia muito bem aquele homem 
que seria meu pai e a mulher que seria minha mãe e, ainda assim, permitiu que eu 
nascesse nessa família (Sl 139.13-15-17). Deus tem um plano para você através de sua 
família, das qualidades e defeitos de seus pais, irmãos e avós. Procure vê-los como 
pessoas que tiveram sonhos como você os tem; que têm lutas e problemas; que se 
esforçam para aceitar; que estão fazendo o melhor que podem. 

 
  Aceitar é encarar o fato sem amargura nem raiva , Ef. 4.30-32   
   > Há amargura ou raiva? Peça ao Senhor para agir em você 
  >  fazendo-o aceitar sua família, sem reservas no coração. 
 

Perdão: 
     Como fomos perdoados por Cristo. Devemos perdoar não só pelo que fazem,  
mas pelo que são e não deveriam ser, ou pelo que não são quando deveriam ser. 

 
*Vamos clamar ao Senhor pedindo que Ele opere em nós aceitação e perdão,  
 quanto à nossa família e a capacidade para obedecer, pois Jesus sendo Filho 
de Deus teve de aprender a obedecer aos seus pais humanos,  à Lei humana  
   e a Deus, Hb.5.8; Pv. 9.12                
 

ELAS   03   NA FAMÍLIA  

Na Bíblia, o papel da mulher é bem definido 

1- Ajudadora idônea...plano original de Deus, antes da queda, Gn 2.18  
a) Quem foi criada para ajudar, não deve atrapalhar ! Óbvio? Nem Tanto.  
      Muitas esposas parecem existir só para atrapalhar o marido. Observe-se... 
b) Idônea...que dizer COMPETENTE, APTA PARA A TAREFA. 
    Se você não foi preparada para desempenhar adequadamente sua função,  
                 > precisa começar a se prepara o quanto antes!  
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2- Inimizade entre a serpente (diabo) e a mulher, Gn 3.15 
     Esta conseqüência do pecado explica porque a mulher tem sido tão oprimida, 
      maltratada, incompreendida e abusada através da História da Humanidade. 
   >Como o diabo usou a mulher para separar Adão de Deus, 
      -ele  tem usado o homem para atormentar a mulher.  
 
3- Sujeita ao marido:  conseqüência do pecado, Gn 3.15-16 
    Além de ter aumentado a dor do parto, o pior foi a sujeição ao marido 
    > É preciso entender que DEUS SABE MELHOR, e ser sujeita ao marido 
   é,  realmente, melhor para a mulher. Nesta época de feminismo exacer – 
    bado e confusão de valores,fica difícil aceitar esse conceito. Mas filhas de  
   Deus têm o Espírito Santo e a graça para serem o que Deus planejou que 
        fossem:   Submissas aos maridos, como ao Senhor 

4- Mulher sábia edifica a casa, Pv 14.1  
    o TEMOR DO SENHOR É O PRINCÍPIO DA SABEDORIA, Pv 1.7 
    A sabedoria é: pura, pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia e bons frutos, sem 
parcialidade, sem hipocrisia, Tg 3.17 Você é sábia?  
   A insensata com sua mãos DESTRÓI (com suas atitudes destrutivas) 
 
5- Mulher virtuosa... 31.10-31 ( ver artigo no link MULHERES) 
    É preciosa, pois muito difícil de achar. No entanto,  vale a pena 
     -  conferir suas qualidades e se propor a desenvolvê-las.  
 
6- Mulher casada é compromissada e tem cuidado com sua vida sexual, 1Co 7 
a) Deus não é alienado:  compromissos precisam ser honrados,  Ec 5.4-5 
     Diante de muitas testemunhas,quais foram seus votos, no dia de seu casamento?  
 
b) Deus não é puritano: sabe que relacionamento sexual satisfatório para ambos é 
   de suma importância no casamento. Ler 1 Co 7 com bastante atenção. 
 
c) anote as orientações apresentadas, veja se as está observando.  

7- Mulher de Deus é ensinável, Tito 2.3-5  
    Aprende com as mais velhas a serem prudentes, amarem seus maridos e filhos,  
    moderadas, castas, boas donas de casa, sujeitas a seus maridos para que ... 
              A PALAVRA DE DEUS NÃO SEJA BLASFEMADA !  

ELES  04   SEXO 
SEXO... para eles. 
Para ser bom,  é preciso seguir as instruções do Criador,  Gn. 1.27-28   
Não é pecado (Gn. 1.31), dentro do casamento (Hb. 13.4, 1 Tm.6.17).  
Deus deu as instruções para o casamento antes da Queda (Gn.2.24):- 
Deixe o homem: - ele precisa ser independente financeiramente do pai 
                                                                         e  psicologicamente da mãe. 
UNa-se: o pronome reflexivo remete a uma decisão pessoal, voluntária 
            - fala de compromisso, companheirismo (conversa, trabalho, passeio, rir juntos 
etc...) 
Uma carne: - só então, união física, prazer a dois. Você sorri apenas de um lado do rosto?              
                                                                                    Ou com o rosto inteiro? 
Amar a mulher é amar a si mesmo (Ef 5.28)   Coabitar com entendimento (1 Pe 3.7) 
 
É importante que o homem tenha sensibilidade e interesse em satisfazer a esposa. Uma 
boa ajuda vem a ser os livros e revistas, mas isso não pode substituir a conversa com a 
própria esposa. Lembre-se a insatisfação dela afeta diretamente a você: como?  
Irritação: - raiva do marido leva a um comportamento agressivo quanto a crianças e a casa.  
                 Essa agressividade é inconsciente, ela não quer ficar assim, sente-se culpada,  
                 não sabe lidar com “isso” que explode dentro dela. Precisa de sua ajuda. 
Fuga: - A insatisfação quando constante provoca a “fuga” – cansaço, sono, TV, doença,  
               trabalho, crianças (medo de engravidar). 
Frigidez: - Há um desligamento, inconsciente, do centro do prazer, indiferença e obrigação. 
Aversão: - Ocorre com o passar dos anos. 
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É importante frisar que estes comportamentos são inconscientes, gerados por acúmulo de 
insatisfações durante a vida. Mas é possível evitar ou corrigir situações como essas. 
Deus diz: - “Maridos, amai vossas mulheres” (Ef 5.24). O que a mulher mais precisa é do 
interesse, carinho e atenção do marido. Amor é atitude (1 Co.13) que revela o caráter de 
Cristo sendo formado no homem ( Rm 8.28-29) . Amor  aceita o outro como ele é.  
     >   É possível aprender a amar.  Deus é amor. Fale com Ele sobre isso. 
 

Dicas práticas: 
O quarto – é o  ninho de amor, >  tudo fica do lado de fora (principalmente crianças). 
                 É preciso aprender a deixar os problemas nas mãos de Deus (orar, ler a Bíblia).            
                 Deve-se arranjar uma hora para falar das diferenças e em outro lugar. 
                                         > resolver atritos antes de  dormir,   Ef. 4.26  
                 Crianças: seja firme quanto a hora de dormir cedo e cada um na sua cama. 
 

Cortejar a esposa: - O que ela gosta? O que precisa? Qual sua atitude ao dar o  dinheiro?  
                 Olhe, converse, ouça, admire, toque. Pequenas atenções são indispensáveis para  
                  que o amor continue sempre “vivo” até na velhice, e não haja tantas insatisfações. 
 

Ritual do Amor: é muito importante criar um. Que ela saiba de suas intenções. De modo geral  
                  prepare a noite e o café da manhã, cuide para que seja um bom dia juntos, orando,  
                   conversado, com gestos de atenção mútuos. 
 

De modo especifico crie um código secreto entre vocês dois para que ela se prepare  
                  psicologicamente. Ex.: Trazer um doce ou bombom (se ela não estiver de regime),  
                  uma coisa que ela gosta, revista, livro, etc. Mandar um zapp  à tarde “Só para  
                 dizer que gosto de você” ou “tudo bem ai?” “não vejo a hora de chegar” ou apenas  
                 uma prosinha.  Tomar banho e passar loção antes de jantar. “Avisar” que vai  
                 desligar a televisão cedo (cuide para que não seja no dia “daquele” programa que  
                 ela quer ver)   Alguma frase ou gestos especiais “só de vocês”.  Recebendo a  
                 “mensagem”,  ela terá tempo para arrumar tudo logo,  e se preparar para você. 
 

SEXO NA MEIA IDADE 
- Há menos preocupações 
- Há menos movimentação na casa (filhos já estão grandes) 
- Não há mais o medo de engravidar 
- Depende de  trabalho em conjunto, é reflexo de toda uma vida de relacionamento 
 cultivado, ou sofre com o desgaste de muitos anos da indiferença, falta de atenção, 
grosseria, opressão, violência...que pode ser apenas(?) verbal ! 
                   Com  o que você tem `regado` o seu relacionamento? 

                                 O que o homem semear, é o que ira colher, Gl 6.7 
 

Deus dá um incentivo: o que ama a sua mulher, ‘ama-se a si mesmo’, Ef 5.28 
 

Sexo na meia idade é como ir a um bom restaurante francês: requer tempo de preparo, 
finesse, bom perfume, ambiente especial, música suave: vale mais todo o clima do que 
propriamente a quantidade de comida em si (bem diferente de  engolir furiosamente uns três 
big Mac's com Coca-cola, batatas fritas e um sundae de sobremesa) Leva alguns anos para o 
relacionamento se definir e ser aprimorado; como o vinho, o tempo revelará sua qualidade: 
se bem elaborado, torna-se valioso, caso contrário, AZEDA... `vira` vinagre!  
 

QUANTO AO HOMEM 
É preciso não ficar parado: nada de se deixar no sofá vendo TV!  É tempo de ler mais a  
                Bíblia, visitar casais mais novos, grupos de oração nas casas, trabalho com jovens. 
                  >  Fazer palavras cruzadas, buscar se aprimorar como pessoa, e cristão.  
 

É preciso  ter atividades físicas:  andar bastante,  ginástica, ajudar no serviço 'mais pesado” 
da casa  ( com a idade,  a esposa  apreciará  sua ajuda: pode ser  meio de aproximação, e de  
desenvolver companheirismo, não de implicar com tudo o que ela faz, do jeito que ela faz!  
 
É preciso cuidar da saúde em geral  (já reparou como homem foge de médico?) 

Alimentos adequados, Complementos vitamínicos  Check-up periódicos 
 

“Seja bendito o teu manancial, e alegra-te com a mulher da tua  > mocidade”. 

                                Provérbios 5.18 (ler o texto todo)                 
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ELAS 04  SEXO PARA ELAS 
 

Você estava mau humorada no café da manhã, ficou resmungando o dia todo – talvez até 
com razão; só falou com o marido para pedir ou reclamar, ficou vendo TV até a hora de 
dormir... ACHA que tem condição emocional de ser boa parceira 'de cama' para seu 
marido? Muitas mulheres usam TUDO ISSO e mais: crianças, indisposição, presença de 
parentes ou visitas para FUGIR do marido. Abra sua Bíblia em 1 Tm 6.17 está escrito que 
Deus criou todas as coisas para delas gozarmos: dias lindos, céu azul, montanhas e 
vales... o mundo é muito bonito: é prazer para os olhos. Deu-nos a água, o calor do sol, o 
ar puro que nos dão sensações tão gostosas. Deu-nos paladar para sentirmos o sabor dos 
alimentos e criou o sexo para ser um momento de prazer a DOIS (não só para o marido). 

 
Gn. 2.26 diz que o marido e mulher tornam-se uma só carne. 
 você sorri apenas de um lado do rosto? Só se houvesse algum problema, não é?  
 Pois bem, -qual a sua realidade?- Como você encara o sexo? -Tem prazer ? 
 
1-  O sexo faz parte da vida de pessoas casadas, sem sexo, para quê casamento?  
    Costuma-se considerar esta área da vida separada até do próprio Criador, mas   
       - Deus afirma que o leito conjugal é digno de HONRA (Hb. 13.4) 
       E dá instruções para a prática do sexo ANTES , Gn. 27,28,31 – 2.24, 18 
                                                               e    DEPOIS  da Queda , Gn 3.16, 1 Cr.7.2 
         '... o teu desejo será para teu marido...' Gn 3.16. Você aceita isso?  
      Quais são suas dificuldades na área sexual? Barreiras devido a educação? 
             Leia 1 Pe. 3.18 e livre-se delas: sexo não é pecado, nem sujo. 
           'viu Deus tudo quanto tinha feito e eis que era MUITO bom' Gn. 1.3l. 

 
Vamos ver o que acontece no físico da mulher, bem ligeiramente: 

 
2  QUANDO NÃO TEM PRAZER, sofre conseqüências: 
 

IRRITAÇÃO ('raiva' do marido) grita com as crianças, bate coisas... Sente-se 
culpada, e frustrada e não sabe COMO lidar com isso. Daí,  passa a evitar o 
marido, arranjando como meios de fuga: cansaço, as crianças, visitas, TV, 
excesso de trabalho (está sempre ocupada) 

Entra num círculo vicioso de insatisfação e fuga  
  > que pode complicar em sob dois aspectos: 

FRIGIDEZ: com o tempo, 'desliga' o centro do prazer; 'vira' obrigação. 
AVERSÃO: conforme a pessoa  e a situação pode ocorrer um trauma e  
                  -a mulher passa a 'ter horror', não quer mais saber de sexo. 

 
Outros motivos: medo de engravidar e ressentimento: 
                              castiga o marido, mas também sofre  
                             >  Troca o prazer sexual pelo prazer da vingança. 

 
      TER PRAZER: não depende só do marido. QUAL A PARTE DA MULHER? 
 
2.1 – DISPOSTA :  é preciso haver uma disposição para o ato sexual;  
                                >  COMO ESTÁ A SUA? 

Havendo entendido que sexo não é pecado, não é feio e foi criado para dar prazer. 
O que ainda é empecilho? CONVERSA COM O SENHOR (Hb 4.13)  
 Ele sabe e quer atuar nas necessidades e dificuldades (Sl. 103;14, Is. 49.16) 
                > É preciso entender que se negar ao sexo é solução do EU,  
                                 - não resolve nada e só complica.(1.Cr. 7.4-5). 

* Cada mulher precisa aprender: 
 

LIDAR COM SEUS SENTIMENTOS JUNTO COMO O SENHOR, Ef. 4.30-32  Você é 
cristã? Que lugar Deus ocupa em sua vida? O primeiro? Quais seus ídolos? Dinheiro, 
poder (= Eu mando )  prazer (= Eu gosto)   fama = desejo de reconhecimento  
                             >  saber = Eu sei / Eu sou o bom... 

 
CONFERIR SUA VIDA COM O GABARITO DA PALAVRA Sl. 1.1-2 Quantos padrões 
de Deus você conhece e  vive? Não mais EU Gl 2.20 'negue-se a si mesmo' Mc 8.34 
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RECONHECE A SOBERANIA DE DEUS – João 19.11, Sl. 93  
                        Andar assim com Deus,  
> libera o corpo e a MENTE para estar DISPOSTA para o ato sexual. 

 
2.2 DISPONÍVEL é necessário se preparar para o ato do amor.  
                             Mulher não é máquina: serva (de dia) Amante (à noite). 

É preciso criar condições durante o dia todo, desde o café da manhã 
(M.Total): casa em ordem, comida pronta, crianças sob controle  (veremos 
organização de tarefas em DONA DE CASA), calma, bom humor, dengos... 
arrumadinha  e cheirosa. 

 
Aprenda a recebê-lo quando volta do trabalho: tarefas sob controle, 
aparência agradável, lembrar sempre que de nossas cargas e 
necessidades o Senhor cuida. É preciso ser atenciosa: olhe para ele, dê 
um 'dedo' de prosa agradável, perceber do que ele precisa; se for 
necessário, dar um 'toque' para conversar após o jantar, o jornal da TV.   
            Falar o necessário e expressar-se com feminilidade.  
CUIDADO PARA NÃO AZEDAR... Trate-o como se fosse o chefe e você a 
secretária. Depois do jantar, ajeite a louça logo, crianças na cama cedo, e  
   > esteja disponível para ser amada. 

 
2.3  DESEJÁVEL desde a manhã; ex: como secretária chega ao serviço? (chinelos:NÃO) 
durante o dia todo: não é preciso gastar muito dinheiro; é mais questão de ordem, trato, 
bom gosto e capricho (= toque feminino) sem falar na LIMPEZA. À noite, em vez de ficar 
diante da TV, cuide-se: um tempo antes de dormir, vá para banheiro, prenda o cabelo, 
limpar o rosto /  retoque nas unhas/banho/pés/mascara/creme no corpo/loção Tonica + 
nutritivo/ sobrancelhas/camisola bonitinha ou sexy (conforme o ambiente); solte o cabelo, 
perfume suave. Aí sim, vá até ele para se 'enroscar' como uma gatinha carinhosa.  
                                          Acha demais? 
    & VOCE QUER QUE ELE A AME sem que faça nada para ser 'amável'?  
                    - Como fazia na época do namoro? Não foi só ele quem mudou! 
 
*Há  questão `embutida`  realmente séria: 
-por que você não está disposta a se empenhar para obter o amor de seu marido? 
 (ler: Cura Interior). Sabe,  as prostitutas têm vida miseráveis, mas todas as noites estão lá, 
PRONTAS para o que der e vier; à DISPOSIÇAO... para lá e para cá; DESEJÁVEIS, 
arrumadas para atrair a atenção dos homens, de qualquer homem. Elas se dão ao trabalho 
de satisfazê-lo  & por motivos escusos e pecaminosos!  
   SE você não quer se dar ao trabalho pelo SEU MARIDO, pelo SEU PRAZER, pela     
   FELICIDADE DE VOCÊS DOIS... precisa  parar e se perguntar: POR QUE?????  
    as mais velhas ensinem as mais novas a amar seus maridos, Tito 2.4 &     
 

ELES   05   L Í D E R 
O homem foi criado para estar no comando (Gn. 1.26), para dominar e sujeitar a natureza (vs. 
28). Por ex.: domar animais ou colocar um avião no ar é uma forma de domínio da natureza;  
                       >  vacinas e lâmpadas são outra forma; existem inúmeras... 
Com a Queda, essa autoridade concedida por Deus foi deturpada, o homem exerce domínio de 
forma egoísta, destruidora e insaciável. Um exemplo disto são os grandes conquistadores da 
antiguidade, os ditadores, os opressores (dentro do lar). 
           Hoje em dia, essa “sede” de conquista passou para o campo financeiro, profissional 
                   >  e muitas famílias continuam oprimidas pela ditadura do chefe da casa. 
Liderar é mandar? Tudo tem que ser como o homem quer? Em que consiste liderar? Liderar é 
a responsabilidade de tomar decisões adequadas, e saber despertar nos outros a disposição 
de colaborar para o bem comum. Difícil, não é mesmo? Além do mais, cada homem exercerá a 
liderança conforme seu temperamento (Interessante estudo à parte),  sendo que defeitos e 
qualidades de sua liderança serão diretamente proporcionais  às suas qualidades e  defeitos .      
                      (ler Temperamento controlado pelo Espírito   de Tim La Haye ) 
 
*Exercer a função de líder deveria levar o homem à 
  
1-  dependência do Senhor. Deus sabe o fim desde o começo (Is. 46.10), dá sabedoria (Tg. 
1.4-7) e quer levar os nossos fardos (Sl 10.13-14, 68.19). O que tem sido pesado para você? 
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Pense e conte a Jesus cada um desses fardos. É o Soberano Deus quem convida você a fazer 
isso (Mt. 11.27-29). 
 
2 andar sempre “em sintonia” com Deus para saber qual a vontade Dele para cada membro 
da família (Ef. 2.10). O líder é o Sacerdote da família: levar a família a Deus e trazer Deus para 
sua família através do exemplo, culto doméstico, freqüência à igreja local, acompanhamento e 
retiros etc... Leva a família a Deus através de orações específicas. 
 
3-o bom desempenho de um líder depende de: 

i) Comunhão com Deus: - Ef. 4.30-32, 1 Jo.1.7 a 2.2, Jo. 3.19 
ii) Oração, louvor, adoração:- Fl 4.6-7, Ap. 4.10 
iii) Humildade: - Mq. 6.8, Lc. 1.13 

 
*EM QUE CONSISTE LIDERAR? 
 
1- Ser capaz de olhar para fora de si. 

É diferente da atitude “sou eu quem manda”, cujas decisões são baseadas exclusivamente 
na vontade pessoal e absoluta do Líder (Pv. 3.1-8). 

 
2- Conhecer seus liderados, o que requer: 

2.A – Senso de observação: olhar para eles, observá-los com inteligência e amor. 
2.B – Interesse: perguntar, ouvir e ponderar no que dizem, trocar idéias,  
não impor as suas, compartilhar, apoiar mesmo sem palavras. 

 
3- Estar presente mesmo que ausente.  
COMO? Dizendo- 'Foi bom seu dia?' / Olhando a lição feita/ 
Parando para perguntar -“Você está bem?” Quais são seus planos? 

Interessando-se pelo bem estar, pela saúde, educação, vida espiritual da esposa e filhos. 
“Obedeça sua mãe” – são palavras mágicas pois fazem com que os filhos saibam que a 
mãe é a representante autorizada que recebe do Líder honra e confiança (qualquer 
divergência deverá ser resolvida à parte, a sós) e nunca desmandar o que a mãe falou ou 
ensinou, a não ser heresia ou imoralidade. 

Reserve tempo para dar atenção à esposa. Ouvi-la, traçarem juntos diretrizes da vida 
familiar. Recebendo honra de sua parte, ela não irá ter de lutar para conquistar o 
espaço vital dela, nem tentar usurpar sua liderança. Marido e mulher foram criados 
para serem aliados, não opositores; e muito menos para terem relacionamento padrão / 
servo. 

4-Dialogar... é importantíssimo desde que os filhos são pequenos, pois: 
4.1 – Cria elo, sentido de união “vou falar com meu pai”. 
4.2 – Areja os relacionamentos, quebra tensões. 
4.3 – Esclarece quanto aos “modos de ser” de cada um (é bom começar só o casal pois 
precisam ter adquirido certa prática nesse “joguinho da verdade” para depois incluírem os 
filhos. 
4.4 – Incentiva o respeito mútuo – cada membro da família percebe que é parte integrante 
da mesma, sabe que poderá se expressar e ser ouvido com respeito sem interrupções dos 
outros e, por isso, tomar cuidado com as palavras. 

 
5- Respeitar a individualidade, a começar a da esposa!  

Acatada e respeitada, a esposa terá prazer em atender às sugestões do marido (você 
sugere, ela decide e vice-versa), ao mesmo tempo em que está livre para fazer o que acha 
melhor sem que isso acarrete uma guerra em família. 

Entender que cada filho é criatura única, e precisa ser tratado respeitando-se 
diferenças individuais de temperamento, habilidades, etc. Ler Sl 139 

6- Manter-se informado 
Quanto você se interessa pelo seu trabalho, esporte ou notícias em geral? Quanto você já 
se interessou em conhecer e aplicar os princípios que fazem um casamento funcionar 
bem? Há livros especializados neste assunto.Por que alguns homens não gostam dessa 
idéia?  
No padrão do mundo, talvez porque... 
     a) ficara evidente suas atitudes egoístas  
     b) se souber que há um modo melhor, eles não terão mais desculpas para continuarem  
                                                                - fazendo as coisas “ao seu modo”.  
   c) Homens não gostam de mudar de idéia: “Homem tem que ser macho”, isto é,  
                      >fazer valer a sua vontade, sem verificar se é a melhor.  
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& Homens se convertem, maridos dificilmente.  
Qual o padrão de Deus para o homem / marido? (Sl 1.1-3, Rm 12.1-2 1Pedro 3.7).  
 
& Quais os outros padrões do mundo que o homem precisa se livrar? 
1-Ele é o homem: senhor absoluto, não pode ser contrariado. 
2-Ele dá o dinheiro: todos dependem dele para viver, é justo que se curvem as suas 
ordens.     
   O pior é que alguns cristãos têm essas posturas e ainda dizem: “Foi Deus quem me deu     
    esse direito”. Imagine!! Decore o padrão de Deus (Ef. 5.28, 6.4, Cl 3.19-21, 1 Pe. 3.7). 
 
3-Enquanto uns se agarram ao poder, outros, de temperamento mais fleumáticos,  
  abrem mão de sua posição e responsabilidade - pela paz, dizem... “Seja como ela 
quer, desde que não me amole”. Omissão é outra forma de opressão, pois a mulher fica 
sobrecarregada exercendo função que não é dela (apesar de se sair muito bem...  
                                ex: viúva com filhos pequenos). 
& Ditador ou omisso? Onde você se enquadra? “Sonda-me ó Deus e conhece o meu 
coração...” (Sl 139.23). “Quem pode entender os próprios erros...” (Sl 19.12). Deus não 
invade a vida de ninguém. Ele espera que você dê licença, peça, e então Ele intervém 
mostrando e capacitando. 

 
7-Sabe obter o melhor das pessoas 
O líder contribui para desenvolver o potencial de cada um ou corrigir pontos fracos da 
esposa e filhos; dá o exemplo procurando dar o melhor de si e “trabalhando” junto com o... 
Senhor nas áreas críticas de sua personalidade (Mt. 7.1-5), como? Ora especialmente 
pelas dificuldades. Você muda quando os outros falam? Então por que espera que os 
outros mudem quando você fala? Só Deus pode mudar o coração de alguém (Ez. 36.26). 
Há outros meios: diálogo, jogos educativos, apoio moral, fornecer meios (dar, deixar ir, ficar 
com as crianças para a esposa fazer um curso, etc.), além de ajuda profissional (dentistas, 
médicos, psicólogos – de preferência cristãos). 

 
8-Analisa racionalmente 
As situações e circunstancias devem ser analisadas racionalmente à luz da Palavra de 
Deus (Tg. 1.19). Como alguém que segue as instruções de Seu Superior e que está 
consciente de que deverá prestar contas a Ele. Eva pecou, mas Deus chamou “Adão, onde 
estás?” (Gn. 3.9, Hb. 4.13, Pv 24.26-27, 3.3-7, Sl 50.23). 

 
9- É imparcial, democrático e ponderado nas decisões 
     Não faz valer suas preferências, ouve a opinião dos outros, explica seus motivos, 
> não decide conforme o humor do momento. “Vamos ver...' Vou pensar... “Vou orar... 
                               >  ' Vou me informar melhor '. 
*Mesmo sem ter uma resposta definitiva, a pessoa sabe que não foi ignorada, fique 
sossegada e não importuna querendo uma resposta imediata. Com tempo você terá 
oportunidade de decidir, mas acertadamente, tendo pesado prós e contras, conversando 
com a esposa, e tendo tomado conhecimento de mais alguns dados importantes. Assim 
sua decisão será respeitada, você não terá de voltar atrás, como algumas vezes ocorre, 
nem ficará arrependido por ter sido injusto ou despótico, cuidou de não provocar os filhos à 
ira. O tempo passa muito depressa. Deixa-se de fazer um agrado para a esposa e filhos 
por comodismo, economia, desinteresse, má vontade ou desconsideração, a fase passa e 
nunca mais aquele agrado terá o mesmo significado. 
*Explicar seus motivos e razões para a família, faz com que haja colaboração, e oração. 
Em vez de críticas, resmungos, cara feias, má vontade, rebeldia. 

 
Conclusão: * Líderes têm se empenhado em manter a esposa e filhos em sujeição quando 
a orientação de Deus é outra: eis a razão de frustração, dos aborrecimentos e poucos 
resultados. * Muitos podem dizer: “Eu não sabia” 
 
*Quantos podem, honestamente, dizer que se empenharam em orar ou ler a Bíblia, 
procurando orientação específica para esses problemas. O importante é que hoje você 
ficou sabendo e, a partir desses novos conhecimentos pode traçar uma nova linha de 
conduta.      *Um dos gabaritos da Palavra ante a vida é: 
 
'deixando as coisas que para trás ficam, prossigo para o alvo...' Fp 3.13-14 
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*Líder que tem a coragem e a humildade de procurar melhorar como pessoa e em seu 
desempenho como chefe da família... certamente terá a admiração e o apoio de sua 
família, bem como a benção de Deus. –x- 

 

Elas 05  SUBMISSA   
elas MULHER submissa / HOMEM líder 
 

Ajudadora idônea = foi o objetivo de Deus ao criá-la (Gn.2.18. 
 

Sujeita ao marido = foi a determinação do Senhor depois da queda. 
 

Sujeitai-vos...  a mulher decide ser submissa em atenção à diretriz de Deus,1 Pe. 3.1 
 
1- É diretriz de Deus às mulheres. Ele sabe o que é melhor para Suas filhas.  
  
 A insubmissão gera graves problemas no casamento: 
   a) Destrói o Ego do marido: fica um 'banana' e a esposa o despreza. 
  b) Sobrecarrega a mulher pois acumula funções. 
  c) Oprime e aniquila a mulher: se o marido for do tipo 'machão', qualquer manifestação 

          >  da mulher será rebatida com menosprezo, grosseria e maus tratos. 
 
2- É decisão pessoal; cada uma  precisa entender  e  aceitar  o seu destino como 
   Jesus o fez 'Para isto vim...' (Jo. 12.27). Como você encara o fato de ser mulher,  
    suas circunstâncias, a família?  & Realmente os homens abusaram, querendo 

      >  impor o mandamento que   > Deus deu para as mulheres. 
 

3- Como ao Senhor... note a equivalência:  
- ninguém é mais submissa ao marido do que é ao Senhor, assim sendo, 
- a submissão ao marido é um 'termômetro' da submissão ao Senhor. 
 

 3.1 O que ocupa o primeiro lugar em sua vida?  
       Os ídolos da modernidade são:  
       Ex.: dinheiro, poder, reconhecimento, prazer (TV), conhecimento intelectual? 

        - 'Nosso coração é enganoso e perverso' (Je.17.9-10) 
        - 'Quem entende seu próprio erro' (Sl. 19.12-14). 
       - 'Tira primeiro a trave do teu olho' (Ma.7.5) 

  

3.2  Você crê e aceita a soberania do Senhor para sua vida? (Sl. 93) 
 Medite nos versos seguintes em relação ao seu marido: 
- 'Nenhuma autoridade sobre MIM se do céu...' (Jo.19.11) 
- 'Coração de rei na mão do Senhor...' (Pv.21.1) 
- o que provoca a ira do rei peca contra sua própria alma, Pv 20.2 
- 'Como ferro se afia, o homem ao seu amigo...' (Pv. 27.17) 

       & Deus coloca pessoas ao nosso lada como instrumentos para 'lapidar'  
       nossa maneira de ser afim de que a imagem de Seu Filho seja formada 
                                 em nós, Rm 8.28-29  

Quando Deus está no lugar que LHE é devido,  
todas as coisas vão para seus devidos lugares. 

 

3.3  'A mulher sabia edifica sua casa... 
        edificar dá trabalho, requer planejamento, determinação, disciplina,  
       perseverança,         persistência. Veja o modelo da Mulher Virtuosa  
        em Pv 31. 10-31  &  Ela é virtuosa porque  ela é...daquele  jeito  
              >  não porque o marido dela... isso e mais aquilo.  
 
 Acima de tudo, somos filhas de Deus, e se esperar que ajamos como tal. 

SABEDORIA é... pura (limpa, sem más intenções no coração)  
pacífica ( busca a paz, empenha- se por alcançá-la, Sl 34...)  
moderada, tratável, cheia de misericórdia (não crítica)  
e de bons frutos, sem parcialidade, sem hipocrisia, Tg 3.17  
A insensata com suas próprias mãos a derruba' , Pv. 14.1  
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& As ações, as atitudes da insensata acabam por destruir seu casamento, seu lar. 
 
'A mulher que teme ao Senhor, essa será louvada' (Pv. 31.30).  
'O temor do Senhor é o princípio da sabedoria' Pv 1.7 
 
& Ser esposa submissa é decisão da mulher como estilo de vida diante do Senhor ! 
    Sérias  advertências: cada um veja como edifica, 1Co 3.10 
                                       cada um dará contas de si mesmo a Deus, Rm 14.12  
 
Conclusão: ser esposa submissa atende à necessidade do marido de que sua  liderança seja 
acatada e respeitada. Não que dizer que a esposa deva fazer-lhe todas as vontades e ser 
tratada como empregada, com desrespeito e abuso.& essa nunca foi a intenção de Deus ao 
dizer submissa:   leia na bíblia os mandamentos de Deus aos maridos e verá como Deus quer 
que a esposa seja tratada.  
 
& O diabo é enganador: usa o mundo para 'bagunçar' o que Deus fez e diz... 
                                        - Usa até certos pregadores machistas para distorcer a Palavra  
Por isso, mulher moderna, culta, precisa ler na Bíblia quais são as diretrizes de Deus 
para ela, a fim de * Primeiro...acertar sua vida com Deus, pois  
                                                 precisa aprender a ser responsável por suas escolhas 
 * Depois... saber discernir se o que escuta vem de Deus, mesmo, via Palavra... 
                  'os de Beréia eram mais nobres do que os de Tessalônica... At 17.11 
                   examinando cada dia nas Escrituras se estas coisas eram assim'  
*Queridas, não se deixem enredar pelo inimigo, sendo rebeldes à orientação do Senhor 
privando-se das bênçãos de Deus. O mundo (o diabo) quer que você pense que quem 
obedece a Deus faz papel de bobo, fica cochichando em seu ouvido -Amélia!  
& Seja esperta: decida seguir à orientação da Palavra e saiba que terá Deus ao seu lado, 
pleiteando sua causa, inclinando o coração do marido segundo Sua vontade.  

Pode-se resumir o apoio à liderança do marido em quatro 'A'.s básicos: 
- Aceita.. .o marido como ele é, nem sonha em mudá-lo  
- Admira...é a mola propulsora de todo homem. 
                  Reconheça e diga o que ele tem de bom 
- Adapta-se...faça como ele quer, sempre que possível, para que, quando se tratar 
de pontos vitais de sua personalidade, ele saberá que não é 'frescura' sua.  
-Agradece...afinal, sempre há o que agradecer, e é tão bom sermos gratas ! 

                                       (extr do livro 'Mulher Total' _ Esgotado?)  
*Se seu marido é um 'espinho na carne'... 'A minha graça te basta' (2 Co. 12.0) 
Apropriando-se da graça de Deus,  passará por situações bem difíceis  e a presença  
do Senhor a envolverá de tal forma que quando passares pelas águas, Eu estarei contigo, 
pelos rios...não te submergirão...pelo fogo, não te queimarás...'Is 43.2 
        & São promessas ao remido do Senhor, Is 43.1 (Você é remida do Senhor?)  
'porque a MIm se apegou com amor, Eu a livrarei' Sl 91. 14 –x- 
 

ELES  06   PROVEDOR 
Ele: P R O V E D O R   tem a ver com  a questão de TRABALHO !  
 

Função do homem tanto antes como depois da queda (Gn. 2.15, 3.17-19). 
 

- Qual sua atitude ante seu destino? Aceita a vontade de Deus para sua vida?  
 Jesus disse: 'que direi Eu? Pai salva-me desta hora? Mas para isso Vim... 
 João 12.27 _- Como você desempenha seu papel ? De boa vontade, ou... 
- De má vontade, reclamando da mulher, filhos empregador, etc...?'. 

 
O que fazer para entrar em sintonia com a vontade de Deus? 

 
1º Passo  

a) Acertar com Deus sua atitude, seus sentimentos quanto à sua função;  
b) Buscar ao Senhor de todo o coração Jr. 29.13,  
- contar para Ele suas dificuldades, Sl. 103.13-14;  
c) 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. Conheça a Bíblia (Sl 82.10-16). 
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2º Passo 
             a) Entender sua posição de mordomo cujo Senhor é Deus (Sl. 93.1). 

Todo o dinheiro que pensa possuir é confiado ao homem para suprir as necessidades 
da família, cabe ao homem administrá-lo bem e Deus ensina (Lc. 12.42). Você tem 
achado que é dono de tudo? Ou tem atitude “é isso o que tem, vire-se para fazer dar...” 
abrindo mão de sua responsabilidade de administrador? 

 
3º Passo: atitude quanto ao trabalho. 
         1-   Você gosta de trabalhar? 

  2-   Qual sua motivação quanto ao 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, Ef2.10)  
 3-  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). 

       4-  Conheça os princípios de Deus (Ag. 1.5-7, Ml 23.10-11, Sl. 127).  
       
       5- Entregue ao Senhor TUDO o que tem (muito ou pouco), peça que Ele o abençoe e  
 
Lembre-se que dois pães e um peixe abençoados por Jesus alimentou uma multidão, mas 
precisou que o menino os entregasse (Jo. 6.9). 
 Lembre-se que “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). 
      
    6- Agradeça o que tem e cuide para administrá-lo bem (Lc 19.23). 
          6.1  É preciso saber ganhar: trabalho “bico”, aplicações, boas oportunidades,  
          6.2  não gastar além do necessário. É importante saber discernir, para isto reuniões  
                 mensais com a família se faz necessário (quanto se gasta e com o quê) 
          6.3  fazer por  ter um fundo de reserva  
    
  7-  Não espere que peçam dinheiro: dê !  
       é engano pensar que “segurar” o dinheiro incentiva à  economia.O que incentiva a  
       economia é fazer uma previsão de gastos não muito 'justa' e ir  com a esposa nos  
        primeiros meses. Depois, sozinha, ela mesma irá fazer pesquisa de preços para  
                     > economizar e ter uma reservinha  para os  gastos dela.  
 
-Gastar o que se tem (Lc 14.28). Saber comprar, às vezes é preferível gastar um pouco mais,  
              Ex: coisas duradouras, às vezes procurar o mais barato. 
              & É importante a colaboração de todos para se atingir um objetivo. 
 
*No tocante à área financeira a Bíblia diz que 
  1- “O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males...” (1 Tm 6.10) 

& Há ditado popular que diz: “o dinheiro é um ótimo servo, mas péssimo Senhor”. 
- E quanto a nós? O dinheiro tem sido servo, servindo para nos suprir do necessário? 
                       Ou tem sido 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?  
Fazendo-nos ter desarmonia no lar? 

 
 2-*Dinheiro pode ser problema quando se tem e quando não se tem. Vejamos o que a 
Bíblia diz: “Aprendi a estar contente em toda e qualquer situação...” (Fl. 4.11-12). Isto quer 
dizer estar contente com o que você tem, pouco ou muito. Se for pouco, o recado é para que 
“acomodai-vos as coisas humildes...” (Rm. 12.16), se é muito, o recado é para que 
“multiplicando-se vossas riquezas, não ponhais nelas o coração...” (Sl 62.10). 
 
3- Precisamos pedir ao Senhor equilíbrio: 
    3.1  saber ganhar, reconhecendo que  
                                  o Senhor nos dá saúde, tempo, oportunidade,  empregos, etc...  
   3.2  saber gastar, como também, guardar. A Bíblia nos orienta a planejar os gastos e a não  
          desperdiçar (Lc. 14.28, 9.17). Como está nossa ordem de prioridades nesse aspecto?  
                                                                    (Mt. 6.31-33). 
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  3.3  saber economizar...investir, fazer poupança programada em vez de comprar a  
          prestação,  usar o cartão e aplicar o salário de forma a ganhar um 'jurinho' MAS... 
         ATENÇÃO: gastar só o valor do seu salário ou um pouco menos! Senão se ferra !  
        *Tudo o que possuímos pertence a Deus e daremos contas do uso que fizemos 
           & do que nos foi confiado (Lv 19.13, Tg. 5.4, 2Cr. 9.7-10).  
           
* O dízimo é um exemplo prático de consagração do que nos tem sido confiado ,Ml. 3.8-10 *** 
 
 fim eles 06 provedor 
 

Elas 06   DONA DE  CASA 
MULHER = Dona de casa / HOMEM = Provedor 

( tem a ver com a questão: Como você encara o TRABALHO ? ) 

Para a Dona de Casa não tem feriado, nem férias, muito menos APOSENTADORIA: todos os 
dias a mulher , casada ou não, levanta, faz café, arruma a casa, cozinha, vai ao supermercado 
, etc... Particularmente, considero UMA BÊNÇÃO : vejam o homem, como fica meio 'perdido', 
depois de se aposentar !  

ah! não sei o que acontece: pia cheia de louça por lavar parece PRAGA nacional, mas é 
SINTOMA de problemas emocionais e psicológicos da mulher em relação à sua   função  

       - PRIMORDIAL, determinada por Deus antes dela nascer  

*A mulher foi criada por causa do homem, para ser ajudadora idônea antes da Queda,  
  para estar sujeita ao marido depois da queda (Co.11.9); Gn. 2.20-22; 3.16). 
       *Quando você nasceu, de certa forma, seu destino já estava traçado.  
       Você aceita a vontade de Deus para sua vida? (Rm 12 – S. 139.16 – Efésios 2.10) 

• *Deus 'trouxe' você ao seu marido para que, com suas qualidades dadas por Deus, 
 você possa  ajudar seu marido a exercer bem a função dele, não para subestimá-lo.  
& Rm. 3.27: 'onde a jactância? é excluída'. Que tens tu que não tenhas recebido?  
   Somos todos apenas pecadores salvos pela graça, por isso, 'não julgueis...'  
                              >  Rm 14.4 Mt. 7.1-5; Tg. 4.11-12 

• *A mulher sábia edifica sua casa, Pv 14.l; 9.10-12; Tg. 3.13-18; Sl. 127 
* Tudo temos recebido do Senhor: qualidades, oportunidades, etc... E estes dons 
devem ser colocados a serviço da família. A mulher se desdobra, se sacrifica, mas 
'cobra' tudo o que faz, querendo reconhecimento (esse é o ídolo da Fama).  
*A Bíblia diz que a mulher que 'teme ao Senhor, essa será louvada' Pv. 31.30  

 

*Ser boa dona de casa ajuda o marido em sua função de provedor, Pv. 31.15 Tito 2.3-5  
& especialmente quando os filhos são pequenos e fica difícil sair para trabalhar. 

    * Qual tem sido sua atitude quanto às tarefas da casa?  
'Fazei TUDO sem murmurações nem contendas' Efésios 4.30; 1 Jo. 1.7 
Procure: Prazer nas coisas mais simples da vida, 1.Ts 5.16-18 
Estar atenta para ter bons pensamentos, Fp 4.8; Mt 12.34; Ef 4.30; 1Jo. 1.7 
               ORAR SEM CESSAR, 1Ts 5.17 
& ou você é daquelas que ACHA que Bíblia foi escrita só para 'encher linguiça' ?  

                  ou que é UTOPIA tudo quanto Deus nos orienta a VIVER.  
Teria Jesus dito só por dizer: 'o que ouve ... e as pratica' ? Mt 7.24  

Como dona de casa, é importante organizar-se: 
1- prioridades... Ele, acima de tudo (ao chegar...)  
2- não se sobrecarregue:é preciso PREVER, PROVER e RESOLVER  
3- Trabalhe (Pv 31.27) 
4- Planeje seu descanso – tempo para você. É bom traçar metas. 
5- Qual tem sido sua atitude quanto às finanças? Fp. 4.11; Rm 12.16  

             i) Ser previdente, Lc 14.28-32; Sl. 62.10; Tm.6.10 
Econômica (faz render o dinheiro = + barato, época certa, recicla, etc...) 
     ii) Comprar o necessário, sem consumismo: saber o que é importante ! 
    iii) Planeja para investir (Pv. 31.16) apóia o marido, incentiva os filhos. 
    iv) Digna de confiança (anota o que gasta; fiel no Dízimo – Ml. 3.10) 

                                &ah! não 'tira dinheiro' do marido!  
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6- Trabalho fora de casa não é pecado, porém sobrecarrega, Pv 2l.24 
                          & Antigamente havia servas, Pv.31.15 

 & Hoje, a mulher cristã tem três funções: fora de casa, em casa, e na igreja 
         & só a graça de deus para dar conta de tudo, sem faltar em nada! 
                                 > mas é possível !  ver link DICAS  

7- Esteja atenta para suprir tudo, a todos:  
     material, psicológico, afetivo, espiritual,  Sl. 10. 14  

* 
Queridas, ser eficiente e eficaz em tudo o que faz,  levar suas funções  como ágil malabarista, 
tendo tudo razoavelmente sob controle (sem fanatismo! por favor...) traz tal sentimento de auto 
realização que nada e ninguém no mundo pode lhe dar.  
 
*Atitude quanto ao serviço do marido:  
valoriza, incentiva a progredir, mesmo com sacrifício(ex: você 'vive na ponta do lápis' para ele 
estudar) cuida bem das roupas dele - a comida costuma estar pronta a tempo, Fp. 4.6; Mt. 6.26  
- respeita o trabalho dele não interferindo, nem interrompendo a toda hora 
           & pedindo para se ausentar do trabalho por tudo e por nada!  
 
*Quanto ao aposentado: incentivar atividades, juntos. 
Enfim: o ÚNICO meio de não ficar frustrada quando fizer o impossível e eles acharem que não 
foi mais do que obrigação é viver a orienteção de Cl 3.23: 'tudo quanto fizerdes, fazei de todo o 
coração como PARA O SENHOR, e não aos homens '  
                        Sabendo que no Senhor, o seu trabalho não é vão, 1Co 15.58  -x-  

Eles 07  PROTETOR 
7- FUNÇÃO PROTETOR  

A função de protetor não é tão óbvia como antigamente quando os perigos eram mais 
evidentes, por isso, é possível essa proteção ser negligenciada.  
PROTEÇÃO FÍSICA: saúde, prevenção de acidentes e noções de SEGURANÇA. Quanto 
a SAUDE: assistência médica, odontológica, vacinas/ alimentação balanceada. É preciso 
ser firme na questão de ensinar a comer de tudo e NADA DE DOCES ENTRE AS 
REFEIÇÕES (mesmo que seja necessário falar sério com alguém).  
O Líder-Protetor supervisiona discretamente a atuação da esposa e DÁ EXEMPLO AOS 
FILHOS. Verifique se sua esposa está se alimentado BEM (não muito); as mulheres às 
vezes negligenciam sua alimentação quando os filhos são pequenos, ou há muito o que 
fazer. Mostre seu cuidado levando um copo de leite (se ela gostar) uma fruta ou um chá, 
quando não se sentir bem. Suplementos vitamínicos. Conheça as regras da BOA 
alimentação. Ensine os filhos e se protegerem do frio e da chuva (compre agasalhos 
próprios). Em conversa amiga, transmita a noção DA RESPONSABILIDADE DE 
CUIDARMOS DO CORPO, que é o TEMPLO DO ESPIRITO SANTO (fale de Jesus e veja 
se já aceitou como Salvador pessoal). Quando o pai reforça o ensino da mãe nesse 
aspecto, (em vez de achar que é bobagem o cuidado da mãe) estará evitando a famosa 
super-proteção materna. 
  
ACIDENTES: previne acidentes no lar, no trânsito, em viagens, acampamentos, etc. Conta 
para os filhos (tendo estepe caso o pneu fure...) Providencia equipamento e orientação.  
SEGURANÇA: adverte esposa e filhos, conversando sobre possíveis RISCOS. Pegar 
sempre recibo, ler antes de assinar, como agir em caso de batidas de carro, providenciar 
assistência do carro tipo Automóvel-clube, etc. Com filhos: conversar sobre cuidados no 
banheiro da escola, atravessar a rua, não aceitar NADA de estranhos, não conversar com 
estranhos. Ensiná-los a serem independentes, soltando aos poucos e sob sua orientação 
(não largar por aí: “Que se virem...”). Observar as pessoas. Passear conceitos para 
saberem se defender, convivendo em sociedade. 

 
PROTEÇÃO FINANCEIRA: evita dificuldades financeiras 
                                            ADMINISTRANDO BEM O DINHEIRO QUE TEM. 
  
Fazer investimentos, seguro de vida, do carro, etc... 
PROTEÇÃO EMOCIONAL: é a segurança de seu afeto e intenção de ampará-los em 
quaisquer circunstâncias: deixar saber que PODEM CONTAR COM VOCÊ para ajudar e 
apoiar, mesmo que não aprove situações, irão procurar soluções JUNTOS SEM 
ACUSAÇÕES INUTEIS; ser carinhoso e atencioso com a mãe de seus filhos os 
protege da insegurança afetiva causa de tantos problemas ! 
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PROTEÇÃO DO STRESS: veja que nenhum membro da família esteja sobrecarregado, 
inclusive você ou sua ESPOSA. Veja que cada um esteja fazendo as coisas conforme as 
suas forças (Ecl.9.10) nem mais, nem menos. Providenciar autonomia individual e cuidado 
uns pelos outros. Ex. cuidar de suas coisas, não deixar nada esparramado, enxugar o 
banheiro, arrumar a cama, lavar seu prato e copo, por a roupa nos lugares adequados 
(providenciar um lugar para cada coisa...) Para haver tais atitudes, é necessários disciplina 
mental e consideração, bem como o exemplo do Líder. Cada um colabora com tarefas 
diárias conforme idade e aptidões. Está atento no sentido de tirar os fardos que 
sobrecarregam a esposa não deixando que ela assuma responsabilidades demais ou 
indevidas, sendo compreensivo e aprendendo a TRANQUILIZAR a esposa, orando com ela 
dizendo “Deixa que eu cuido disso” – e cuida MESMO. Ela pode ficar SOSSEGADA. 
Proteção não é só livrar dos problemas, é, também, capacitar a enfrentá-los 
Experimentem juntos 1 Pe. 5.17. Cuidando de seu próprio crescimento, você estará em 
condições de ajudar no crescimento (ir em direção à maturidade) psicológica e espiritual de 
sua esposa. Outra forma de proteger do stress é AJUDAR de duas maneiras: não 
atrapalhando OU bagunçando mais. E fazendo o possível para ajudar (escolha o que você 
prefere) de boa vontade, MESMO QUE seja falha de organização por parte dela. DEPOIS 
QUE AJUDOU, converse com ela perguntando qual é a dificuldade dela e como poderiam 
resolver; FALE QUE CONFIA NA CAPACIDADE DELA em se tornar uma eficiente dona de 
casa e que há GRAÇA e a SABEDORIA DO SENHOR para capacitá-la. Você mesmo 
precisa experimentar esta realidade em área de sua atuação. Orem juntos 
 
 NÃO ADIANTA RECRIMINAR: 
ela ficará mais insegura o que a tornará mais ineficaz ainda.  
OUTRAS FORMAS DE PROTEGER DO STRESS; descanso semanal, providenciar 
passeios (não precisa gastar dinheiro: picnic com o que tem em casa) dar volta no 
quarteirão, sentar no banco de jardim (Ibirapuera/ PQ. DO CARMO) FÉRIAS. Horas 
suficientes de sono. Cultivar momento de namoro, principalmente em tempos de tensão ou 
crise. Fazer do culto doméstico um MOMENTO MARAVILHOSO, uma janela aberta para o 
céu, fora do tempo do espaço, através da qual vocês vislumbram Deus, ao mesmo tempo 
em que trazem Deus para a realidade do cotidiano de forma prática e dinâmica. Pode-se 
também “descontar” as promessas de proteção especialmente quando a situação foge ao 
nosso controle (viagens, doenças, filhos crescidos, etc)  
 
    & O EXERCICIO DA FÉ EM CONJUNTO FORTALECE A FÉ INDIVIDUAL.  
 
*PROTEÇÃO DE SITUAÇÕES EMBARAÇOSAS ou PESSOAS DESAGRADÁVEIS: 
visitas inesperadas para jantas, comentários desagradáveis e ante qualquer pessoa 
mesmo os filhos (aquelas “brincadeirinhas” que a embaraçam) Ligue suas antenas e 
perceba o que a embaraça. CORTE DEFINITIVAMENTE OS “FLERTES”. Também não se 
esconda atrás de sua esposa para resolver aquelas situações “chatas” mandando recados 
ou apenas saindo de mansinho e deixando tudo acontecer na sua ausência. Agora é a hora 
de exercer sua masculinidade e intervir com sabedoria, livrando os seus dessas situações 
embaraçosas pessoas desagradáveis  
CAVALHERISMO: forma de proteção; perguntar à casse COMO ser cavalheiro: abrir 
portas, carregar pesos, mão no ombro. Ver que os filhos também a tratam com a devida 
consideração *Falta de cavalheirismo gera problemas sérios. Ser cavalheiro supre 
necessidade básicas femininas e concorre para o melhor desempenho dela como mulher: 
experimente dar beijinho quando chega do serviço ela certamente irá se arrumar melhor 
para recebê-lo. Sentem todos juntos às refeições ela certamente irá caprichar na comida. 
Busque sabedoria do Senhor para saber COMO AGIR a fim de despertar o melhor de seus 
familiares. 
CONSERTOS DE CASA: providencie com URGÊNCIA. É uma forma de fazer sua 
esposa se sentir protegida e amada. Diga; “Estou providenciando LOGO porque sei que é 
importante PARA você.”. É uma forma de facilitar seus serviço: sua comodidade é 
importante para mim” “Quero você mais tempo perto de mim”.  
- SE não sabe fazer, providencie LOGO alguém para fazer. 
*Verifique se há armários suficientes em sua casa, lugar adequado para lição dos filhos. 
Espaço, adequado, luz suficiente para as diversas atividades. 
* LUGAR PARA GUARDAR AS COISAS. Sugerir que se livrem do desnecessário.& 

            Fim eles   07  protetor 
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ELAS  07  FEMININA 
7 - MULHER FEMININA / HOMEM PROTETOR 
 
 

Características femininas despertam o sentimento de proteção nos homens. Seja 
feminina nas atitudes, modos, palavras, ao dar conselhos, ao expressar descontentamento, 
falta de suas aspirações, arrumar a casa, se arrumar; nas pequenas atenções aos outros, 
na bondade, solidariedade.  
& Deixe para ele as tarefas masculinas. 

*Na fraqueza há força. A força da mulher está em sua feminilidade. 
Deus diz que somos frágeis; é para sermos cuidadas e alimentadas 1 Pe. 3.7; Ef. 5.25). 
 

Qualidades femininas: submissa, aceita que o marido é o líder. 
Respeita o líder, ganha o marido pelo porte, pela maneira de agir ao invés de falar demais. 
É honesta, teme, confia e espera em Deus; é bonita no íntimo, possui um espírito manso e 
tranqüilo; pratica o bem; não teme perturbação alguma; é virtuosa (Pv. 31.10) confiável; 
trabalha de boa vontade, ajuda financeiramente, investe, tem seus próprios negócios: 
organizada, previdente, esperta, criteriosa, forte, prendada, providencia o melhor, cuida de 
si: pureza, dignidade, realeza.     ver Mulher Virtuosa 
 
Ser feminina é NÃO querer dobrar o homem com argumentos lógicos 

                         (Queridas, não adianta, MESMO ! ) ver Adendo  
Na atitude – calorosa, cheia de ternura, prestativa, 'voar MAIS alto' 
Nos modos – delicados, suaves, educados, leves. 
Nas palavras – tom de voz, bondosa, sábia, reconforta, cala. 
Conselhos – 'Quem sabe... Que acha de ... Seria tão bom se... 

 
Especificamente quanto ao marido 

 
*Fale de sua confiança nele: 'Sei que sabe resolver... confio em seu critério...  
Sempre cuidou de nós muito bem... Você é capaz. 
*Se descontente: cuidado com o tom de voz (amarga, irônica, sarcástica). 
*Exagere de modo que o leve a sorrir: 'coitadinha de mim, oprimida pela sociedade... 
                             Vivo amarrada no pé da mesa... 
                 *Infantilidade: 'Tô de mal' - 'Ah! é, né...' - 'Puxa nem reparou...' 
Quando muito ofendida: profundo silêncio (em oração no íntimo), mas com movimentos 
suaves, atitude triste porém digna, continue gentil, cuidadosa, porém quietinha.  
Em momento adequado, (depois que lidou com seus sentimentos ante o Senhor) 'Sendo 
homem, não imagina o que significou para mim... Como me senti...' 
Tratando de problemas: evite acusar, refira-se sempre a como você se sente, pensa, 
acha, gostaria que fosse. Fale do problema, peça sugestões, ouça o que ele tem a dizer. 
NUNCA DIGA: _ VOCÊ...(gera resposta defensiva, acusadora) 
Desenvolva e demonstre os sentimentos considerados femininos: ternura, cuidado, 
carinho, toques sem exageros, sem sufocar, sem cobrar. Mostre-se frágil. 
& Deixe para ele as tarefas masculinas e descanse no Senhor. 

 
Adendo: quando a mulher pretende dobrar o marido pode acontecer duas coisas: 

a) ele reage e se torna mais machão esmagando e destruindo a mulher 
b) ele se torna um banana- o que parece bom inicialmente mas, com o tempo,  
   a mulher irá se cansando e, quando precisar da ajuda do marido(chega o dia!)  

                                         > ele não sabe mais se desempenhar bem.  
* De qualquer forma, Deus sabe o que diz, e quer o melhor para nós.Acredite! 
O mais sábio a fazer é se desfazer dessas idéias feministas do mundo e começar a aprender o 
seu jeito de ser FEMININA. Toda mulher tem essa habilidade latente mas precisa ser 
descoberta e desenvolvida como qualquer outra habilidade. &  
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ELES  08   PAI 
 

Eles 8 O LÍDER NA FUNÇÃO DE PAI  

 
Sacerdote 
 
A primeira instrução de Deus diretamente aos pais foi Dt. 11.18-20 “Ponde estas minhas 
palavras no vosso coração e na vossa alma, atai-as por sinal na vossa mão ( o que você 
crê determina sua maneira de agir), que estejam por testeiras entre os vossos olhos (que 
você “veja” as coisas segundo o critério da Palavra). Ensinai-a a vossos filhos, falando 
delas assentado em tua casa (culto doméstico é responsabilidade do pai), andando pelo 
caminho (aplicando a Palavra as circunstâncias do cotidiano) deitando-se e levantando-te 
(oração de manha e a noite). Sua atitude fala mais alto do que suas palavras, não adianta 
mandar ler a Bíblia, é preciso ler a Bíblia junto com os filhos. 

 
Respeita 

 
Nunca desacate sua esposa, especialmente diante dos filhos. O melhor a fazer aos filhos é 
amar a mãe deles. A melhor maneira de ensinar respeito aos filhos é tratar a esposa com 
respeito, gentileza para que presenciem pequenas atenções e gestos de carinho. Eles 
precisam saber que a mãe é uma representante autorizada através da famosa frase: 
“obedeça sua mãe”. Livre seus filhos da super-proteção materna endossando as instruções 
quanto a preocupações da mãe. Aprenda a tranqüilizar sua esposa. 
Percebendo que está sendo apoiada, a mulher sentirá que tudo está sob controle e que 
não precisa se preocupar. Frases do tipo: !deixa eles! Isso é bobagem” “eles se viram” 
aumenta a ansiedade da esposa, tornando-a mais super-rotetora e cria uma semente de 
rebeldia nos filhos, que poderá se manifestar na adolescência, contra todo tipo de 
precaução e autoridade. Com a idéia: “cuidado é coisa de mãe chata” os adolescentes 
estão se expondo a toda sorte de imprudências diante da vida. 

 
Disciplina 

 
“Instrui o menino...” (Pv. 2.6). É preciso que haja certas normas (não muitas) mas que 
deverão ser sempre observadas; cada um na sua cama, horário para dormir, alimentar-se 
bem às refeições, cuidar de suas coisas, primeiro a obrigação, a responsabilidade por uma 
(ou mais) tarefas da casa, etc... 

 
Corrigir 

 
“A estultícia está ligada ao coração do menino, mas a raiva da correção a afugentará dela” 
(Pv. 22.15, 13.24, 19.18, 23.13). 

 
É coerente 

 
É importante que se viva o que se ensina: não exigir do outro o que não se é 
capaz de fazer. “Não irriteis vossos filhos...” (Ef. 6.4).  
 Não se desdiz> É melhor dizer: “vou me informar...”. 

 
Dialoga 
 

Ouça, olhe, converse com seus filhos, mesmo que sejam pequenos.  
Conte estórias, crie ambiente para qualquer pergunta, através de respostas 
simples, diretas e verdadeiras. 

 
É Companheiro 
 

Programe tempo para estarem juntos: passeios, jogos educativos uma “prosa” 
antes de dormir, rir juntos, cuidar do carro, pequenos consertos, planejar férias, 
orçamento doméstico, preparar uma refeição “de presente” para a mamãe.-x- 
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ELA  08  MÃE 
She tem que ser 8  

 
MULHER na função de MÃE 

 
1- DEUS É O primeiro em sua vida Cuida em 'andar na luz' 1.Jo. 1.7e em não entristecer o 
ESPIRITO SANTO; Ef. 4.30. compartilha suas experiências espirituais (compatíveis com a 
idade dos filhos). Ora pelos filhos e COM os filhos.  
Conhece a Palavra de Deus a fim de compartilhar com os filhos os PRINCÍPIOS da palavra 
aplicados às mais diversas circunstâncias do dia-a-dia. Decora versículos, para si mesma e 
com os filhos. ORA para que o pai tome a frente no culto doméstico e apóia o Líder quando 
o faz. Escuta com atenção os ensinos e pai. 
 
2- ACORDO: mesmo que não concorde, NUNCA desacate o Líder perante os filhos. 
'Acertem os ponteiros' em particular. Tem sempre o mesmo procedimento na presença ou 
ausência do pai. O que o Líder decide, está decidido: Todos acatam a decisão sem 
resmungo, má vontade ou cara feia. INCLUSIVE A MÃE. 
 
3- RESPEITO: passa para os filhos atitude de respeito ao pai; 'Seu pai está dormindo... 
silêncio.' 'Deixe seu pai: ele está comendo, lendo jornal, descansado, ocupado...' Converse 
com o esposo: 'Eu controlo as crianças para que você tenha sossego; SERIA TÃO BOM se 
você reservasse um tempinho especial para ficar com elas. Você é muito importante para 
nós e elas precisam dessa convivência. 'Lembra aos adolescente que 'Ele é seu pai...' 
transmitindo uma atitude de aceitação à pessoa e autoridade do Líder. 
 
4- ADMIRA: FALA das qualidades do pai; desde pequenos, explica que todos temos 
qualidades e DEFEITOS: amamos uma pessoa INTEIRA, não só uma parte. Orar pelos 
pontos de discordância ou atrito. 
 
5- AGRADECIDA: a mãe agradece e faz os filhos agradecerem ao pai: pela compra do 
mês' por cuidar de nós' 'por se lembrar de ....' pelos presentes' pelos momentos gostosos...' 
pela ajuda'... pelo dinheiro para coisas extras: play-center, ou lanche com amigas, 
cabeleireiro. Sempre acompanhado de gestos de carinho. 
 
6- DICIPLINA E CORREÇÃO: está ciente da importância desses tópicos e firme em fazê-
los cumprir (LER A FOLHA DO PAI). APRENDE a lidar com seus sentimentos de raiva 
ANTES de aplicar disciplina aos filhos. Bate com firmeza. Só apela para o pai quando os 
filhos forem grandes e o caso for sério. Conversa sobre problemas disciplinares LOGE da 
presença dos filhos. Relata o problema com um mínimo de palavras e pergunta: 'Como 
acha que devemos lidar com o caso? 'Quem sabe, seria bom agirmos... desta ou aquela 
forma'. Ora pedindo sabedoria e graça do Senhor. 
 
7- COERÊNCIA: cuida para viver o que ensina: quando percebe no marido atitudes 
incoerentes, conversa com ele CONTANDO COMO OS FILHOS SE SENTEM, O QUE OS 
FILHOS PRECISAM, em vez de apontar as atitudes erradas ou incoerentes dele, 
lembrando-se de que sua função é AJUDADORA e não acusadora. Não decide ao sabor 
do momento; é preferível dizer: 'vou falar com teu pai' vou pensar' vou me informar melhor' 
vamos ver... 'VAMOS ORAR...' 
8- COMUNICAÇÃO – COMPANHEIRISMO: conversa com os filhos, OUVE o que eles têm 
a dizer; respeita a idéia deles – SE ESTIVEREM ERRADOS, aborda o assunto com 
exemplos ou estórias. Cuida para não contestar sempre, do tipo 'Tudo o que ele fala está 
errado...' Conta estórias e cuida para que haja ambiente para QUALQUER pergunta. Evite 
reações violentas ou horrorizadas... mas pergunte com calma: ONDE viu / ouviu sobre 
isso...' Fale porque não é bom ou não convém(------------)conforme o padrão da Palavra.  
                       Converse sobre as conseqüências. 
9- ANSIEDADE / SUPER –PROTEÇÃO: a mulher precisa entender que os filhos lhes foram 
confiados a fim de serem TREINADOS PARA VIVEREM BEM NESTE MUNDO. Não se 
pode ser EGOÍSTA e criar os filhos como a GENTE GOSTA, mimando-os e tornando-os 
dependentes de nós a fim de que nossas vidas tenham sentido e a mãe se sinta 
necessária e imprescindível. É preciso educar os filhos para que saibam se dar bem 
quando a mãe não estiver por perto, e que irá ocorrer muito mais tempo da Vida do filho. É 
preciso aproveitar o pequeno tempo em que eles estão sob os nossos cuidados. E passar 
para eles princípios básicos de bem-viver e TREINÁ-LOS a serem fortes e independentes – 
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pois a vida requer que sejamos assim. É preciso que tenham responsabilidades desde 
pequenos, que cuidem de suas coisas desde pequenos, que tenham tarefas de ajudar na 
casa desde pequenos, deixem que vão a acampamentos desde pequenos. Não significa 
abandono MAS educá-los para que sejam adultos maduros, independentes e 
responsáveis. Gn.2.24 diz 'deixe o homem pai e mãe' significando maturidade psicológica e 
independência financeira. Jesus envia seus discípulos e adverte: 'vos envio como cordeiros 
no meio de lobos; sede portanto prudentes como serpentes e simples como pombas' 
MATEUS 10.16 – Quer dizer: espertos no sentido de perceberem o perigo, sábios para 
saberem como agir e de coração limpo e reto diante de Deus e dos homens para darem 
testemunho de Jesus onde quer que estejas. APESAR de toda e qualquer oposição que 
encontrarem. 
O Maior problema da mãe é a ansiedade: 1 Pe. 5.7 'Lançando sobre ELE toda vossa 
ansiedade pois ELE tem cuidado de vós'. E não quer que os outros digam que 'não fez 
tudo pelos filhos, que os abandonou...' Haverá ocasião em que nada poderemos fazer; é 
preciso ensinar aos filhos que ' se pai e mãe me desamparares, O SENHOR ME 
ACOLHERÁ' s. 27.10. Que eles aprendem a depender só do Senhor. Para ensinar, é 
preciso que, PRIMEIRO, a mãe aprenda a depender e confiar só no SENHOR. Em vez de 
ficar ansiosa e ser uma chata super-protetora que não tem o respeito dos filhos por isso, a 
mãe precisa aprender a ORAR, ORAR, ORAR, pelos filhos e por si mesma, pedindo 
sabedoria e graça do Senhor para saber COMO agir /falar com cada filho.  

 
x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x 

 
10-  QUANDO OS FILHJOS CASAREM: não impor sua presença, não exigir que façam o 
que aconselha; aliás: espere que PEÇAM sua opinião e que A CONVIDEM a ir na casa 
deles; respeite a orientação / educação que dão aos filhos; SE estiverem fazendo errado, 
APENAS ADVIRTA: ' ISSO não dá certo' vejam bem o que estão plantando para não 
chorarem com as conseqüências'. Elogie sua nora para seu filho e NUNCA coloque um 
contra o outro. SEJA a melhor amiga de sua nora e ensine seu filho a tratar a esposa com 
consideração e ternura, assumindo a posição de Líder. 
Seja prestativa MAS TENHA SUA PRÓPRIA VIDA e HORÁRIOS pra que não abusem de 
você e comece um novo ciclo de dependência e super-proteção. Você JÁ CRIOU seus 
filhos e agora é hora de curtir um pouco a vida com seu marido que talvez já esteja 
aposentado: passeie com ele, viaje com ele, cuide da casa de manhã e programe 
atividades à tarde, (Unidades do SESC tem atividades para pessoas da 3ª idade) visitas e 
reuniões de oração nas casas, à noite. Ore sobre isso. 

 

ELE  09   PAPEL  DO HOMEM  NA BÍBLIA 

- Dominar (liderança) - Cultivar (provedor) - Guardar (protetor) 

Gn. 1.26, 2. 15 
- Sacerdote : responsável por OUVIR a Deus que fala ao hpmem= cabeça !  

por falar à família as diretrizes de Deus, Gn 2.17  

_ Não é bom que esteja só ...e institui o casamento, Gn 2.18 

- Deixa pai e mãe: evita interferências de familiares Gn 2.24  

tem independência econômica para sustentar a família 

tem maturidade para ser um bom líder ( não é ‘filhinho da mamãe’ ) 

- Une-se à sua mulher: defende-a, está sempre ao lado, a favor da esposa:  
(mesmo que particularmente tenham de 'acertar os ponteiros') 
- Responsável pelo sustento da esposa, família, Gn 3.19, Ex 21.10, Ef 5. 29  
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- RECIPROCIDADE: um atendendo às necessidades do outro, Ec 4.9-12 1Co 7  
(não é só a mulher atendendo as necessidades do marido) 

“Cordão de 3 dobras”: Cristo fazendo parte do casal. Mt 18.18-19 

- Não despreza a mulher quando fica velha Pv 5.l8 – Ec. 9.9- 2.14  

- Honra seu compromisso matrimonial ( é fiel) Ml 3.13-16 ( Deus não atenta aos infiéis)  

 

- Atende às necessidades físicas da esposa, agrada (reciprocidade). 1 Co 7.3, 33  
- Ama como Cristo amou à Igreja: espírito de doação, dá sua vida até à morte, Ef 5.25 
& Deixa seu trono de ‘machão’ para vir ao encontro da necessidade básica da esposa  
*Incentivo: Quem ama sua mulher, a si mesmo se ama’ Ef 5.28 
(tudo o que o homem faz POR ela ou PARA ela VOLTA para ele sob forma de paz bem estar). 
- Alimenta e cuida, Ef 5.29  

- Protege da interferência de parentes, Ef 5.31 

– Atende à necessidade básica da mulher: *AMOR. Fazer com que a mulher se sinta amada, 

respeitada, honrada, é a primeira função do homem como marido, 1Pe 3.7  

É o que dá condição à mulher para assumir seu lugar e desempenhar bem sua função. 

 

Personalidade de um bom marido, líder cf o padrão de Deus  

(ler ‘Estatura de um cristão’ de Gene Gertz Ed Vida )  

irrepreensível, fiel á esposa, disciplina os filhos, não arrogante, não irascível, sóbrio, não 

violento, nem avarento, hospitaleiro, amigo do bem,justo, santo, domínio próprio, conhece a 

Palavra: sabe admoestar e convencer os contradizentes  

 

–Não trata com amargura (não se irrita contra ela) Cl 3.19 

- Uma série de atitudes práticas: 1Pedro 3.7  

1o. Vive a vida comum do lar com discernimento (entendimento)  

2º - tem consideração para com a mulher (lembra que é mais frágil) 

3º - trata-a com dignidade pois lembra que é herdeiro da mesma graça:  

do mesmo modo que a mulher, o homem é pecador e depende a graça de Deus para ser salvo. 

Sendo mais forte, compete ao homem ajudá-la. & Note que não se trata de qualidade: melhor / 

pior, mas de resistência: forte como aço, frágil como cristal. 

4o. Estes três pontos são tão importantes que,  

& se não observados, interrompem as orações, quebram a comunhão com Deus.  

 

* AMOR é...uma série de atitudes práticas: não piegas, nem sexo, nem só dar dinheiro!  

AMOR é...sofredor, benigno, paciente, alegra-se com a justiça,  

AMOR...não é invejoso, não ciumento, não soberbo, não jactancioso, não indecente,  

não inconveniente, não se ressente do mal, não pensa mal, não egoísta  

Não se irrita, não se alegra coma injustiça,  
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AMOR...tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta, JAMAIS ACABA ! ☺  

Fim ele 099 papel na Bíblia 

ELA  09  PAPEL  DA MULHER  NA BÍBLIA 

 
Papel da mulher ... ‘para isto vim’ João 10. 27  

 
- Ajudadora: não atrapalhadora; Idônea: habilitada, Gn 2. 18 
- dá à luz com muitas dores, por causa do pecado, Gn 3.16 
- sob o domínio do marido, por causa do pecado  

 
Esposas citadas na Bíblia: exemplos negativos: Eva, Gn 3   - Mical, 2 Sm 6.16, 23  
 
Exemplos positivos: Sara (1Pe 3.6)  Rebeca (Gn  
                                 Débora, profetisa, ‘mulher de Lapidote’,  julgava a Israel,  Jz 4.4  
 
          Abigail (                  Vasti  (Et 1) Ester   
 
A mulher sábia edifica sua casa, Pv 14.1 (a tola, com suas mãos a derruba)  
 
Sabedoria do alto é...pura, pacífica, moderada, tratável,cheia de misericórdia  
e bons frutos, sem parcialidade, sem hipocrisia, Tg 3.17  
 
> Sabedoria habita com a *prudência, Pv 8.12-13 
 
* Prudente: modera seus lábios, Pv 10.19 / se cala, 11.12 / oculta a afronta, 12.16  
procede com conhecimento, 13.16 / atenta para seus passos 14.15 
o sábio é chamado prudente, 16.21 / vê o mal e se esconde, 22.3 e 27.12 
guarda silêncio(tpo mau) Am 5.13 / edifica sua casa na Rocha Mt 7.24  
virgem provida de óleo,Mt 25.2 / edifica: o Fundamento é Jesus, 1Co 3.10 
Se falto de sabedoria, peça-a a Deus...dá liberalmente, nada lhes impropera, Tg 1.7 
& Peça com fé ! Sem fé, impossível agradar a Deus, Hb 11.6 ☺ 
 
Mulher virtuosa: Pv 31: confiável , sabe se arranjar: eficaz  

12 - faz bem ao marido, todos os dias (mesmo na TPM)  
13 prevê e provê, trabalha e de boa vontade 
14- planeja e dá os passos devidos, 15 - providencia 
16 – criteriosa, - investidora, 17 - esforçada 
18 – criteriosa, eficaz, prevenida, 19- prendada, 20 - solidária 
21- confiante, - supre necessidades, justa (linho)e digna(púrpura) 
22- auto estima 23- referencial, 24- senso de oportunidade 
25- reveste-se do Senhor (força e glória) - sabe se arranjar 
26- boca sábia, lei da beneficência 
27 - boa dona de casa, - diligente,  
28- graciosa e formosa(?) 
29 FEMININA (ênfase no espírito manso e tranqüilo)  

        30 - TEME AO SENHOR !!! 
- Não se nega ao marido (sexualmente) 1Co 7  
- Não se separa, se o incrédulo consente em conviver com ela 
- Não se casa de novo, se vier a separar-se  
- Agrada o marido.  

 
- SUBMISSA AO MARIDO, Ef 5.22-24 Cl 3.18 1Pe 3.1-6  
 
- Modelo de mulher líder (diaconisa ?) 1Tm 2.9-15,  
Traje honesto (não indecente) pudor, modéstia, sem ostentação, aprender em silêncio, com 
toda a sujeição, não ensina nem exerce autoridade sobre o marido ‘  
Honestas, não maldizentes, sóbrias e fiéis em tudo. 1Tm 3.11  
- Viúvas novas: que se casem, gerem filhos, governem a casa,  

& Não dêem ocasião ao inimigo de maldizer. 1Tm 5.14  
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- Mulheres idosas: sérias no eu viver, não caluniadoras, não dadas a muito vinho, mestras do 
bem, ensinem as mais novas a serem prudentes, amarem seus maridos e filhos, serem 
moderadas, castas, boas donas de casa, sujeitas a seus maridos,  
& a fim de que a Palavra de Deus não seja blasfemada.  
 
- Ganha o marido sem palavras, pelo PORTE, 1Pe 3 1-6 
- vida casta, em *temor, 1Pe 3.1-2  
- busca, cultiva espírito manso e tranqüilo, agradável ao Senhor, 
- mulher de oração.  
* Temor do Senhor é o princípio da ciência, Pv 1.7  
(Loucos desprezam a sabedoria e a instrução) 
*Temor do Senhor é aborrecer o mal: soberba, arrogância, mau caminho, boca perversa  
Conclusão: só pela graça de Deus, mesmo! ☺  
 

 

cap 10  ETERNOS NAMORADOS –GONDIM 

   
Eternos namorados ? SIM_ se observar certos princípios!  
    sinopse de palestra do Pr GONDIM 
      - divulgação autorizada. Confira  
 
PRINCIPIOS DE UMA VIDA FELIZ A DOIS  
Pr Ricardo Gondim _ divulgação autorizada 
Texto: Provérbios 30.18 .Como é que um homem e uma mulher dão certo? 
 
.....Não vamos mascarar a realidade, existem muitos cristãos evangélicos membros de igreja 
que estão vivendo uma vida familiar de segunda categoria. São as forças da comunidade 
evangélica que o mantém casado, só não se separou por medo da comunidade.  
O simples fato de ser evangélico não lhe torna imune a um fracasso no casamento. Porque a 
Bíblia tem o cuidados em nos dar princípios que precisam ser incorporados em nossas vidas e 
caso não sejam incorporados você pode ter o titulo que tiver, e viver um fracasso na vida 
familiar a muitas vezes sem que ninguém saiba. 

10 princípios para ajudar a estabelecer uma família feliz. 
 
1 Você não nasceu para o outro: Não existe alma gêmea. Todas as pessoas que se casam, 
por mais que sejam apaixonados, têm de investir no relacionamento (perdão, dar espaço, ser 
paciente), existe todo um trabalho a ser feito.Tristão e Isolda. Apaixonados, ela é casada com 
o rei. Enquanto vivem um amor proibido é lindo, mas no dia em que se concretiza, eles se 
desentendem. O amor proibido é que o tornava bonito a eles !  
Romeu e Julieta : o amor deles é bonito porque eram adolescentes, e não passou pelo  
teste da convivência diária por muitos anos, como geralmente ocorre no casamento. 

2 Você tem que investir no casamento e Investir pesado.3ª leia da Termodinâmica - 
Entropia: as cosias deixadas por si mesmas tendem a se desintegrar e não se organizar. 
Assim é o casamento.& casamento feliz não é para preguiçosos, indolentes, folgados, egoístas 
 
3 Deus NÃO tem um plano para a sua vida: Esta frase você não encontra em nenhum lugar 
da Bíblia: Deus tem um Propósito. Rm 8.28-29 E este propósito é que sejamos transformados á 
imagem e a semelhança do caráter de Cristo Jesus. No entanto tem “planos” para chegar a 
este propósito. Se Deus tivesse um plano, no dia em que você estraga este plano o propósito 
será concretizado como? Se você estragar todos os planos de Deus para a sua vida o meu 
Deus ainda é poderoso para escrever um novo plano. Todo o casamento feito fora da vontade 
de Deus que é consumado e colocado no altar de Deus, passa a ser da vontade de Deus. “O 
homem ou a mulher santifica o ato”, por causa dão reconhecimento do erro e da consagração.  

Davi e Betseba – fruto de um adultério, homicídio – Salomão – escolhido por Deus 
para ser um dos ascendentes de Jesus Cristo. 
Mas cuidado para não prostituir a graça de Deus, querendo fazer tudo errado 
achando que Deus irá perdoar e esquecer 
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3 Não espere resultados imediatos: Deus não dá a felicidade a ninguém. Ele nos dá 
princípios morais para serem obedecidos e força para obedecer estes princípios e  
assim seremos felizes. Felicidade não é imediata nem é algo que se obtém.  
 

Felicidade é um subproduto de obediência aos princípios morais de Deus.  
“Escondi a tua palavra no coração....     ' luz para a os meus caminhos”. 
    Mulher, quer felicidade em casa e ganhar seu marido ? então FALE MENOS ! 
   Homem, quer ser feliz dentro de casa ? então FALE MAIS!  
Importante o acerto na comunicação e no diálogo: saber ouvir e saber falar  
 
4 Não existe lanche gratuito: Não há escolhas sem um preço a ser pago.  
Não há caminhos fáceis. 
Quanto você está disposto a investir para ter casamento feliz?  
 
5 NUM CASAMENTO NÃO É MELHOR GANHAR UMA BRIGA, E SIM UMA ETAPA:  
     Um vai querer ganhar. Melhor é vencer aquela etapa abrindo a mão de ter razão.  
   ( É melhor ser feliz do que ter razão, querer ser sempre o dono da verdade )  
  Frescobol x Tênis: o primeiro consiste em manter a bola no ar o maior tempo possível, já o 
Tênis consiste em matar a jogada. Enquanto o casal estiver jogando frescobol vai tudo bem, 
mas no dia em que estiverem jogando tênis o casamento vai acabar. Argueiro x Trave: a 
diferença é uma questão de perspectiva, o que no outro é um arqueiro (longe) se trouxer pra 
mim é uma trave (perto). O que mais nos aborrece no outro são coisas em que somos mais 
faltosos( ☺ nem sempre) ANTES DE JULGAR, OLHE PARA VOCÊ MESMO: como exigir 
que o outro mude  >  se você não consegue mudar o seu próprio comportamento?  
 
6 Perdoar não é esquecer “quem perdoa não esquece”: Perdoar é lembrar sem amargura, 
sem ressentimento, sem trazer tudo de volta. Quem perdoa não quer forçar o outro a voltar no 
passado e concerte o que foi feito, mas é impossível. Vivemos num mundo tridimensional, mas 
o tempo só tem duas dimensões (presente e futuro), a dimensão do passado uma vez passado 
-não volta mais. O que de errado foi feito lá atrás não tem como voltar mais. Nós temos de 
libertar as pessoas do passado, “eis que tudo se fez novo...” 2Co 5.17  
                 perdoando como Dedus em Cristo vos perdoou' Ef 4.32  
 

7 AO SE CONFRONTAR COM SITUAÇÕES IMPOSSÍVEIS NÃO SE SINTA UM FRACASSADO,  

- SE TIVER DE ESCOLHER, FAÇA A OPÇÃO MENOS RUIM: Na nossa cabeça as escolhas tem 

de ser as boas e as melhores, mas muitas vezes temos de escolher entre o que é péssimo e o 
que é menos ruim, Ex: Em caso de câncer no seio – o péssimo é o câncer e o menos ruim é 
retirar a mama. Muitas pessoas naufragam quando tem de escolher entre o péssimo e o ruim. 
Um dos maiores causadores de divorcio são as desgraças na família. Hebreus 11 nos ensina 
que em muitas situações Deus permite que passemos pelo vale da sombra da morte para 
entendermos que o seu cajado e o seu bordão nos consolam. 

Jesus avisou: ' no mundo tereis aflições' João 14.33 
 

8 SEJA PRÓDIGO NOS ELOGIOS E AVARENTO NA CRÍTICA;  
    ANTES DE CRITICAR RESSALTE OS PONTOS POSITIVOS  
 - TODOS TEMOS O DEVER DE ELOGIAR.( reconhecer as qualidades )  
 - minimize as críticas propondo-se a fazer parte da solução.  
 
9 Mantenha pontos de contato – projetos em comum: tenha com seu cônjuge projetos, 
planos, atividades em comum, que trazem as afinidades do casal de novo para o mesmo lugar 
e assim caminharem juntos.  
Criar parcerias, para que as vidas sejam moldadas. 
 
10 Lembre-se que curar é muito mais simples do que ressuscitar:  
   i) Restabeleça o diálogo. Quando cessa o dialogo começa a guerra.  
  ii) Peça perdão ( por coisas que nem teve consciência de ter ferido ou magoado)  
                                            > que você não considera motivo de ofensa ou mágoa)  
            *O projeto de Deus para o homem é que faça escolhas justas a fim de abençoá-lo.   
             Deus  busca  homens e mulheres que queiram ter uma vida familiar equilibrada. 
           > que glorifique Seu nome.Sugestão do site: procurem obter o CD desta mensagem.-x-
fim 
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Rv both ELES/ ELAS  

 

.link.......ELES/ ELAS                         capa  

 


