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Introdução 

 
O livro que você está segurando em suas mãos não é para ser lido e colocado de lado. É 

minha esperança e oração que esse livro te dê o conhecimento necessário para evitar que 

você jamais enfrente infidelidade ou divórcio. Para aqueles que adquiriam esse livro 

devido à minha recomendação no livro Como Deus Irá Restaurar Seu Casamento: Há 

Cura Após Votos Quebrados eu tenho certeza de que Deus olha para os seus corações e 

está neste momento te “apoiando fortemente”.  

 

É hora de todos os homens (e mulheres) entenderem que todos os casamentos estão 

firmados na areia movediça, a não ser que eles estejam firmemente edificados na Rocha 

da Palavra de Deus.  

Conforme a sua leitura de cada capítulo, você verá claramente que a sua dependência 

deve estar no Senhor. A Escritura é tudo o que você precisa para renovar a sua mente 

segundo a forma de pensar de Deus e você deve descartar as outras opiniões do mundo. 

Então é seu dever reconstruir a sua casa sobre a Rocha, sendo um praticante da Palavra 

de Deus, não um mero ouvinte. 

Antes de reconstruir, é preciso ter bons projetos. Seus projetos devem ser a Sua Palavra, 

a qual você irá encontrar nas páginas a seguir. Em seguida, você deve encontrar a Pedra 

Angular onde tudo que será construído se fundamentará. Nossa Pedra Angular é ter 

Jesus como seu Senhor, e não apenas o seu Salvador. Falaremos sobre isso na lição 2. 

Com uma mente renovada e com os planos do Senhor, você será capaz de reconstruir 

sua casa em vez de construí-la na areia movediça. Aqueles de vocês que estão sentados 

em meio a escombros porque sua casa caiu (através de infidelidade ou divórcio) 

realmente estão em vantagem. Você está motivado a começar a reconstruir agora já que, 

basicamente, não tem onde morar. Vai ser doloroso, mas valerá a pena cada esforço que 

você fizer. 

Aqueles de vocês que estão vivendo em uma casa que só range um pouco, ou talvez se 

mova quando o tempo muda, estão confortáveis, mas Deus está tentando chamar sua 

atenção, ou você não estaria segurando este livro em suas mãos. Lembre-se, Jesus disse 

quando as chuvas vierem, não se vierem. E Ele é muito claro a respeito de que todos 

aqueles cujas casas não são construídas sobre a Rocha, eles cairão, e grande será a sua 

queda! Suas chuvas e ventos podem vir na forma da infidelidade da sua esposa, uma 

doença ou morte em sua família, ou problemas financeiros. Deus é fiel; Ele usará tudo o 

que Ele sabe que irá chamar a sua atenção.  

 “Tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra a 

aperfeiçoará até ao dia de Jesus Cristo.” (Fp 1:6). Eu garanto que todos nós teremos 

tribulações e provações em nossas vidas; portanto, vamos construir nossos lares 

firmemente na Rocha.  
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Capítulo 1 

      

Sobre a Rocha 
 

“Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica  

será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha;   

e caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos  

e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu,   

porque fora edificada sobre a rocha.”  

—Mateus 7:24-25 

 

 
Sua casa está construída sobre a rocha? Você tem certeza? Porque a Palavra de Deus diz 

que as chuvas virão. Elas podem vir na forma de uma crise financeira, morte de alguém 

querido, infidelidade ou problemas de saúde. E o seu casamento; ele resistirá? Grande é 

a queda da maioria dos casamentos; o seu será o próximo? Ou, talvez, ele já tenha 

desmoronado. Homens, é hora de todos nós reconstruirmos nossos lares firmemente 

sobre a Rocha de Jesus Cristo – firmemente sobre a Sua Palavra. Os caminhos do 

mundo garantirão somente a destruição dos nossos lares juntamente com nossas 

esperanças e planos para as nossas famílias. 

Você sabe realmente o que a Palavra de Deus diz a respeito das suas responsabilidades? 

Você tem lido os propósitos de Deus (encontrados na Bíblia) e moldado seu lar de 

acordo com eles? Aqui estão algumas perguntas que serão respondidas pelas Escrituras 

nos próximos capítulos: Devemos disciplinar nossos filhos somente por nos “desafiarem 

deliberadamente”? Por que a maioria das mulheres parece demonstrar aquelas atitudes e 

características de uma esposa ideal com os seus chefes? Como a prática do controle de 

natalidade e esterilização na verdade encorajaram e propagam o homossexualismo? Há 

algo errado com o divórcio, especialmente sob certas circunstâncias? 

Por que os insultos e os males são trazidos em nossas vidas, e como isso se relaciona 

com as bênçãos de Deus? Qual é o perigo quando uma esposa supre todas as suas 

próprias necessidades e o casal não depende mais um do outro? Por que as Escrituras 

nos dizem que não devemos nos apavorar de medo? Alguns pregadores nos dizem que 

devemos ficar com raiva, isso é verdade? O seu pastor deveria ser o líder espiritual da 

sua família? Se você colocar a sua esposa em primeiro lugar em sua vida, o que 

acontecerá com o seu casamento? 

A maioria dos homens está tão ocupada com hobbies, esportes e trabalho que gasta 

pouco ou nenhum tempo estudando a Palavra de Deus. Em muitos casos, suas esposas 

estão incansavelmente se saturando com estudos bíblicos e seminários, e apesar disso os 

lares deles continuam caóticos e desmoronando. Você já se perguntou se o seu 

casamento irá durar? Você tem certeza de que ele resistirá ao teste do tempo? Bem, a 

Palavra de Deus diz, “Aquele, pois, que cuida estar em pé, olhe para que não caia.” 

(1Cor. 10:12). 



 Um Homem Sábio 6 

Sã doutrina? Como Cristãos gostamos das mensagens dos púlpitos ou de rádios cristãs, 

que nos dão motivação para buscar ao Senhor; mas e aquelas mensagens que nos trazem 

convicção verdadeira? Nós fugimos daquelas palavras? Muitos pregadores hoje em dia 

sentem a necessidade de atrair grandes multidões por razões financeiras; assim eles 

geralmente pregam o que sua congregação ou seus ouvintes querem ouvir para que as 

multidões venham e façam grandes ofertas para seus ministérios. “Porque virá o tempo 

em que não suportarão a sã doutrina; mas, tendo grande desejo de ouvir coisas 

agradáveis, ajuntarão para si mestres segundo os seus próprios desejos, e não só 

desviarão os ouvidos da verdade, mas se voltarão para as fábulas.”  (2 Tim. 4:3-4). 

Lobos famintos.  Jesus nos alertou sobre líderes espirituais que tentariam nos enganar.  

“Guardai-vos dos falsos profetas, que vêm a vós disfarçados em ovelhas, mas 

interiormente são lobos devoradores. Pelos seus frutos os conhecereis...”  (Mt.  7:15-

16).  Podemos ver os frutos financeiros de muitos ministérios, embora a maioria de seus 

seguidores esteja perecendo por falta de conhecimento. “O meu povo está sendo 

destruído, porque lhe falta o conhecimento. Porquanto rejeitaste o conhecimento...” (Os. 

4:6).  

Acha sabedoria. Se você ouvisse uma mensagem forte intitulada “Líder Espiritual”, 

“Concupiscências da Carne”, ou “Um Amante de Si Mesmo” e ela te trouxesse 

convicção, você abraçaria ou correria dessa convicção? Não condenação, mas 

convicção. Você sabe a diferença? “Filho meu, não rejeites a disciplina do Senhor, nem 

te enojes da sua repreensão; porque o Senhor repreende aquele a quem ama, assim como 

o pai ao filho a quem quer bem. Feliz é o homem que acha sabedoria, e o homem que 

adquire entendimento; pois melhor é o lucro que ela dá do que o lucro da prata, e a sua 

renda do que o ouro.” (Pv.  3:11-14). 

Seu propósito. Satanás traz condenação sobre nós – pensamentos que nos fazem sentir 

desesperançados. O Senhor, no entanto, nos convence em nosso espírito para nos 

mostrar as coisas em nossa vida que precisam ser mudadas. A culpa não é de todo mal. 

Ao contrário, devemos nos sentir culpados quando pecamos. Se uma pessoa não sente 

culpa ou remorso por seus pecados, por que ela se arrependeria? Mesmo a falta de 

esperança que a condenação traz pode ser usada para o bem se nos voltarmos a Deus por 

esperança. “E sabemos que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus e são 

chamados segundo os Seus propósitos.” (Rom. 8:28). Você sabia que frequentemente é 

Deus, não o inimigo, quem traz as provações para nossas vidas para fortalecer nosso 

relacionamento com Ele? Foi Deus quem trouxe as muitas provações na vida de Jonas 

para trazê-lo à obediência, e foi Deus quem cegou Saulo para que pudesse transformá-lo 

no apóstolo Paulo. Realmente importa de onde vem a adversidade contanto que nós 

deixemos que cada uma dessas provações nos transforme mais a imagem do Senhor? 

Meus caminhos, meus pensamentos.  O que está escrito nas próximas lições pode 

parecer “grego” para vocês. Muitas destas verdades são raramente, se alguma vez, 

pregadas no púlpito, discutidas em rádios cristãs ou escritas em livros cristãos.  

“Porque, assim como o céu é mais alto do que a terra, assim são os meus caminhos mais 

altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos 

pensamentos” (Is.  55:9).  Estes ensinamentos são facilmente encontrados nas escrituras, 

mas são frequentemente desconsiderados, subestimados ou mal interpretados para 

justificar uma visão oposta, ou até mesmo para justificar o pecado.  “Toda palavra de 

Deus é pura, escudo é para os que nele confiam.  Nada acrescentes às suas palavras, 

para que não te repreenda e tu sejas achado mentiroso.” (Pv. 30:5-6). 
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Um coração quebrantado e contrito. Seu coração está quebrantado e contrito? Ele 

deve estar assim para receber a Verdade. “O sacrifício aceitável a Deus é o espírito 

quebrantado; ao coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus” (Sl.51:17). 

O seu coração quebrantado é o solo fértil que o Senhor diz que irá produzir muitos 

frutos. “Ouça então a parábola do semeador. A todo o que ouve a palavra do reino e não 

a entende, vem o Maligno e arrebata o que lhe foi semeado no coração; este é o que foi 

semeado à beira do caminho. E o que foi semeado nos lugares pedregosos, este é o que 

ouve a palavra, e logo a recebe com alegria; mas não tem raiz em si mesmo, antes é de 

pouca duração; e sobrevindo a angústia e a perseguição por causa da palavra, logo se 

escandaliza.  E o que foi semeado entre os espinhos, este é o que ouve a palavra; mas os 

cuidados deste mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra, e ela fica infrutífera.  

Mas o que foi semeado em boa terra, este é o que ouve a palavra, e a entende; e dá fruto, 

e um produz cem, outro sessenta, e outro trinta” (Mt. 13:18-23). 

Não o ouviram. “Mas bem-aventurados os vossos olhos, porque veem, e os vossos 

ouvidos, porque ouvem. Pois, em verdade vos digo que muitos profetas e justos 

desejaram ver o que vedes, e não o viram; e ouvir o que ouvis, e não o ouviram” (Mt. 

13:16-17). Você precisará de um “ouvido para ouvir”, o que significa ouvir e desejar 

ganhar toda a sabedoria que a Bíblia tem a oferecer. 

Medita dia e noite.  Você precisará renovar sua mente para alinhá-la com o que Deus 

diz sobre todas as coisas.  A maioria das pessoas confia no que é bem aceito conforme 

os padrões do mundo, ou segue os chamados “especialistas” numa determinada área. 

Não vamos nunca nos esquecer que Deus é nosso Criador.  Ele não saberia como lidar 

com cada circunstância ou relacionamento que Ele mesmo criou?  “Antes, o seu prazer 

está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e noite. Pois será como a árvore 

plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto no seu tempo; as suas folhas não 

cairão, e tudo quanto fizer prosperará” (Sl. 1:2-3). 

Sua Palavra é a Verdade. O inimigo muitas vezes tentará fazer com que você rejeite o 

que está escrito neste livro. Ele pode tentar causar discordância levando você a pensar 

ou dizer que não concorda com a autora. Em primeiro lugar, não importa o que a autora 

está escrevendo ou dizendo. Tudo o que importa é o que Deus diz, pois Ele é o Autor e 

Criador da vida. Em segundo lugar, devemos nos lembrar que o inimigo tentará 

desencorajá-lo, e a discordância é uma de suas táticas favoritas. Se você não acredita no 

que está escrito nessas lições você tem três escolhas: Você pode conversar com alguém 

que você sabe que irá concordar com você. Você pode aceitar apenas aquilo que quiser 

e passar por cima do resto. Ou você pode buscar a verdade. “Santificai-vos na verdade, 

a Tua Palavra é a Verdade.” (João 17:17). 

Buscai e achareis. “Buscai antes o seu reino, e estas coisas vos serão acrescentadas” 

(Lc 12:31). “Pelo que eu vos digo: Pedi, e dar-se-vos-á; buscai e achareis; batei, e abrir-

se-vos-á” (Lc 11:9). Use sua chave bíblica; permita que o Senhor te guie em direção a 

toda a verdade. Memorize um versículo e repita-o diversas vezes em sua mente. Então, 

um dia, será como se uma luz se acendesse em um cômodo escuro; você conhecerá a 

verdade! O esforço valerá a pena! Encontre tempo para fazer isso! “Ensina-nos a contar 

os nossos dias de tal maneira que alcancemos corações sábios.” (Sl 90:12). Se O 

buscarmos em primeiro lugar, Ele promete que tudo o mais Ele nos dará, 

Fome e sede. Se somos crentes, Cristãos, então nosso propósito na terra é glorificar a 

Deus em tudo que fizermos. Não foi isso o que Jesus fez em Sua vida? E, se nos 
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denominamos Cristãos, devemos ser seguidores de Cristo. Mas somos? Como seguimos 

a Cristo? Talvez você já tenha tentado seguir a Cristo muitas vezes antes, mas tropeçou 

e não pôde continuar. Se você conseguir abrir seu coração para Deus e continuar a ler as 

Escrituras que se encontram nas próximas lições, a Sua Palavra lhe causará fome e sede 

por Ele e Sua Verdade. “Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça porque 

eles serão fartos” (Mt. 5:6). “Como o cervo anseia pelas correntes das águas, assim a 

minha alma anseia por ti, ó Deus!” (Sl 42:1). Que forma maravilhosa de sentir o Senhor 

e Sua Palavra! 

Sua Palavra.  As Santas Escrituras de Deus serão as palavras mais importantes nas 

páginas seguintes. Sua Palavra cura.  “Enviou a sua palavra, e os sarou, e os livrou da 

destruição” (Sl. 107:20). Sua Palavra é a luz que iluminará a escuridão. “Lâmpada para 

os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho” (Sl. 119:105). Sua Palavra é a 

Verdade. “A soma da tua palavra é a verdade, e cada uma das tuas justas ordenanças 

dura para sempre.” (Sl. 119:160). E é a Verdade que te libertará. “E conhecerão a 

verdade, e a verdade os libertará” (João 8:32). 

Simplesmente faça! Uma vez que você tenha começado a entender e aceitar as 

verdades de Deus, você deve então tornar-se um praticante da Sua Palavra. “Pois se 

alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante a um homem que 

contempla no espelho o seu rosto natural; porque se contempla a si mesmo e vai-se, e 

logo se esquece de como era.” (Tg.  1:23-24). Você deve praticar o que aprendeu ou 

nunca haverá qualquer mudança em sua vida! 

Zeloso pelo que é bom? Deixe esse pensamento predominar em sua mente: os 

ensinamentos nesse manual foram escritos para ajudá-lo a se tornar um zelote (um 

fanático pela Verdade encontrada na Palavra de Deus). Você ficará desse jeito quando 

se vir encurralado, afundando e procurando por algo que te salve. Você ficará assim 

quando vir um vazio real em sua vida que fará com que seu coração e suas entranhas 

doam porque você precisa desesperadamente que o vazio seja preenchido. Se é assim 

que você está, então você vai se tornar um zelote. Obedeça zelosamente – 

entusiasticamente! Ensinamentos zelosos precisam de obediência zelosa. 

“Ora, quem é o que vos fará mal, se fordes zelosos do bem?” (1 Pe. 3:13). Jesus 

requereu este tipo de obediência zelosa enquanto Ele estava na terra. “Se, pois, a tua 

mão ou o teu pé te fizer tropeçar, corta-o, lança-o de ti; melhor te é entrar na vida 

aleijado, ou coxo, do que, tendo duas mãos ou dois pés, ser lançado no fogo eterno.  Se 

um dos teus olhos te faz tropeçar, arranca-o e lança-o fora de ti; melhor é entrares na 

vida com um só dos teus olhos do que, tendo dois, seres lançado no inferno de fogo” 

(Mt.  18:8-9).  

Vem, segue-Me. “E Jesus, olhando para ele, o amou e lhe disse: ‘Uma coisa te falta; vai 

vende tudo quanto tens e dá-o aos pobres, e terás um tesouro no céu; e vem, segue-me’. 

Mas ele, pesaroso desta palavra, retirou-se triste, porque possuía muitos bens. Então 

Jesus, olhando em redor, disse aos seus discípulos: ‘Quão dificilmente entrarão no reino 

de Deus os que têm riquezas!’” (Marcos 10:21-23). Somos como o homem rico, 

relutando em seguir Jesus? Quantas vezes Ele te chamou, mas você estava tão atarefado 

com as coisas desse mundo que escolheu não O seguir? 

Deixe de lado todo o embaraço. “Portanto, nós também, pois estamos rodeados de tão 

grande nuvem de testemunhas, deixemos todo embaraço, e o pecado que tão de perto 



 1. Sobre a Rocha 9 

nos rodeia, e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta...” (Hb 12:1). 

“A noite é passada, e o dia é chegado; dispamo-nos, pois, das obras das trevas, e 

vistamo-nos das armas da luz” (Rm 13:12). “... quanto ao procedimento anterior, a 

despojar-vos do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano...” 

(Ef 4:22). Você deve fazer mudanças em sua vida imediatamente e comprometer-se a 

seguir Jesus Cristo. Quando será a próxima vez que Ele vai te chamar? Quando será a 

última vez que Ele vai te chamar? Poderia ser essa a sua última oportunidade? Medite 

agora nesse versículo: “No entanto, não sabeis o que sucederá amanhã. Que é a vossa 

vida?  Sois um vapor que aparece por um pouco, e logo se desvanece.” (Tiago 4:14). 

Morno. Deus despreza o Cristão morno. Você está ardendo por Ele? O que Ele precisa 

fazer na sua vida para movê-lo em Sua direção e em direção à Sua Palavra? “Conheço 

as tuas obras, que nem és frio nem quente; quem dera foras frio ou quente! Assim, 

porque és morno, e não és quente nem frio, vomitar-te-ei da minha boca.” (Ap. 3:15-

16). Faça com que cada momento, com que cada dia conte. 

Espiritualmente pobre. Você está falido espiritualmente? Se estivesse financeiramente 

falido, certamente estaria lutando para conseguir o dinheiro necessário para pagar suas 

contas e alimentar sua família; mas e o alimento espiritual que você precisa 

compartilhar com sua família? 

Construiu sua casa sobre a areia. Vamos encarar isso; muitos de nós construímos 

nossa casa sobre a areia movediça dos valores do mundo. Colocamos nossos desejos por 

riquezas, fama e posição acima do nosso desejo de seguir a Cristo. É apenas uma 

questão de tempo antes que essa casa de cartas desmorone. Temos visto os sinais; temos 

visto outros irmãos Cristãos caírem. Os homens que encontram e leem esse manual, e 

cujas casas já caíram “e grande foi sua queda”, realmente estão em vantagem. Como 

não têm nenhum lugar para morar, eles juntam os pedaços de destroços e começam a 

reconstruir. Eles não têm outra escolha a fazer; Deus fez por eles. “Mas todo aquele que 

ouve estas minhas palavras, e não as põe em prática, será comparado a um homem 

insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, correram as torrentes, 

sopraram os ventos, e bateram com ímpeto contra aquela casa, e ela caiu; e grande foi a 

sua queda” (Mt 7:26-27). Comece a reconstruir sua casa, passo a passo, tábua a tábua, 

sobre a rocha de Jesus Cristo. Use somente a Sua Palavra como sua planta. Deixe que 

este manual te motive e te ajude a iluminar aquelas áreas que fazem parte das 

circunstâncias e situações de sua vida que precisam ser mudadas. 

Não tenha medo deles; lembre-se do Senhor. “Então, falou na presença de seus 

irmãos e do exército... ‘Que fazem estes fracos judeus? Fortificar-se-ão? Oferecerão 

sacrifícios? Acabarão a obra num só dia? Vivificarão dos montões de pó as pedras que 

foram queimadas? Ainda que edifiquem, vindo uma raposa derrubará o seu muro de 

pedra!’” (Ne. 4:2). Conte com escárnio e zombaria quando você começar a reconstruir 

sua vida. Leia todo o quarto capítulo de Neemias como motivação e preparação. Marque 

em sua Bíblia as passagens em Neemias que explicam o que os judeus fizeram para 

superar aqueles que tentaram barrá-los. Em primeiro lugar, eles oraram quando os 

outros começaram a escarnecer deles e então Deus concedeu a eles direção juntamente 

com “uma forma de trabalhar”.  Em seguida, eles estabeleceram um sistema de defesa, 

dia e noite.  Eles também se conscientizaram de seus pontos fracos e fortaleceram sua 

defesa naquelas posições. (Soa um pouco como uma guerra, não soa? Para saber mais 

sobre a batalha espiritual que você estará enfrentando diariamente, veja a lição 5, 

“Nossas Armas de Guerra”, para obter mais conhecimentos). Os líderes lutaram contra o 



 Um Homem Sábio 10 

medo daqueles que estavam liderando. “Olhei, levantei-me, e disse aos nobres, aos 

magistrados e ao resto do povo:  ‘Não os temais!  Lembrai-vos do Senhor, grande e 

temível, e pelejai por vossos irmãos, vossos filhos, vossas filhas, vossas mulheres e 

vossas casas’” (Ne.  4:14). No final das contas, o inimigo viu que era Deus quem estava 

ao lado deles. 

Aconselhar-te-ei sob minha vista.  Você vai continuar ao longo das próximas lições   

com o comprometimento zeloso necessário? Nós não somos capazes de fazer as 

mudanças em nós mesmos. Somos pecadores; nossa justiça não é nada além de trapos 

imundos. Contudo, quando permitimos Deus trabalhar em nós e através de nós, Ele vai 

começar a fazer mudanças profundas dentro de nós. “Instruir-te-ei, e ensinar-te-ei o 

caminho que deves seguir; aconselhar-te-ei, tendo-te sob a minha vista. Não sejais como 

o cavalo, nem como a mula, que não têm entendimento, cuja boca precisa de cabresto e 

freio; de outra forma não se sujeitarão” (Sl. 32:8-9). 

De acordo com o Seu propósito.  O Senhor vem a nós no momento exato de nossas 

necessidades. Ele permite que passemos por viradas em nossas vidas, através de várias 

provações, para aprendermos a depender Dele. É durante os momentos de aflição que 

nós O buscamos, e então Ele nos permite encontrá-Lo. O quebrantamento muitas vezes 

traz mudanças reais e permanentes. É por isso que podemos louvá-Lo em todas as 

coisas porque temos a certeza de que “todas as coisas concorrem para o bem daqueles 

que amam a Deus, para aqueles que são chamados de acordo com seus propósitos” 

(Rom. 8:28). Podemos ver nessa passagem de Romanos que nosso objetivo deve estar 

de acordo com o Seu propósito. Então qual é o Seu propósito para as nossas vidas? A 

maioria de nós está familiarizada com Romanos 8:28, mas para realmente entendermos 

Seu propósito devemos continuar lendo. “Porque os que dantes conheceu, também os 

predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o 

primogênito entre muitos irmãos; e aos que predestinou, a estes também chamou; e aos 

que chamou, a estes também justificou; e aos que justificou, a estes também glorificou. 

Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós?” (Rm. 

8:29-31). 

Suas obras O negam? Você realmente O ama o suficiente para obedecer a Ele? 

Estamos mais interessados em nosso propósito ou em Seu propósito? Onde está seu 

coração? Muitas vezes quando uma dificuldade aparece em nossas vidas, nós 

começamos a obedecer egoisticamente para nos confortar ou proteger do que está nos 

machucando. Então, se a dificuldade ou sofrimento continuam, começamos a ver a 

necessidade de uma mudança mais permanente. Nós desenvolvemos uma percepção que 

nos revela as razões pelas quais Deus permitiu a dificuldade. Possivelmente, é para 

nossa salvação ou para a salvação de alguém que amamos; mas certamente, a provação 

é para nossa santificação para que nossas obras não mais O neguem. “Afirmam que 

conhecem a Deus, mas pelas suas obras O negam, sendo abomináveis, e desobedientes, 

e réprobos para toda boa obra” (Tt. 1:16). 

Meu coração de pedra. Enquanto esperamos pelo dia de nossa glorificação, Deus nos 

encoraja a sermos zelosos em nossa vida de oração. Ele quer que alcancemos o ponto de 

verdadeiramente clamarmos a Ele. Quando você vai chegar a esse ponto? Você vai 

clamar num período de frustração ou terá que chegar ao ponto de ver morrer alguém que 

você ama? Talvez seja somente a ameaça de perder alguém que irá te trazer a esse 

ponto. Possivelmente, a destruição do seu casamento te fará clamar ao Senhor. 

Devemos nos perguntar, quão duro é o meu coração? “Também vos darei um coração 
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novo, e porei dentro de vós um espírito novo; e tirarei da vossa carne o coração de 

pedra, e vos darei um coração de carne” (Ez. 36:26). Você deseja pedir a Deus essa 

mudança de coração “custe o que custar”? 

Endurece a cerviz. O Senhor disse que se você apenas pedir, você irá receber. “Pedi, e 

dar-se-vos-á; buscai, e achareis; batei, e abrir-se-vos-á” (Mt. 7:7). Se formos 

verdadeiramente cristãos, seguidores de Cristo, então estaremos ansiando por estar mais 

perto Dele. Você anseia por Ele? Ou, ao contrário, você se cerca de coisas que matam 

este desejo? Se for assim, querido amigo, você não é um Cristão ardente por Deus, mas 

um infiel. “Dos seus próprios caminhos se fartará o infiel de coração...” (Pv. 14:14). 

Você já teve o suficiente ou precisa ser quebrantado? “Aquele que, sendo muitas vezes 

repreendido, endurece a cerviz, será quebrantado de repente sem que haja cura” (Pv. 

29:1). 

Contristados para arrependimento. Para nos arrependermos e nos afastarmos da vida 

morna que estamos levando, devemos estar contristados. “Agora, me alegro não porque 

fostes contristados, mas porque fostes contristados para arrependimento; pois fostes 

contristados segundo Deus, para que, de nossa parte, nenhum dano sofrêsseis. Porque a 

tristeza segundo Deus produz arrependimento para a salvação, que a ninguém traz 

pesar; mas a tristeza do mundo produz morte” (2 Co. 7:9-10). 

Destruindo conselhos e toda a altivez. O que está separando você do conhecimento de 

Deus? O que te impede de ler Sua Palavra diariamente? Se Deus não é o primeiro em 

sua vida, então o que ou quem é? Seu trabalho? Sua família? Entretenimento? O que 

mantém você tão ocupado que te impede de ao menos dar a Deus uma reconsideração 

ou um momento do seu precioso tempo? “Destruindo os conselhos, e toda a altivez 

que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo o entendimento à 

obediência de Cristo; e estando prontos para vingar toda a desobediência, quando for 

cumprida a vossa obediência” (2 Co. 10:5-6).  

Confessai seus pecados uns aos outros. Se você estiver pronto, se você se permitiu ser 

convencido, você está pronto para mudar a sua vida. Comece pela confissão. 

“Confessai as vossas culpas uns aos outros, e orai uns pelos outros, para que sareis. A 

oração feita por um justo pode muito em seus efeitos” (Tg. 5:16). Se você não estiver 

quebrantado, provavelmente desprezará esse livro agora ou continuará a lê-lo somente 

para provar a si mesmo que você é o bom Cristão que afirma ser. Mas nós dois sabemos 

que sua vida nunca irá mudar porque isso nunca irá penetrar em seu coração. Será 

meramente como falar com uma porta. 

Não estranheis a ardente prova. Estas páginas foram escritas por alguém que estava 

completamente quebrantada. Deus frequentemente usa pessoas em nossas vidas para 

nos quebrantar. Inicialmente pode ser apenas uma contrariedade, mas depois as coisas 

vão crescendo para uma frustração completa. Nós nos voltamos para Ele neste ponto ou, 

pelo contrário, endurecemos nossos corações ou nossos pescoços? Deus está tentando 

nos mudar, nos moldar. “Amados, não estranheis a ardente prova que vem sobre vós 

para vos tentar, como se coisa estranha vos acontecesse; mas alegrai-vos no fato de 

serdes participantes das aflições de Cristo, para que também na revelação da sua glória 

vos regozijeis e alegreis” (1 Pe. 4:12-13). 

Mas, geralmente, não gostamos da situação, e definitivamente não gostamos da pessoa 

que Deus usa para trazer as provações e frustrações em nossas vidas, porque não 
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conseguimos enxergar que Deus está por trás. Nós nos tornamos amargos e irritados 

com as pessoas ou as circunstâncias que Ele usa. Tentamos romper o relacionamento, 

apenas para encontrar as mesmas provações e frustrações seguindo-nos para o próximo 

relacionamento. Queridos crentes, é o Senhor que está tentando nos mudar, gentilmente 

a princípio, mas depois com um pouco mais de firmeza. (Veja capítulo 10, “Várias 

Provações” para mais esclarecimentos sobre a guerra espiritual que você enfrenta 

diariamente. “Mas, se não obedecerem, perecerão à espada e morrerão na ignorância.” 

Jó 36:12). “O meu povo está sendo destruído, porque lhe falta o conhecimento. 

Porquanto rejeitaste o conhecimento, também eu os rejeitarei...” (Os. 4:6). 

Afastaste amigo e companheiro. Deus frequentemente afasta um amigo ou alguém que 

amamos para que Ele seja o primeiro em nossas vidas. Nós podemos estar vivendo um 

casamento frio, ou até mesmo estarmos separados ou divorciados. Nossos filhos ou 

nossos pais podem não estar falando conosco. Possivelmente nossos irmãos ou irmãs 

também podem não estar se comunicando conosco. “Para longe de mim afastaste 

amigo e companheiro; os meus conhecidos são trevas” (Sl. 88:18). “Puseste-me na 

mais profunda cova, nos lugares tenebrosos, nos abismos. Sobre mim pesa a tua ira; tu 

me abates com todas as tuas ondas. Selah. Apartaste de mim os meus conhecidos e me 

fizeste objeto de abominação para com eles; estou preso e não vejo como sair” (Sl. 88:6-

8). (A palavra Selah é frequentemente encontrada no livro de Salmos para indicar ao 

leitor que pondere e reflita sobre o que acabou de ler. Releia se necessário. Para que 

pressa?) 

Eles verão a Deus. Como eu posso ver o Senhor? Em primeiro lugar, você deve passar 

pela experiência de nascer de novo; então, Ele vai iniciar a purificação interior. Se não 

entendemos os caminhos de Deus, nós vamos ficar desmotivadas e muitas dúvidas 

entrarão em nossas mentes. “Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão 

a Deus” (Mt. 5:8). Deus quer ser o primeiro em nossas vidas. (Leia o próximo capítulo 

“Seu Primeiro Amor” para obter mais entendimento.) Ele quer que nossas vidas reflitam 

Jesus Cristo. 

Foram iluminados. Você quer refletir o amor e o brilho do Senhor? Agora mesmo é a 

sua chance; não a perca. Não se afaste, faça agora. Volte-se para Ele e somente para Ele. 

Faça já! “Olharam para ele, e foram iluminados; e os seus rostos não ficaram 

confundidos” (Sl. 34:5).  

 

Aplicação Prática 
 

Ouvinte da Palavra e não praticante. Ao final de cada capítulo haverá um teste ou 

uma aplicação prática. “Pois se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, 

assemelha-se a um homem que contempla, num espelho, o seu rosto natural. Mas aquele 

que considera, atentamente, na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo 

ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar” 

(Tg. 1:23, 25). 

Contra ti, contra ti somente, eu pequei. Para reconstruirmos sobre a Rocha, a primeira 

coisa que precisamos fazer é admitir nossa iniquidade diante de Deus. A menos que 

compreendamos que somos pecadores, não poderemos dar outro passo. Enquanto você 

foi lendo esse capítulo, você se conscientizou de seu pecado ou procurou se justificar ou 

culpar os outros? Meu amigo, se você está imitando o mundo, racionalizando seus 

pecados ou erros e dando desculpas para o que você faz, enquanto ao mesmo tempo 
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aponta para os pecados e falhas dos outros, é quase certo que você esteja se conduzindo 

para a morte espiritual. Ao ler essas páginas você pensou em como outros homens que 

você conhece caíram em certas áreas, mas falhou em dar uma boa olhada para si 

mesmo? 

Se você estiver fortemente convicto, por favor, pare agora, se ajoelhe, e peça que o 

Espírito Santo mostre a você e te convença dos seus pecados diante de Deus. Peça a Ele 

que revele suas ofensas através dos olhos Dele e através dos olhos daqueles a quem 

você ofendeu. Comece fazendo essa oração:  

“Compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade; apaga as minhas 

transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da 

minha iniquidade, e purifica-me do meu pecado. Pois eu conheço as minhas 

transgressões, e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti, contra ti 

somente, pequei, e fiz o que é mau diante dos teus olhos; de sorte que és justificado em 

falares, e inculpável em julgares. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova em 

mim um espírito estável. Não me lances fora da tua presença, e não retire de mim o teu 

santo Espírito” (Sl. 51: 1-4, 10,11).  

“Restitui-me a alegria da tua salvação, e sustém-me com um espírito voluntário. Então 

ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e pecadores se converterão a ti. Livra-me 

dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua cantará 

alegremente a tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca proclamará o 

teu louvor. Pois tu não te comprazes em sacrifícios; se eu te oferecesse holocaustos, tu 

não te deleitarias. O sacrifício aceitável a Deus é o espírito quebrantado; ao coração 

quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus” (Sl. 51:12-17). 

Confesse seus pecados. Uma vez confessados nossos pecados diante de Deus, então 

temos que admitir que falhamos e confessar nossas faltas uns aos outros. Mais uma vez, 

se sua consciência estiver cauterizada, você vai minimizar o seu pecado, e nunca terá 

vitória sobre ele na sua vida! “Confessai, portanto, os vossos pecados uns aos outros, e 

orai uns pelos outros, para serdes curados. A súplica de um justo pode muito em seus 

efeitos” (Tg. 5:16). 

Sua Palavra os sarou. É a Palavra de Deus que irá nos transformar e nos sarar. 

“Enviou a sua palavra, e os sarou; e os livrou da sua destruição” (Sl. 107:20). 

Devemos começar a renovar nossas mentes. Use cartões 3x5 e escreva neles os 

versículos desta lição que mais falaram ao seu coração, e então faça o mesmo em cada 

uma das lições seguintes. Guarde estes cartões em seu bolso, e pegue-os regularmente 

conforme o Espírito Santo te inspirar. Se você não estiver se sentindo inspirado, ore e 

peça para que isto aconteça. 

Com Deus. Nós não devemos agir na carne. Devemos trabalhar “com Deus”, mover em 

Sua direção, e permitir que o Seu Espírito nos dirija a fazer o que nos convém. “...Aos 

homens é isso impossível, mas a Deus tudo é possível” (Mt. 19:26). “Jesus, fixando os 

olhos neles, respondeu: ‘Para os homens é impossível, mas não para Deus; porque para 

Deus tudo é possível’” (Mc. 10:27). “Respondeu-lhes: ‘As coisas que são impossíveis 

aos homens são possíveis a Deus’” (Lc. 18:27). Qualquer outro plano irá com o tempo 

nos esgotar e nos fazer desistir. “Porque quem semeia na sua carne, da carne ceifará a 

corrupção; mas quem semeia no Espírito, do Espírito ceifará a vida eterna” (Gl. 6:8). 

Agir na carne irá apenas gerar uma mudança externa temporária ao invés de uma 
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mudança interna permanente. “. . . porque as que se veem são temporais, e as que não se 

veem são eternas” (2 Co. 4:18). 

O homem justo cairá. Esteja alerta que tombos e insucessos virão, mas você deve 

voltar a se levantar. “Porque sete vezes cairá o justo, e se levantará. . .” (Pv. 24:16). 

Todo mundo cai, mas o que você faz quando cai é o que separa o justo do iníquo! Toda 

a décima lição deste livro é dedicada a nos deixar bem informados das provações da 

vida Cristã. Mas por agora, vamos ficar cientes de que podemos estar presos com as 

cordas do nosso pecado até o odiarmos tanto ao ponto de clamarmos a Deus 

continuamente para sermos libertos para sempre dessas tentações. “Quanto ao ímpio, as 

suas iniquidades o prenderão, e com as cordas do seu pecado será detido” (Pv. 5:22). 

Novamente, nós devemos trabalhar “com Deus”, sabendo perfeitamente que Ele 

conhece o melhor. “Ai daquele que contende com o seu Criador! Um caco entre outros 

cacos de barro! Porventura dirá o barro ao que o formou: ‘Que fazes? ’...” (Is. 45:9). 

Me gloriarei nas minhas fraquezas. E finalmente, uma vez que “através de Cristo” 

obtivermos a maravilhosa vitória, devemos compartilhar nosso testemunho com todos 

aqueles que Deus conduz à nossas vidas. Se você está ardendo pelo Senhor dessa forma, 

louve a Deus! Outros falham em compartilhar sua salvação; é um segredinho entre eles 

e Deus. Todavia, Deus irá trazer homens à sua vida que irão abrir uma porta para você 

compartilhar o que o Senhor tem feito por você. “...antes santificai em vossos corações a 

Cristo como Senhor; e estai sempre preparados para responder com mansidão e temor 

a todo aquele que vos pedir a razão da esperança que há em vós” (1 Pe. 3:15). Você vai 

abrir sua boca? Vamos treinar nossos lábios para compartilhar o poder de Deus sobre o 

pecado humilhando-nos e gloriando-nos de nossa fraqueza. “Então, ele me disse: ‘A 

minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza’. De boa vontade, pois, 

mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo” (2 

Co. 12:9). 

Que o Poder de Cristo Habite em Mim… Amém e Amém! 

Compromisso pessoal: começar a construir ou reconstruir meu lar sobre a Rocha. 

“Baseado no que aprendi através da Palavra de Deus, eu me comprometo a confessar 

minha relação morna com Cristo e dar os passos corretos para renovar minha mente. 

Comprometo-me a permitir que o Senhor trabalhe em mim para que eu tenha vitória 

sobre minha vida de pecados. Também me comprometo a dar a Deus o louvor e a honra 

que Ele merece compartilhando meu testemunho com outros.”  

 

Data: _________ Assinado: _______________________________________ 
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Dever de Casa 

Sua Palavra os sarou. É a Palavra de Deus que irá nos transformar e nos sarar. 

“Enviou a sua palavra, e os sarou; e os livrou da sua destruição” (Sl. 107:20). 

Devemos começar a renovar nossas mentes. 

1. Cartões 3x5. Use cartões 3x5 e escreva neles os versículos desta lição que mais 

falaram ao seu coração.  Então, faça o mesmo em cada uma das lições seguintes.  Eu 

escrevo vários versículos em cada cartão e prendo os cartões com uma gominha de 

borracha. Guarde estes cartões em seu bolso, e pegue-os regularmente conforme o 

Espírito Santo te inspirar. Se você não estiver se sentindo inspirado, ore e peça para que 

o Senhor te lembre de fazê-lo. 

 

2. Cura. Se você não notar uma mudança na sua forma de pensar, ou se não estiver 

sendo curado em uma determinada área, então é importante que você ore para que o 

Senhor te revele o que está bloqueando a sua cura. Às vezes é sábio buscar o conselho 

de um homem mais velho. Frequentemente, quando tenho a oportunidade de confessar 

uma fraqueza, um medo ou um pecado encoberto, finalmente experimento um avanço! 

 

3. Compartilhe a sabedoria desta lição com um outro homem que pareça estar em busca 

da Verdade. 

Teste Seu Conhecimento 

1. Jesus nos alertou sobre líderes espirituais que tentariam nos enganar. Como Ele disse 

que reconheceríamos os lobos famintos? _____________________________ (Mt 7:15-

16) 

 

2. Por que devemos ter cuidado para nunca desconsiderar, subestimar, ou mal 

interpretar as Escrituras para justificar uma visão oposta ou para justificar o pecado? 

Porque toda Palavra de Deus é _____________________. Também não devemos nunca 

________________à Sua Palavra, ou o Senhor irá te ___________________ e você 

será chamado de _______________________. (Pv 30:5-6). 

 

3. Precisamos renovar a nossa mente para alinhá-la com o que Deus diz sobre todas as 

coisas. Qual a promessa que temos se meditarmos dia e noite em Sua Palavra? Seremos 

como uma árvore ______________ junto aos ribeiros de águas, a qual 

__________________ e tudo que fizermos _________________________. (Sl 1: 3). 

 

4. Nunca precisaremos temer a Verdade porque ela irá nos _______________. (Jo 

8:32). 

 

5. Ele enviou ___________ e ___________ e ____________ da morte. (Sl 107:20). 

 

6. Não devemos ser somente ouvintes da Palavra de Deus, mas também 

______________. (Tg 1:23). 

 

7. Deus disse que prefere que sejamos frios ou quentes, não mornos; mas, se formos 

mornos, Ele nos adverte que irá _________________ da Sua boca. (Ap 3: 15). 

*As respostas para essas perguntas poderão ser encontradas na página 217 deste 

manual.  



Capítulo 2  

           | 

Seu Primeiro Amor 
 

“Contra você, porém, tenho isto:  

você abandonou o seu primeiro amor.” 

—Apocalipse 2:4 

 

 
Você abandonou o seu primeiro amor? Quem é o seu primeiro amor? Seu primeiro amor 

é a sua esposa, seu trabalho, seus hobbies, seus filhos ou o esporte? Quem ou o que é 

realmente o primeiro em sua vida? “Quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim 

não é digno de mim; quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim não é digno de 

mim” (Mt. 10:37). A Escritura em Apocalipse diz: “Tenho, porém contra ti, que 

abandonaste teu primeiro amor” (Ap 2:4). 

O que o Senhor está nos dizendo? Ele está dizendo que toda vez que você colocar 

alguém ou alguma coisa à frente do seu amor ou da sua relação com Ele, você não é 

digno do Seu amor. 

Busque primeiro. Você tem que colocar o Senhor primeiro em suas prioridades, 

primeiro em seu dia e primeiro em seu coração. “Mas buscai primeiro Seu reino e Sua 

justiça; e todas essas coisas vos serão acrescentadas” (Mt. 6:33). O que é a primeira 

coisa que você faz todas as manhãs? O que você deveria fazer primeiro? Faça estas 

perguntas a si mesmo: “As coisas que estou fazendo têm valor eterno? O que farei hoje 

para expandir o Seu reino? Eu busco a Sua justiça?” Lembre-se, nossa justiça é como 

trapos imundos. (Is 64:6). 

O que acontece quando colocamos alguém à frente do Senhor? O que Ele faz para 

nos trazer de volta para um relacionamento amoroso com Ele? “Apartaste de mim os 

meus conhecidos e me fizeste objeto de abominação para com eles. Para longe de mim 

afastaste amigo e companheiro; os meus conhecidos são trevas” (Sl. 88: 8, 18). Alguns 

homens perderam suas esposas para outros homens, perderam seus filhos e seu 

trabalhos. 

A quem você quer agradar? Nosso objetivo deve ser agradar ao Senhor em vez de 

agradar as nossas esposas ou qualquer outra pessoa em nossas vidas. “Sendo os 

caminhos do homem agradáveis ao Senhor, até a seus inimigos faz que tenham paz com 

ele” (Pv. 16:7). “Agrada-te do Senhor, e ele satisfará os desejos do teu coração” (Sl. 

37:4). 

Por que não tentar agradar a minha esposa? Esse foi o primeiro erro do homem. 

Vamos ver alguns fatos bíblicos: “Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável 

ao paladar, era atraente aos olhos e, além disso, desejável para dela se obter 
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discernimento, tomou do seu fruto, comeu-o e o deu a seu marido, que comeu também.” 

(Gn 3:6). Por que Adão comeu o fruto sabendo que era errado? 

O homem pecou sabendo. Adão ouvia diretamente de Deus. Em Gênesis 2:17, Deus 

ordenou ao homem que não comesse do fruto. A mulher não tinha então sido criada até 

a passagem em Gênesis 2:22. Nunca vimos Deus dando ordens a Eva diretamente. Ela 

foi enganada; Adão pecou sabendo. 

A mulher foi criada para o homem. Deus deu a Adão domínio sobre todos os seres 

vivos do jardim, incluindo Eva. Ela foi criada para Adão e não o contrário. “o homem 

não foi criado por causa da mulher, mas a mulher por causa do homem.” (1 Cor 11:9). 

“Então o Senhor Deus declarou: “Não é bom que o homem esteja só; farei para ele 

alguém que o auxilie e lhe corresponda”’ (Gen 2:18). 

Adão não impediu Eva, muito embora ele estivesse com ela. “... tomou do seu fruto, 

comeu-o e o deu a seu marido, que comeu também.” (Gn 3:6). Por que? Por que ele 

também comeu o fruto? Será que Adão estava tentando agradar a Eva? Talvez ele 

quisesse apenas deixá-la fazer o que ela queria, mesmo que em seu coração soubesse 

que era um erro? E você? Você faz coisas para agradar a sua esposa sem parar para 

considerar o que Deus pensa sobre aquilo? Muitas vezes você deixa sua esposa (ou seus 

filhos) fazerem coisas que seu coração te diz que não estão certas? 

O que um homem frequentemente faz quando as coisas dão errado? Quando 

descoberto, o que Adão fez? “Disse o homem: “Foi a mulher que me deste por 

companheira que me deu do fruto da árvore, e eu comi”’ (Gn 3:12). Ele culpou a Eva. A 

culpa foi dela! O ponto principal é que ele culpou também a Deus! Não resta dúvidas de 

que Eva errou em comer o fruto. Mas por que ela não foi culpada pela queda do homem 

se foi ela quem comeu primeiro e depois deu o fruto a Adão? Por que o pecado não foi 

transmitido através dela? “Portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo 

por um homem, e pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos os homens, 

porque todos pecaram.” (Rm 5:12). 

Eva foi enganada, mas Adão pecou com conhecimento. Adão foi, no fim, 

responsabilizado diante de Deus. “E ao homem declarou: “Visto que você deu ouvidos à 

sua mulher e comeu do fruto da árvore da qual ordenei a você que não comesse...”’ (Gn 

3:17). Homens, no fim das contas, nós somos responsáveis diante de Deus quando 

“damos ouvidos às nossas mulheres” e isso é o oposto do que sabíamos ser o certo. 

Quando a voz de Deus diz uma outra coisa, ou Ele nos guia de outra forma, temos que 

nos mover na direção certa. O ponto chave é fazermos o que é correto. “A nossa 

maneira” ou “a maneira dela” não importa; tem que ser a maneira do Senhor. 

Devemos ser os protetores de nossas esposas. Fomos colocados em posição de 

autoridade sobre nossas esposas para a proteção delas, ainda que muitas vezes elas 

sintam que isso seja uma maldição! Porque foi a mulher quem foi enganada, Deus 

sentiu que ela não estava segura contra as ciladas enganadoras de Satanás e assim 

designou o homem para governar sobre ela. Mais uma vez, é contra o engano que 

precisamos proteger nossas esposas. “E Adão não foi enganado, mas sim a mulher que, 

tendo sido enganada, se tornou transgressora.” (1 Tm 2:14). Como maridos e líderes de 

nossos lares, devemos proteger nossas esposas espiritualmente. 
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Proteção Espiritual 
 

Mulheres na igreja. “Permaneçam as mulheres em silêncio nas igrejas, pois não lhes é 

permitido falar; antes permaneçam em submissão, como diz a Lei. Se quiserem 

aprender alguma coisa, que perguntem a seus maridos em casa; pois é vergonhoso 

uma mulher falar na igreja.” (1 Co 14:34-35). Por que as igrejas e os seminários 

Cristãos parecem atrair mais mulheres do que homens? Onde estão os homens? Se eles 

não frequentam as igrejas, quem então está liderando? Homens, nós somos capazes de 

responder as perguntas espirituais das nossas esposas? Talvez elas não estejam nos 

fazendo perguntas devido ao exemplo fraco que estabelecemos como líderes Cristãos. 

 

Mulheres mais velhas encorajando as mais jovens. Mulheres precisam ficar em seus 

lares ensinando e encorajando mulheres mais jovens e não em liderança nas igrejas. 

“Mulheres mais velhas... orientar as mulheres mais jovens a amarem seus maridos e 

seus filhos, 5a serem prudentes e puras, a estarem ocupadas em casa, e a serem 

bondosas e sujeitas a seus maridos, a fim de que a palavra de Deus não seja difamada.” 

(Tt 2:3). 

Conquistam mulheres instáveis. Quem está ensinando a sua mulher? Uma outra 

mulher ou um outro homem? O que tem sido ensinado a ela? Coisas que você deveria 

estar ensinando? “São esses os que se introduzem pelas casas e conquistam mulheres 

instáveis sobrecarregadas de pecados, as quais se deixam levar por toda espécie de 

desejos. Elas estão sempre aprendendo, mas jamais conseguem chegar ao 

conhecimento da verdade.” (2 Tm 3:6-7). Certamente existem coisas que sua esposa 

precisa aprender com outras mulheres mais velhas, como as citadas em Tito 2: 3-5, mas 

o marido deve ensinar a esposa e ser o líder espiritual no casamento. Você está 

preparado para este desafio? Você passou o seu papel de líder espiritual para o professor 

de estudo bíblico ou para o seu pregador dominical? 

Mulheres frágeis?!! Se um pregador se levantasse no púlpito e insinuasse que as 

mulheres são frágeis possivelmente a igreja ficaria dividida. O movimento feminista nos 

doutrinou tanto que nos sentimos ofendidos com uma insinuação dessas. Contudo a 

Palavra de Deus diz em 1 Pedro 3:7, “Do mesmo modo vocês, maridos, sejam sábios no 

convívio com suas mulheres e tratem-nas com honra, como parte mais frágil...”. 

Devemos negar a forma como Deus criou a mulher? Se assim fizermos, vamos também 

tratá-la como uma igual – igualmente forte! Mas a Palavra de Deus diz que devemos 

viver com ela de forma diferente, “sendo sábios no convívio e tratando-a como a parte 

mais frágil.” 

Honrá-la como coerdeira. Se a sua esposa é a parte mais frágil, isso a torna menor no 

reino de Deus? Vamos ler o versículo inteiro: “Do mesmo modo vocês, maridos, sejam 

sábios no convívio com suas mulheres e tratem-nas com honra, como parte mais frágil e 

coerdeiras do dom da graça da vida, de forma que não sejam interrompidas as suas 

orações.” (1 Pe 3:7). Deus também nos diz qual é a punição por não honrarmos as 

nossas esposas – nossas orações serão interrompidas, se não tivermos sabedoria no 

convívio com ela como parte mais frágil porque ela é uma mulher! 

Vestida como uma prostituta. “A mulher veio então ao seu encontro, vestida como 

prostituta, cheia de astúcia no coração. Ela é espalhafatosa e provocadora, seus pés 
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nunca param em casa; uma hora na rua, outra nas praças, em cada esquina fica à 

espreita.” (Pv 7:10-12). Homens, vocês permitem que suas filhas se vistam como 

prostitutas? Você pede a sua esposa que se vista assim, talvez entre quatro paredes, para 

satisfazer a luxúria da carne que foi acesa durante seu tempo de namoro? Você a 

pressiona para parecer e agir como aquelas mulheres das revistas que você cobiçava 

antes de se tornar um Cristão? 

Preso pelas cordas do seu pecado. Você ainda está preso pelas cordas do seu pecado? 

“As maldades do ímpio o prendem; ele se torna prisioneiro das cordas do seu pecado. 

Certamente morrerá por falta de disciplina; andará cambaleando por causa da sua 

insensatez.” (Pv 5:22-23). Homens, vocês precisam se acertar diante de Deus. O 

versículo anterior a este diz, “O Senhor vê os caminhos do homem e examina todos os 

seus passos.” (Pv 5:21). Acerte-se diante do Senhor. Pense sobre confessar a um outro 

irmão Cristão e pedir que ele ore por você. “Portanto, confessem os seus pecados uns 

aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa 

e eficaz.” Passe a tratar a sua esposa da forma como Deus planejou e liberte-a dos seus 

pecados passados. 

Me casei com uma prostituta. Talvez você vá dizer que ela era uma prostituta quando 

se casaram. Uma vez que você se acertar com o Senhor compartilhe com ela a sua 

confissão. Isso pode levá-la a se arrepender também. “Pois o marido descrente é 

santificado por meio da mulher, e a mulher descrente é santificada por meio do marido. 

Se assim não fosse, seus filhos seriam impuros, mas agora são santos.” (1 Co 7:14). 

“Maridos, ame cada um a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se 

por ela para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar da água mediante a palavra, e 

para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha nem ruga ou coisa 

semelhante, mas santa e inculpável.” (Ef 5:25-27). Deus pode dar um novo começo a 

vocês dois. Vá até Ele, confesse, se arrependa e comece novamente. 

Conhecedores do bem e do mal. “Disse a serpente à mulher: ‘Certamente não 

morrerão! Deus sabe que, no dia em que dele comerem, seus olhos se abrirão, e vocês, 

como Deus, serão conhecedores do bem e do mal’. Quando a mulher viu que a árvore 

parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos e, além disso, desejável para dela 

se obter discernimento, tomou do seu fruto, comeu-o e o deu a seu marido, que comeu 

também.” (Gn 3: 4-6). Você quer que as suas filhas conheçam o bem e o mal? As 

mulheres parecem ser especialmente atraídas pela busca de conhecimento. Mas as 

Escrituras nos dizem que, por ter sido enganada pela serpente, a mulher precisa da 

proteção do homem. Devemos mandar nossas filhas para a faculdade onde elas 

receberão o conhecimento do bem e do mal? Qual é a finalidade de se enviar uma filha 

para a faculdade? Quais poderiam ser as consequências dessa decisão? Esta é uma 

decisão que deve ser pesada e deve se orar fervorosamente a respeito dela porque o 

futuro de sua filha está em suas mãos. E os seus filhos? Eles devem ir para a faculdade? 

Educação superior. Charles Darwin se formou em Teologia na faculdade Bíblica (a 

única graduação que ele obteve), mas após ler um livro de Charles Lawton, sua fé foi 

destruída. Todos sabemos da destruição que Darwin causou na fé de outros. Podemos 

então justificar alguém ir em busca de “educação superior” somente para ser doutrinado 
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em maldades e mentiras? Deus nos diz exatamente o que fazer quando confrontados 

com o mal. “Afaste-se do mal e faça o bem” (1 Pe 3:11). 

Coisa má. Deus nos diz em Salmos 101:3, “Não porei coisa má diante dos meus olhos. 

Odeio a obra daqueles que se desviam; não se me pegará a mim.” Há algo muito 

interessante nesse versículo. Você percebeu? O somente colocar coisas más diante de 

nós pode nos fazer “cair”! Isso pode ter algo a ver com o motivo de haver tanta rebelião 

em nossos filhos que são ensinados, dia após dia, coisas inúteis, mentiras e maldades? 

Como líderes dos nossos lares, e como aqueles que serão responsabilizados diante do 

Senhor, Deus nos encarregou de proteger nossas famílias. Deveríamos repensar a nossa 

decisão de enviar nossos filhos para qualquer escola que ensine coisas inúteis e más. E 

falando em coisas inúteis, o Salmista poderia estar profetizando sobre a televisão, filmes 

e videogames? Estamos protegendo as nossas famílias e a nós mesmos dessas coisas 

que podem nos afastar de Deus? 

Esposas voltando para a faculdade. E a respeito das nossas esposas voltarem para a 

faculdade? Por que elas estão voltando? Algumas querem ir porque estão entediadas. 

Muitas querem terminar suas graduações, e algumas que estão em empregos subalternos 

querem conseguir posições melhores. Muitas apenas gostam de estudar. Mas tantas 

mulheres que vieram a este Ministério contam como caíram em adultério no local de 

trabalhou ou na faculdade, e eram todas Cristãs! Muitas, após terem estado nos 

campuses, se tornaram insatisfeitas com suas vidas no lar e acabaram tendo conflitos 

mentais e emocionais. “Não pense tal pessoa que receberá coisa alguma do Senhor, pois 

tem mente dividida e é instável em tudo o que faz.” (Tg 1:7-8). “Contudo, o irmão de 

condição humilde deve gloriar-se em sua dignidade. O irmão rico deve orgulhar-se em 

sua pequenez, pois ele também “passará como a erva do campo.” (Tg 1:9-10). 

“Ninguém pode servir a dois senhores; porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se 

dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a mamom.” (Mt 6:24). 

(Em grego, mamom significa confiança, ou seja, a riqueza personificada.) 

Talentos para glorificar a Deus. Se sua esposa se sente sufocada em sua presente 

condição, pode ser que ela precise de encorajamento e tempo para obter um aprendizado 

que no fim irá “glorificar a Deus”. Há talentos que são encontrados na mulher descrita 

em Provérbios 31. Há também uma lista em Tito 2. Quais são os dons e talentos da sua 

esposa? Certifique-se de que você como marido permita e a encoraje a usar ou aprender 

os talentos que lhe capacitarão a ensinar suas filhas ou outras mulheres. Você tem 

criticado ou zombado das tentativas dela em tentar uma nova receita ou fazer um pão? 

Você debocha das criações dela quando ela tenta costurar? Talvez você tenha sido tolo o 

suficiente de dizer a ela que teria sido muito mais barato comprar algo pronto. Qual foi 

a sua reação diante do novo arranjo que ela fez para a porta da frente ou a forma como 

ela arrumou os móveis? Você agradece a ela pelo tempo e esforço necessários para 

procurar liquidações e preços baixos que economizem dinheiro para a sua família? 

Busque o amor. Você pode achar que ela está desperdiçando tempo e dinheiro fazendo 

essas coisas. Ela pode até estar, mas existe uma forma amorosa de lidar com todas as 

coisas. Lembre-se, “O amor nunca falha”! (1 Co 13:8). Fale com bondade e dê a ela 

uma quantia específica de dinheiro para usar quando fizer compras. Encoraje-a a 

encontrar mulheres que ela sabe que podem ensiná-la algumas das coisas que ela precisa 
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aprender, como costurar, cozinhar e decorar. Mais uma vez, lembre-se de dar a ela um 

orçamento de tempo e dinheiro. Mulheres são naturalmente criativas e amam um 

desafio. Se você tem sido excessivamente rígido ou mesquinho por causa dos erros 

passados dela, dê-lhe um pouco de liberdade. Se ela teve permissão para correr livre e 

não demonstrou responsabilidade, aperte um pouquinho e comece a proteger. Se não 

fizer isso, você estará instilando independência e rebelião em suas filhas. 

Causa de tropeço. As mulheres também invejam aquelas outras que conseguem sair 

impunes de todas as situações; não faça com que outros tropecem porque você é muito 

preguiçoso ou muito fraco para lidar com possíveis conflitos. “Seria melhor que tal 

pessoa fosse atirada ao mar com uma pedra de moinho amarrada ao pescoço, do que 

induzir um destes pequeninos a pecar.” (Lc 17:2). 

Refreá-la? Você pode estar dizendo, “Você não conhece minha esposa! Eu nunca 

poderia tomar a frente no meu lar!” Deus conhece sua esposa. “A esposa briguenta é 

como o gotejar constante num dia chuvoso; detê-la é como deter o vento, como apanhar 

óleo com a mão.” (Pv 27:15-16). Mas homens, é hora de tomar o controle dos nossos 

lares, dos nossos filhos, e do nosso país. Se fizermos o que é certo e deixarmos Deus 

lidar com as reações de nossas esposas, poderemos mudar as coisas em nossos lares. 

Lembre-se de que seremos responsabilizados pelo que fazemos e pelo que não fazemos. 

Sua esposa será responsabilizada por se submeter a Deus. Permanecer firme em nossa fé 

e fazer tudo com amor fará toda a diferença. “Estejam vigilantes, mantenham-se 

firmes na fé, sejam homens de coragem, sejam fortes.” (1 Co 16:13). 

 

Se Você Me Ama 
 

Depois de colocar Deus em primeiro lugar em sua vida, e começar a obedecer a Palavra 

Dele, então você deve lançar para longe a falsa doutrina que diz, “Você é salvo pela 

graça, então não tem problema pecar. Não estamos mais embaixo da Lei.” Vamos 

buscar as Escrituras:  

Suas obras O negam? “Eles professam conhecer a Deus; entretanto, o negam por suas 

obras; é por isso que são abomináveis, desobedientes e reprovados para toda boa obra.” 

(Tt. 1:16). 

Você faz o que Sua Palavra manda?  “Por que me chamais Senhor, Senhor, e não 

fazeis o que vos mando?” (Lc. 6:46). 

Permaneceremos no pecado? “Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado, para 

que seja a graça mais abundante? De modo nenhum! Como viveremos ainda no pecado, 

nós os que para ele morremos?” (Rm 6:1-2). 

Fé sem obras é morta. “Meus irmãos, qual é o proveito, se alguém disser que tem fé, 

mas não tiver obras? Pode, acaso, semelhante fé salvá-lo?” . . . “Porque, assim como o 

corpo sem espírito é morto, assim também  a fé sem obras é morta” (Tg. 2:14;26). 

Eu nunca te conheci. Muitos acreditam que podemos viver da forma que quisermos e 

depois entramos no paraíso quando morrermos; isso simplesmente não é verdade. 

“Muitos, naquele dia, hão de dizer-me: Senhor, Senhor! Porventura, não temos nós 

profetizado em teu nome, e em teu nome não expelimos demônios, e em teu nome não 
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fizemos muitos milagres? Então, lhes direi explicitamente: nunca vos conheci; apartai-

vos de mim, os que praticais  a iniquidade” (Mt. 7:22-23). 

Confesse seus pecados. Se você continua a pecar, achando que está salvo pela graça 

enquanto caminha em desobediência, faça o que diz as Escrituras: “Confessai, pois, os 

vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros, para serdes sarados” (Tg. 5:16). 

 

Obediência à Sua Palavra 
 

“A Sabedoria clama na rua, nas praças, levanta a voz; nas esquinas movimentadas ela 

grita, à entrada das portas nas cidades profere as suas palavras: até quando, ó néscios, 

amareis a estupidez? E vós, escarnecedores, desejareis o escárnio? E vós, loucos, 

aborrecereis o conhecimento? Atentai para a minha repreensão; eis que derramarei 

copiosamente para vós o meu espírito e vos farei saber as minhas palavras. Mas, porque 

clamei, e vós recusastes; porque estendi a mão, e não houve quem atendesse; antes, 

rejeitastes todo o meu conselho e não quisestes a minha repreensão; também eu me rirei 

na vossa desventura, e, em vindo o vosso terror, eu zombarei, em vindo o vosso 

terror como a tempestade, em vindo a vossa perdição como o redemoinho, quando vos 

chegar o aperto e a angústia.”  Então, me invocarão, mas eu não responderei; procurar-

me-ão, porém não me hão de achar.  Porque aborreceram o conhecimento e não 

preferiram o temor do Senhor; não quiseram o meu conselho e desprezaram toda a 

minha repreensão. Portanto, comerão do fruto do seu procedimento e dos seus próprios 

conselhos se fartarão. Os néscios são mortos por seu desvio, e aos loucos a sua 

impressão de bem-estar os leva à perdição. Mas o que me der ouvidos habitará 

seguro, tranquilo e sem temor do mal” (Pv. 1:20-33). 

Obediência vem do coração. “...viestes a obedecer de coração à forma de doutrina a 

que fostes entregues” (Rm 6:17). E novamente, “...porque o SENHOR não vê como vê 

o homem. O homem vê o exterior, porém o SENHOR, o coração” (1Sm. 16:7). 

Obediência precisa ser provada. “Não estranheis o fogo ardente que surge no meio de 

vós, destinado a provar-vos.” (1Pe. 4:12). 

Obediência purifica sua alma. “Tendo purificado a vossa alma, pela vossa 

obediência à verdade” (1Pe. 1:22). 

Obediência dá testemunho de quem é seu Pai. “Daí ouvidos à minha voz, e eu serei o 

vosso Deus, e vós sereis o meu povo; andai em todo o caminho que eu vos ordeno, para 

que vos vá bem. Mas não deram ouvidos, nem atenderam, porém andaram nos seus 

próprios conselhos e na dureza do seu coração maligno; andaram para trás e não para 

diante” (Jr. 7:23-24). 

Sua desobediência realmente louva o perverso. “Os que desamparam a lei louvam o 

perverso, mas os que guardam a lei se indignam contra ele” (Pv. 28:4). 

As orações do desobediente não são ouvidas. “O que desvia os ouvidos de ouvir a lei, 

até a sua oração será abominável” (Pv. 28:9). 
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Nosso Exemplo é Cristo 
 

Ele foi obediente até à morte. “A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até à 

morte e morte de cruz” (Fl. 2:7).  

Aprendeu obediência. “Embora sendo Filho, aprendeu a obediência pelas coisas que 

sofreu” (Hb. 5:8). 

Ele foi obediente e submisso à Sua autoridade. “Meu Pai, se possível, passe de mim 

este cálice! Todavia, não seja como eu quero, e sim como tu queres...Meu Pai, se não é 

possível passar de mim este cálice sem que eu o beba, faça-se a tua vontade” (Mt. 

26:39, 42). 

O segredo para o sucesso. “Todas as veredas do Senhor são misericórdia e verdade 

para aqueles que guardam a Sua aliança e os Seus testemunhos. Por amor do Teu nome, 

Senhor, perdoa a minha iniquidade, pois é grande. Qual é o homem que teme ao 

Senhor? Ele o ensinará no caminho que deve escolher. A sua alma pousará no bem e a 

sua semente herdará a terra. O segredo do Senhor  é com  aqueles que O temem “ 

(Salmos 25:10-14). 

Loucura para ele. Você pode estar tendo problemas para entender tudo o que as 

Escrituras dizem, mas eu garanto que você nunca irá entendê-las até que primeiro as 

obedeça. “Mas o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque lhe 

são loucura; e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Porém o 

homem espiritual julga todas as coisas” (1Co. 2:14-15). 

Autocondenação. Infelizmente, a maioria contesta ou questiona o verdadeiro 

significado das Escrituras, o que Deus diz que é para sua própria destruição. “Evita 

discussões insensatas, genealogias, e contendas, e debates sobre a lei; porque não têm 

utilidade e são fúteis. Evita o homem faccioso, depois de admoestá-lo primeira e 

segunda vez, pois sabes que tal pessoa está pervertida e vive pecando, e por si mesma 

está condenada” (Tt. 3:9-11). 

Desviando-se para as fábulas. Ao invés de procurarmos a Verdade, queremos que 

outros concordem com nossos planos, ideias ou decisões erradas. “Sentindo coceira nos 

ouvidos, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças; e se entregarão às 

fábulas” (2Tm. 4:3-4). 

 

Obediência para Sermos Salvos de Nossas Provações 
 

Lembre-se que apenas os livres de culpas serão salvos. “Aquele que anda em 

integridade será salvo, mas o perverso em seus caminhos cairá logo” (Pv. 28:18).  

 

Deus observa e abençoa o que você faz. “Pois a cada um retribuis segundo as suas 

obras” (Sl. 62:12). 

Cuidado com a insensatez. “E que jamais caiam em insensatez. Próxima está a 

salvação dos que O temem.” (Sl. 85:8-9). 

A sabedoria é necessária. “Aquele que anda em sabedoria será salvo.” (Pv. 28:26). 
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Ouça e tema. “O que despreza a Palavra a ela se apenhora, mas o que teme o 

mandamento será galardoado.” (Pv. 13:13). 

Busque e siga a sabedoria. “O que confia no seu próprio coração é insensato, mas o 

que anda em sabedoria será salvo.” (Pv. 28:26). 

Tenha autodisciplina em sua obediência à Palavra Dele. “Não sejam como o cavalo 

ou o burro, que, por não terem entendimento, precisam ser controlados com freios e 

rédeas; caso contrário não obedecem.” (Pv 32:9). 

Se você não obedecer, Ele irá te disciplinar. “O Senhor  me castigou severamente, 

mas não me entregou à morte. Não morrerei; antes, viverei e contarei as obras do 

Senhor” (Sl. 118: 18,17). 

Deus é fiel à Sua Palavra. “Se os seus filhos desprezarem a minha lei e não andarem 

nos meus juízos, se violarem os meus preceitos e não guardarem os meus mandamentos, 

então, punirei com vara as suas transgressões e com açoites, a sua iniquidade” (Sl. 

89:30- 32). 

Vamos todos abaixar nossas cabeças e orar em voz alta o Salmo 51: “Lava-me 

completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Pois eu conheço as 

minhas transgressões, e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti, 

contra ti somente, e fiz o que é mau perante os teus olhos. Cria em mim, ó Deus, um 

coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não retires de mim o Teu 

Santo Espírito. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito 

voluntário. Então, ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores se 

converterão a ti. Sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado; coração 

compungido e contrito, não o desprezarás, ó Deus.” 

 

Que Deus esteja com você enquanto você se empenha para ser 

mais parecido com Cristo! 
 

Compromisso pessoal de colocar o Senhor o primeiro em minha vida: “Baseado no 

que aprendi nas Escrituras, eu me comprometo a buscar primeiro o Seu reino e Sua 

justiça. Eu mostrarei ao Senhor, e aos outros, meu comprometimento a Ele através da 

minha obediência à Sua Palavra.” 

 

Data: _________ Assinado: _______________________________________ 

“Não que eu já tenha obtido tudo isso ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para 

alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus.” (Fp 3:12). 
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Dever de Casa 

Sua palavra os sarou. Novamente, é o Senhor que irá te transformar e te sarar. 

“Enviou a sua palavra, e os sarou; e os livrou da sua destruição” (Sl. 107:20). 

Devemos começar a renovar nossas mentes. 

 

1. Cartões 3x5. Use cartões 3x5 e escreva neles os versículos desta lição que mais 

falaram ao seu coração. Você tem mantido estes cartões com você e lido regularmente 

conforme o Espírito Santo te inspira? Você responde às inspirações de Deus quando Ele 

te lembra de lê-los? 

 

2. Cura. Você foi curado em uma área em particular? Se não, como eu disse antes, é 

importante que você ore ao Senhor para que Ele te revele o que está bloqueando a sua 

cura. Você buscou o conselho de outro homem? Você confessou as suas fraquezas, 

medos ou pecados encobertos? Se você fez isso, você logo deve experimentar um 

avanço! 

 

3. Compartilhe a sabedoria desta lição com um outro homem que pareça estar em busca 

da Verdade. 

 

Teste Seu Conhecimento 

1. Como fomos libertados da escravidão do pecado? Nós passamos a ______________ 

de ____________ à forma de ensino que nos foi ______________________. (Rm 6:17). 

 

2. Quem não é digno do Senhor? Aqueles que ______________________ seu 

_____________ ou sua _______________, seu ________________ou sua 

_____________ mais do que a Ele. (Mt 10:37). 

 

3. O que a obediência à Palavra de Deus tem a ver com amá-Lo? Nossas ações são 

___________________, ___________________ e ________________ para qualquer 

boa obra. (Tt 1:16). 

 

4. Quem é o nosso exemplo de obediência? __________________ (Fp 2:8). 

 

5. Como Ele se tornou obediente? ______________________ (Hb 5:8). 

 

6. Como posso viver uma vida sem culpa e caminhar com integridade no meu coração? 

Não pondo _________________ diante dos meus olhos (Sl 101:3), como televisão, 

jornais, páginas de esporte, revistas de esporte ou livros inúteis ao invés de ler a Palavra 

de Deus. 

 

7. A quem você irá culpar se você tentar agradar a sua esposa? _________________ 

(Gn 3:12). 

 

*As respostas para essas perguntas poderão ser encontradas na página 217 deste 

manual.  
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Árvore de Oração – Construtora da Fé 
 

Uma árvore de oração é uma ferramenta para a família usar e demonstrar fidelidade a 

Deus. Ela traz muitos benefícios para o crescimento espiritual que você começará a ver 

em si mesmo e também em seus filhos. Faça uma e coloque-a na sala da sua família ou 

perto da mesa da cozinha. Ela pode ser usada como uma ferramenta de evangelismo 

conforme você compartilha com as visitas que forem à sua casa como Deus respondeu 

suas orações. Não esqueça de se oferecer para orar pelas necessidades deles. A Árvore 

de Oração te ajudará: 

 

1. A se lembrar de orar. 

 

2. A ver Deus trabalhando em sua vida e na vida de outros. 

 

3. A se lembrar de bênçãos passadas – e contá-las “uma a uma” quando você se sentir 

derrotado. 

 

4. A se lembrar de agradecer a Ele por cada prova. 

 

5. A se lembrar de não ficar preocupado com os cuidados do mundo. 

 

6. A saber porque precisamos da Palavra Dele para permanecermos. 

 

7. A edificar sua fé e a fé dos seus filhos. 

 

Para montar: Você precisará de uma cartolina, papel cartão, tesoura, cola e marcadores. 

Explique o seguinte aos seus filhos: 

 

1. Flor: “Pedido de Oração”. Escreva um pedido em cada flor. (Inclua os pedidos de 

oração da família e de amigos.) 

  

                      a. Todo fruto começa como uma flor. 

 

                       b. Certifique-se de incluir a data nos pedidos. 

 

2. O sol: “Filho de Deus”. Escreva Jesus, Senhor ou Filho no sol. 

 

                      a. O Filho nos dá luz e força. 

 

                      b. Sem o Sol, nós (a árvore) morreremos. 

 

3. Nuvens: “Satanás”. Escreve em cada gota de chuva a provação ou aflição que sua 

família está experimentando. 

 

                       a. A chuva é necessária para o crescimento e é só temporária! 
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                 b. A chuva pode ser as finanças, doença, coisas que foram quebradas,              

perdidas ou roubadas como um emprego ou um problema de 

relacionamento.    

 

                c. Na vida temos provações, testes e tentações que nos ajudam a 

buscar ao Senhor. 

 

4. Ervas daninhas: “Pecado em nossa vida.” 

 

                 a. Pecado repetido – quando não arrancamos as raízes. 

 

                 b. Pecado inconfessado. 

 

                 c. Preocupações em nossa vida. 

 

                 d. Todas as coisas que irão sufocar as bênçãos. 

 

5. Fertilizante: “Escrituras”. Escreva versículos das Escrituras na área da grama. 

 

                   a. Dá força à árvore. 

 

                   b. A Palavra de Deus é a nossa força. 

 

                   c. Ela está na raiz e no fundamento de nossa fé. 

 

6. Fruto: “Orações respondidas”. Escreva em cada fruto a resposta de Deus à sua 

oração. 

 

   a. Você tem que esperar pelo fruto na “estação” certa. 

 

   b. Deus diz que nos conhecerá pelos nossos frutos. 

 

   c. Você verá como Ele te abençoará até além do que você pediu. 

 

   d. Coloque data na flor e no fruto para ver como devemos aprender  

       a “esperar no Senhor”! 

 

 

 

“Busquem, pois, em primeiro lugar o Reino de Deus e a sua justiça, e todas 

essas coisas serão acrescentadas a vocês.” (Mat. 6:33). 

 

“Deleite-se no Senhor, 

e ele atenderá aos desejos do seu coração!” (Sl 37:4). 
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Orações Diárias 
 

É sempre melhor começar seu dia com oração. 

 

“Lava-me de toda a minha culpa e purifica-me do meu pecado. Pois eu mesmo 

reconheço as minhas transgressões, e o meu pecado sempre me persegue. Contra ti, só 

contra ti, pequei e fiz o que tu reprovas, de modo que justa é a tua sentença e tens razão 

em condenar-me... Cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um 

espírito estável. Não me expulses da tua presença nem tires de mim o teu Santo Espírito. 

Devolve-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito pronto a obedecer. 

Então ensinarei os teus caminhos aos transgressores, para que os pecadores se voltem 

para ti.” Amém. (Sl 51: 2-4,10-13). 

 

Ao ler as próximas Escrituras da Palavra de Deus, marque essas com cores diferentes; 

rosa para mulheres, verde para os filhos, azul para os homens e amarelo para tudo o 

mais que o Senhor te mostrar. Cuidado: Essas Escrituras são para nós homens, e são 

para serem usadas somente em nossas orações – não para encontrar faltas em nossas 

esposas! Peça ao Senhor para te mostrar o que você precisa aprender dos preceitos 

Dele. O Salmo 119:15 diz, “Meditarei nos teus preceitos e darei atenção às tuas 

veredas.” 

                     

 

 

       Domingo                    Leia Gênesis 2:18-25 e 3;14-19. 

 

      Segunda-feira              Leia Efésios 5:25-33. 

 

      Terça-feira                   Leia 1 Coríntios 13 e Colossenses 3:19. 

     

      Quarta-feira                 Leia Provérbios 5. 

  

      Quinta-feira                 Leia 1 Pedro 3:7-12 e 1 Pedro 2: 21-25. 

 

       Sexta-feira                  Leia 1 Coríntios 7: 1-16. 

 

       Sábado                        Leia Provérbios 7. 

 

Você deve também ser fiel para colocar uma “cerca de espinhos” ao redor dos seus 

entes queridos: “Eu te peço, querido Pai celestial, para repreender e prender Satanás em 

nome e através do sangue de Jesus Cristo. Eu te peço, querido Pai, para erguer uma 

cerca de espinhos ao redor de (diga o nome) para que, se alguém está exercendo 

influência errada sobre ela (ou ele), que eles percam o interesse nele (ou nela) e se 

afastem. Eu baseio essa oração no mandamento da Sua Palavra, pois está escrito: “O 

que Deus uniu, ninguém o separe”. Eu Te agradeço por ouvir e responder à minha 

oração. Amém.” 



Capítulo 3 

      

Bem-Aventurados os 

Mansos 
 

“Bem-aventurados os mansos, 

 porque eles herdarão a terra.” 

—Mateus 5:5 

 

 
Mansidão, hoje em dia, é considerada fraqueza. No entanto, Jesus nos disse, “Bem-

aventurados os mansos”! Nós maridos lidamos com nossas esposas basicamente de duas 

maneiras: ou apaticamente ou usando a abordagem do “amor duro”. Neste capítulo 

iremos buscar a Palavra do Senhor para descobrir a Verdade a respeito do amor duro. 

 

Amor é.... Deus nos dá uma descrição do amor; veja se você pode encontrar a palavra 

“duro” ou qualquer palavra ainda que remotamente similar. “O amor é paciente, é 

benigno; o amor não é invejoso; o amor não se vangloria, não se ensoberbece, não se 

porta inconvenientemente, não busca os seus próprios interesses, não se irrita, não 

suspeita mal; não se regozija com a injustiça, mas se regozija com a verdade; tudo 

sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca falha . . .” (1 Co. 13:4-8). 

 

Isso eu vos mando. Outra ideia muito popular na igreja hoje em dia é que o amor é uma 

escolha. Leia comigo o seguinte versículo para ver se Deus nos diz que podemos 

“escolher” amar, ou se Ele ordena  que amemos aos outros como seguidores de Cristo? 

“Isto vos mando: que vos ameis uns aos outros” (João 15:17). 

 

Faça o bem, abençoe. Às vezes quando nossas esposas agem de forma inapropriada, 

especialmente se elas nos forçam ou manipulam, nós as colocamos no lugar delas. Essa 

é ou não a hora de mostrar-lhes amor? “Digo-vos, porém, a vós outros que me ouvis: 

amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam; bendizei aos que vos 

maldizem, orai pelos que vos caluniam” (Lc. 6:27-28). O Senhor nos deu três escolhas 

ao lidarmos com aqueles com quem preferiríamos sermos duros: fazer o bem a eles, 

abençoá-los ou orar por eles. 

 

Amai os vossos inimigos. Nessa passagem Deus é ainda mais claro; Ele ainda adverte 

aqueles que amam apenas o digno de amor. “Eu, porém, vos digo: amai os vossos 

inimigos e orai pelos que vos perseguem... porque, se amardes os que vos amam, que 

recompensa tendes? Não fazem os publicanos também o mesmo?” (Mt. 5:44-46). 

 

Vença o mal com o bem.  No livro que nos encoraja a sermos “duros”, o autor nos diz 

que devemos “confrontar” a fim de causar uma crise (em outras palavras, nós devemos 

tratar os assuntos com nossas próprias mãos). Porém, as Escrituras nos dizem que 
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devemos dar lugar à Sua ira. “Regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, 

na oração, perseverantes. Abençoai os que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. 

Não torneis a ninguém mal por mal. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai 

lugar à ira; porque está escrito: a mim pertence a vingança; Eu é que retribuirei, diz o 

Senhor. Pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer; se tiver sede, dá-

lhe de beber; porque, fazendo isto, amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. Não te 

deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem” (Rm. 12:12, 14, 17, 19 e 21).   

 

Sede vós perfeitos. Alguns autores, e mesmo vários pastores, nos têm dito que Deus 

não espera que nós sejamos perfeitos. O que Deus diz Ele mesmo? “Portanto, sede vós 

perfeitos como perfeito é o vosso Pai celeste” (Mt. 5:48). 

 

Não fazia ameaças. Quando você sente vontade de revidar à sua esposa e não o faz, é 

muito frustrante. Leia a explicação de Deus: “Porquanto para isto mesmo fostes 

chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para 

seguirdes os seus passos...  Pois ele, quando ultrajado, não revidava com ultraje; 

quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se Àquele (Deus) que julga 

retamente” (1 Pe. 2:21-23).   

 

Eles herdarão a terra. Talvez você esteja receoso de que se não tratar os assuntos com 

suas próprias mãos e tomar uma “postura dura”, os outros (até Cristãos) vão te dizer que 

você é um “capacho”. Deixe-me lembrá-lo quem Jesus disse que são bem-aventurados. 

“Bem-aventurados são os mansos, porque herdarão a terra” (Mt. 5:5). 

 

A justiça de Deus. Você pode até se lembrar de quando Jesus virou as mesas no 

templo. Não use essa desculpa para dizer que você tem “razão” em ficar irado com os 

outros. Deus diz que Ele é um Deus ciumento; nós também podemos ser ciumentos? 

“Todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar; porque 

a ira do homem não produz a justiça de Deus” (Tiago 1:19-20). 

 

Para que não façais o que quereis. Quando nós temos o impulso de fazer ou dizer algo 

às nossas esposas que seja tudo menos manso e amável, então estamos caminhando na 

carne e, portanto, não estamos andando no espírito. “Digo, porém: andai no Espírito e 

jamais satisfareis à concupiscência da carne. Porque a carne milita contra o Espírito, e o 

Espírito, contra a carne, porque são opostos entre si; para que não façais o que, 

porventura, seja do vosso querer..., Mas o fruto do Espírito é: amor, alegria, paz, 

longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio” (Gl. 

5:16, 17, 22-23). O antigo ditado “Faça com os outros como você gostaria que fizessem 

com você” é baseado nessa Escritura: “Como quereis que os homens vos façam, assim 

fazei-o vós também a eles” (Lc. 6:31). 

 

A bondade de Deus. Satanás tenta nos enganar nos fazendo crer que ao confrontarmos 

ou sermos rudes e firmes, nós mudamos a outra pessoa. Se isso funcionasse, por que 

Deus usaria de bondade para nos atrair para o arrependimento? Pecadores não se 

ajoelham no altar para aceitar o Senhor porque pensam que serão criticados ou 

castigados, não é mesmo? “Ou desprezas a riqueza da Sua bondade, e tolerância, e 

longanimidade, ignorando que a bondade de Deus é que te conduz ao 

arrependimento?” (Rm. 2:4). 

 

Ninguém verá o Senhor. Outra razão extremamente importante para suas ações 
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pacíficas para com a sua esposa e outros é que temos que permitir que os outros vejam 

Cristo em nós. “Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o 

Senhor” (Hb. 12:14).  

 

O ministério da reconciliação. Nós devemos ser embaixadores de Cristo na 

reconciliação. “Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por 

meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação, a saber, que Deus estava em 

Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas 

transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. De sorte que somos 

embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em 

nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilieis com Deus” (2Co. 5:18-20). Falar às 

nossas esposas com bondade e amor é a única maneira que funcionará em relação à 

restauração e a felicidade! 

 

Vocês que são espirituais. Essa Escritura é uma medida para a nossa espiritualidade. 

Você consegue corrigir a sua esposa em espírito de brandura? “Irmãos, se alguém for 

surpreendido nalguma falta, vós, que sois espirituais, corrigi-o com espírito de 

brandura; e guarda-te para que não sejas também tentado. Levai as cargas uns dos 

outros e, assim, cumprireis a lei de Cristo” (Gl. 6:1-2). Esta Escritura nos adverte para 

sermos amáveis com os outros quando pecarem contra nós ou nos tornaremos 

suscetíveis à mesma tentação. 

 

Praticantes da Palavra. É importante que aprendamos a Verdade e concordemos com 

o que vemos nas Escrituras, mas nós não podemos parar por aí. “Tornai-vos, pois, 

praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. . . não 

sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que 

realizar” (Tg. 1:22,25). “Portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não o faz 

nisso está pecando” (Tg. 4:17). 

 

Arrastados pelo erro. Deus nos tem advertido para que não ouçamos ou sigamos 

homens que nos falam algo contrário às Escrituras. “Empenhai-vos por serdes achados 

por ele em paz, sem mácula e irrepreensíveis, e tende por salvação a longanimidade de 

nosso Senhor, como igualmente o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a 

sabedoria que lhe foi dada... em cujas epístolas há certas coisas difíceis de entender, que 

os ignorantes e instáveis deturpam, como também deturpam as demais Escrituras, para a 

própria destruição deles. Vós, pois, amados, prevenidos como estais de antemão, 

acautelai-vos; não suceda que, arrastados pelo erro desses insubordinados, caiais da 

vossa própria firmeza; antes, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor Jesus 

Cristo” (2 Pe. 3:14-18).  

 

Perdão 

 
Muitos homens não perdoam suas esposas porque eles não entendem completamente as 

graves consequências de sua falta de perdão. Vamos procurar as Escrituras para ver o 

que Deus diz sobre perdoar os outros. 

 

A pergunta que podemos estar nos fazendo é por que devemos perdoar? 

 

Porque Deus nos perdoou. “Antes, sede uns para com os outros benignos, 

compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus, em Cristo, vos 
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perdoou” (Ef.4:32). 

 

Porque Jesus derramou o Seu sangue. Jesus derramou o Seu sangue para o perdão 

dos pecados. “...todas as coisas... se purificam com sangue; e, sem derramamento de 

sangue, não há remissão” (Hb. 9:22). “Porque isto é o meu sangue, o sangue da [nova] 

aliança, derramado em favor de muitos, para remissão de pecados” (Mt. 26:28). 

 

Reafirme seu amor por ela, para aliviar a tristeza da transgressora. “....De modo que 

deveis, pelo contrário, perdoar-lhe e  confortá-lo, para que não seja o mesmo consumido 

por excessiva tristeza. Pelo que vos rogo que confirmeis para com ele o vosso amor” (2 

Co. 2:7-8). Pode ser que isso vá contra o nosso temperamento já que muitos de nós 

podemos ter um histórico de ataques e tentativas de encontrar defeitos em nossas 

esposas. 

 

Somos ignorantes quanto aos desígnios de Satanás? “...porque, de fato, o que tenho 

perdoado ..., por causa de vós o fiz na presença de Cristo; para que Satanás não 

alcance vantagem sobre nós, pois não lhe ignoramos os desígnios” (2 Co. 2:10-11).   

Perdoe-a de coração. Deus disse que Ele não irá te perdoar se você não perdoar os 

outros. “Porque, se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai celeste 

vos perdoará; se, porém, não perdoardes aos homens, tampouco vosso Pai vos 

perdoará as vossas ofensas” (Mt. 6:14-15). “ Assim também meu Pai celeste vos fará, 

se do íntimo não perdoardes cada um a seu irmão” (Mt. 18:35). (Leia todo o texto de 

Mateus 18: 22-35).   

Mas os ofensores não deveriam se arrepender antes de eu perdoá-los? 

Pai, perdoa-os. Aqueles que crucificaram Jesus não pediram perdão nem expressaram 

arrependimento pelo que estavam fazendo ou haviam feito. Se somos Cristãos, somos 

seguidores de Cristo; portanto, devemos seguir Seu exemplo. “Pai, perdoa-lhes, 

porque não sabem o que fazem” (Lc. 23:34). Quando Estevão estava sendo 

apedrejado, ele clamou a favor de seus assassinos logo antes de morrer, “Senhor, não 

lhes imputes este pecado!” (At. 7:60).  

Mas quantas vezes Deus espera que perdoemos o outro?   

Setenta vezes sete. Quando Pedro perguntou quantas vezes ele tinha que perdoar seu 

irmão, Jesus disse a ele, “Não te digo que até sete vezes, mas até  setenta vezes sete” 

(Mt. 18:22). Devemos perdoar aos outros vez após vez, sem nunca parar. 

Herdar uma benção. Eis aqui uma herança espiritual para a qual o Senhor nos chamou. 

“Não pagando mal por mal ou injúria por injúria; antes, pelo contrário, bendizendo, pois 

para isto mesmo fostes chamados, a fim de receberdes bênção por herança” (1Pe. 

3:9). 

Esqueça. O perdão significa realmente que eu esqueci aquele pecado, mesmo quando 

sou tentado a trazê-lo à tona numa discussão? “. . .Pois perdoarei as suas iniquidades e 

dos seus pecados jamais me lembrarei” (Jr. 31:34). “Quanto dista o Oriente do 

Ocidente, assim Ele afasta de nós as nossas transgressões” (Sl. 103:12). Você toca em 

assuntos do passado? Não permita que Satanás te use para condenar sua esposa ou 

outras pessoas que foram perdoadas remexendo o passado. Mas se você diz que sua 
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esposa faz isso o tempo todo, então você tem que tomar a liderança nessa área também 

sendo um bom exemplo e protegendo-a. 

Como eu posso realmente perdoar da forma que Deus me pediu para fazer na Sua 

Palavra? 

Quem pode perdoar pecados? Só Deus pode te ajudar a perdoar. Você deve se 

humilhar e pedir que Ele te dê essa graça. Quem pode perdoar pecados, senão um, que 

é Deus?” (Mc. 2:7). Até mesmo Jesus disse na cruz e Estêvão também disse enquanto 

estava sendo apedrejado, “Pai, perdoa-os...” Nenhum deles disse, “Eu vos perdoo.” 

Deus dá graça ao humilde. Como eu consigo a graça que eu preciso? “porque Deus 

resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Humilhai-vos, pois, debaixo da 

potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte.” (I Pe. 5:5-6). 

Abateu seu coração. Como posso ganhar humildade? “Porquanto se rebelaram contra 

as palavras de Deus e desprezaram o conselho do Altíssimo. Portanto, lhes abateu o 

coração com trabalho; tropeçaram, e não houve quem os ajudasse. Então clamaram ao 

Senhor na sua angústia, e os livrou das suas dificuldades” (Salmos 107:11-13). “Mas, 

quanto a mim, humilhava a minha alma com o jejum, e a minha oração voltava para o 

meu seio” (Salmos 35:13). Podemos trabalhar, jejuar e orar para obter humildade. Às 

vezes o Senhor pode usar até uma doença para nos aquietar e nos acalmar. 

Quando eu preciso perdoar aqueles que têm me machucado? Eu devo ter convicção 

disso primeiro?  

Primeiro se reconcilie com seu irmão. “Se, pois, ao trazeres ao altar a tua oferta, ali te 

lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa perante o altar a tua oferta, 

vai primeiro reconciliar-te com teu irmão; e, então, voltando, faze a tua oferta” (Mt. 

5:23-24). Se você não perdoou alguém, especialmente sua esposa, você deve pedir 

perdão a ela. 

Amargura. Não perdoar alguém causa amargura. A definição de amargura é “veneno”! 

“Longe de vós, toda amargura, e cólera, e ira...” (Ef. 4:31). Não perdoar seu inimigo 

está consumindo você, não a outra pessoa. “O coração conhece a sua própria amargura” 

(Pv. 14:10). “...Ele, que conhece os segredos dos corações?” (Sl. 44:21). 

 

Uma Boa Consciência 

 
Quão importante é ter uma boa consciência? John F. MacArthur, Jr. escreveu um livro 

chamado, The Vanishing Conscience (A Consciência Perdida). Nesse livro ele trata de 

tópicos como “mau comportamento sendo tratado como problema médico” e “vivendo 

em um mundo livre da culpa”. 

Uma boa consciência: 

Brota de um coração puro. “O objetivo desta instrução é o amor que procede de um 

coração puro, de uma boa consciência e de uma fé sincera.” (1 Tm 1:5). 

Foi limpa pelo sangue de Cristo. “quanto mais o sangue de Cristo...purificará a nossa 

consciência de atos que levam à morte, para que sirvamos ao Deus vivo!” (Hb 9:14). 
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Deve ser motivo de oração. “Orem por nós. Estamos certos de que temos consciência 

limpa e desejamos viver de maneira honrosa em tudo.” (Hb 13:18). 

Impedirá que outros te difamem e inevitavelmente refletirá Cristo em você. 
“...conservando boa consciência, de forma que os que falam maldosamente contra o 

bom procedimento de vocês, porque estão em Cristo, fiquem envergonhados de suas 

calúnias.” (1 Pe 3:16). 

Não sofre naufrágio. Sem uma boa consciência, sua fé naufragará. “...mantendo a fé e 

a boa consciência que alguns rejeitaram e, por isso, naufragaram na fé.” (1 Tm 1:19). 

Portanto, devemos apelar a Deus para ter uma boa consciência. “e isso é representado 

pelo batismo que agora também salva vocês—não a remoção da sujeira do corpo, mas o 

compromisso de uma boa consciência diante de Deus—por meio da ressurreição de 

Jesus Cristo.” (1 Pe 3:21). 

Comecemos fazendo essa oração: “Contra ti, só contra ti, pequei e fiz o que tu reprovas, 

de modo que justa é a tua sentença e tens razão em condenar-me.” (Sl 51:4). Após ter 

recebido de Deus uma consciência pura, pode ser necessário que você continue o 

processo se reconciliando com sua esposa ou outros a quem você tenha ofendido no 

passado; siga o que diz em Mateus 5:23-24, onde lemos: “Assim sendo, se trouxeres a 

tua oferta ao altar e te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali 

mesmo diante do altar a tua oferta, e primeiro vai reconciliar-te com teu irmão, e depois 

volta e apresenta a tua oferta.” 

Um irmão ofendido. Ao se reconciliar com sua esposa, ou com outra pessoa, 

certifique-se de seguir as diretrizes bíblicas. Você pode ter ouvido alguém dizer que as 

coisas pioraram muito quando eles pediram perdão ou que não ajudou em nada. Se você 

pedir perdão a alguém, mas fizer da maneira errada, você pode ofender e tornar as 

coisas ainda piores. “ Um irmão ofendido resiste mais que uma fortaleza” (Pv. 18:19). 

Prepare cada palavra. Cada palavra que você for dizer deve ser escolhida com 

cuidado. “Mas eu digo que, no dia do juízo, os homens haverão de dar conta de toda 

palavra inútil que tiverem falado.” (Mt 12:36). Tente escrever o que você irá dizer. 

Leia em voz alta o que foi escrito, colocando-se no lugar da outra pessoa e ouvindo do 

ponto de vista dela. Está com um tom acusatório? Peça a Deus que coloque as palavras 

certas na sua boca. 

Eu pequei. O filho pródigo preparou suas palavras quando decidiu voltar para casa: “Eu 

me porei a caminho e voltarei para meu pai e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e contra 

ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho; trata-me como um dos teus 

empregados’. (Lc 15:18-19). Louve a Deus – Ele levanta aqueles que estão prostrados! 

Muitas palavras. “Na multidão de palavras não falta transgressão”. (Pv. 10:19). “o 

insensato de lábios vem a arruinar-se” (Pv. 10:10). Fale apenas o que você fez; não vá 

pelo caminho do “Quando você fez isso, e aquilo e aquilo, bem então eu...” 

Concorde, concorde, concorde! “Entra em acordo depressa com teu adversário...” (Mt 

5:25). Se a outra pessoa começar a te atacar não abra a sua boca, exceto para concordar. 

“Quando insultado, não revidava; quando sofria, não fazia ameaças...” (1 Pe 2:23). 

Seja doce! Faça com que suas palavras sejam doces e gentis.” ... a doçura dos lábios 
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aumentará o ensino.” (Pv 16:21). “As palavras suaves são favos de mel, doces para a 

alma, e saúde para os ossos.” (Pv16:24). 

Revelar a própria mente. Alguns homens, que foram culpados de infidelidade no 

passado, se acertaram com o Senhor e vão então conversar com suas esposas para 

aliviar seus próprios sentimentos de culpa, sem compreender que elas experimentarão 

uma dor tremenda após ouvir essa confissão. Não use o arrependimento como uma 

desculpa para despejar sua culpa sobre ela. “O tolo não tem prazer no entendimento, 

mas sim em expor os seus pensamentos.” (Pv 18:2). Confesse o seu pecado para outro 

homem Cristão e se responsabilize na presença dele. Se você tiver certeza de que sua 

esposa já sabe, suspeita ou já tenha te confrontado a respeito desse pecado, então, 

definitivamente, você deve confessar. Somente seja discreto e não entre em detalhes. E 

esteja preparado para colher o que você plantou confortando-a e apoiando-a na sua dor. 

Pratique Essas Coisas 

“Pelas quais ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas 

fiqueis participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção, que pela 

concupiscência há no mundo. E vós também, pondo nisto mesmo toda a diligência, 

acrescentai à vossa fé a virtude, e à  virtude o conhecimento, e ao conhecimento o 

domínio próprio, e com o domínio próprio a perseverança, e com a perseverança a 

piedade; com a piedade, a fraternidade; com a fraternidade, o amor. Porque estas 

coisas, existindo em vós e em vós aumentando, fazem com que não sejais nem inativos, 

nem infrutuosos . . . Pois aquele a quem estas coisas não estão presentes é cego, vendo 

só o que está perto, esquecido da purificação dos seus pecados de outrora. . . porquanto, 

procedendo assim, não tropeçareis em tempo algum” (2 Pe. 1:4-10). 

Aplique Toda Diligência 

“O que busca diligentemente  o bem, busca favor” (Pv. 11:27).  

“Seja diligente para apresentar-te diante de Deus aprovado, como obreiro que não tem 

de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade” (2Tm. 2:15). 

“Rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a 

que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, 

suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando- vos diligentemente por preservar a 

unidade do Espírito no vínculo da paz” (Ef. 4:1-3). 

Em Sua Fé 

“Logo a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Cristo” (Rm. 10:17).   

“Sede vigilantes, permanecei firmes na fé...” (1Co. 16:13).  

“Tomando, sobretudo, o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos 

inflamados do Maligno”. (Ef. 6:16).  

“Porque, assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras é 

morta” (Tg. 2:26). 
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Acrescente Virtude 
 

“Finalmente, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é respeitável, tudo o que é 

justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se alguma 

virtude há e se algum louvor existe, nisso pensais” (Fl. 4:8). 

 

“Seu divino poder nos deu tudo de que necessitamos para a vida e para a piedade, por 

meio do pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e 

virtude.” (2 Pe 1:3). 

Aplique Conhecimento 

“Aceitai o meu ensino, e não a prata, e o conhecimento, antes do que o ouro 

escolhido”. (Pv. 8:10).  

“O homem sábio é forte, e o homem de conhecimento consolida a força. Com 

conselhos prudentes tu farás a guerra; e há vitória na multidão dos conselheiros” (Pv. 

24:5-6). 

Então Domínio Próprio 

“Melhor é o que tarda em irar-se do que o poderoso, e o que controla o seu ânimo do 

que aquele que toma uma cidade”. (Pv. 16:32). 

“....Guardarei os meus caminhos, para não pecar com a língua; porei mordaça à 

minha boca, enquanto estiver na minha presença o ímpio.” (Sl. 39:1). “O que 

repreende o escarnecedor traz afronta sobre si; e o que censura o perverso a si mesmo 

se injuria. Não repreendas o escarnecedor, para que te não aborreça; repreende o 

sábio, e ele te amará”. (Pv. 9:7-9). 

“Como a cidade derrubada, sem muro, assim é o homem que não pode conter o seu 

espírito” (Pv. 25:28). 

Então Persistência 

“Pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança.” (Tg. 1:3).  

“Sereis odiados de todos por causa do meu nome; aquele, porém, que perseverar até 

ao fim, esse será salvo” (Mt. 10:22).  

“Lembrai-vos, porém, dos dias passados, em que, depois de serdes iluminados, 

suportastes grande combate e aflições” (Hb. 10:32).  

Então Piedade 

“Mas rejeita as fábulas profanas e de velhas caducas. Exercita-te, pessoalmente, na 

piedade. Pois o exercício físico para pouco é proveitoso, mas a  piedade para tudo é 

proveitosa, porque tem a promessa da vida que agora é e da que há de ser” (1Tm. 4:7-8).  
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“Mas tu, ó homem de Deus, foge destas coisas, e segue a justiça, a piedade, a fé, o 

amor, a paciência, a mansidão” (1Tm. 6:11).  

“Educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos, no 

presente século, sensata, justa e piedosamente” (Tt. 2:12). 

E na Piedade, Bondade Fraternal 

“Finalmente, sede todos de igual ânimo, compadecidos, fraternalmente amigos, 

misericordiosos, humildes” (1Pe. 3:8). 

“Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de 

misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Suportai-vos 

uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra 

outrem. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós; acima de tudo 

isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição” (Cl. 3:12-14). 

E Finalmente Amor 

“...o amor cobrirá a multidão de pecados” (1Pe. 4:8).   

“ Amai os vossos inimigos” (Mt. 5:44).  

 “Novo mandamento vos dou: que vos ameis uns aos outros; assim como eu vos amei, 

que também vos ameis uns aos outros” (Jo. 13:34). 

“Da mesma forma, os maridos devem amar cada um à sua mulher como a seu próprio 

corpo. Quem ama sua mulher, ama a si mesmo.” (Ef 5:28). 

“Portanto, cada um de vocês também ame a sua mulher como a você mesmo.” (Ef 5:33). 

“O amor é paciente, é benigno; o amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se 

ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se 

exaspera, não se ressente do mal; não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a 

verdade; tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta.”  (1 Co. 13:4-7). 

“O amor nunca falha...” (1 Co 13:8). 

Sim, meus irmãos, o amor nunca falha! 

Compromisso pessoal: Querer e se empenhar para ser manso. “Baseado no que 

aprendi nas Escrituras, eu me comprometo a fazer tudo o que aprendi para ser rápido 

para ouvir e tardio para falar. Vou perdoar aqueles que me ofenderam e fazer o que 

puder para me reconciliar com aqueles a quem ofendi.”  

Data: _________ Assinado: _______________________________________ 
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Dever de Casa 

Pense nessas coisas. “Finalmente, irmãos, tudo o que for verdadeiro, tudo o que for 

nobre, tudo o que for correto, tudo o que for puro, tudo o que for amável, tudo o que for 

de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas.” 

(Fp 4:8). 

 

1. Cartões 3x5. Você tem sido fiel e escrito os versículos de cada capítulo que tocaram 

o seu coração? Continue a carregar cartões com você e leia-os regularmente conforme 

o Espírito Santo te inspirar. 

 

2. Seja um praticante, não apenas um ouvinte. “Mas o homem que observa 

atentamente a lei perfeita, que traz a liberdade, e persevera na prática dessa lei, não 

esquecendo o que ouviu mas praticando-o, será feliz naquilo que fizer.” (Tg 1:25). 

 

3. Compartilhe esta lição com um outro homem que pareça estar com dificuldades em 

perdoar ou aprecie a abordagem de “amor duro” com sua esposa. 

 

Teste Seu Conhecimento 
 

1. Devemos amar aqueles que são difíceis de amar? Circule: Sim / Não (Lucas 6:27-28); 

 

2. Se você só amar os que “merecem”, a quem você será comparado? A um 

______________ (Mt 5:46). 

 

3. Circule as definições que Deus não usa para descrever o amor em 1 Coríntios 13: 4-

8: 

 

“O amor é sofredor, é benigno; o amor não é invejoso; o amor não trata com leviandade, 

não se ensoberbece, o amor é uma escolha. Não se porta com indecência, não busca os 

seus interesses, não se irrita, não suspeita mal; o amor é duro; não folga com a injustiça, 

mas folga com a verdade; amar é não ter que se desculpar; tudo sofre, tudo crê, tudo 

espera, tudo suporta. O amor nunca falha.” 

 

4. O que leva ao arrependimento? A _______________ de ______________ (Rm 2:4). 

 

5.Qual palavra descreve o tipo de embaixadores que devemos ser? 

 

Embaixadores de _________________. (2 Co 5: 18-20). [ Dica: A palavra é usada cinco 

vezes neste versículo. ] 

 

6. Quais são as cinco razões por que devemos perdoar? 

 

a. Porque Deus me ____________________. (Ef 4:32). 

 

b. Devido ao Seu ________________________________ (Hb 9:22 e Mt 26:28). 

 

c. Para ______________ e _____________________ nosso amor por eles. (2 Co 2:7-8). 
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d. Para que Satanás não ___________________________ sobre nós. (2 Co 2:11). 

 

e. Por que o Pai não ________________ meus ________________ (Mt 6:15). 

 

7. Quantas vezes eu devo perguntar? (Mt 18:35). _________ x _________ vezes! 

 

*As respostas para essas perguntas poderão ser encontradas na página 217 deste 

manual.  

 

 

Bem- aventurados os Mansos 
 

Quando *Debbie conheceu seu marido *Matt, sua mãe lhe disse que não havia meios de 

que ele pudesse jamais liderá-la. A mãe dela disse, “Debbie, você é teimosa e cabeçuda 

demais.” 

Mas após muitos anos de casamento, o contrário aconteceu. Matt era muito bondoso, 

extremamente gentil e manso, e conquistou a admiração e respeito de Debbie. Ela disse, 

“Eu faço tudo que ele diz porque eu quero – e mesmo quando não quero, eu acabo 

fazendo!” O marido de Debbie obviamente tem muito das qualidades de Cristo: 

mansidão, gentileza e bondade. 

Aqueles que seguiram ao Senhor fizeram pelo “homem de amor” que Ele era. Matt 

também ganhou uma seguidora – Debbie. 

*Nomes fictícios.



Capítulo 4 

 

Golpes de Uma Espada 
 

“Há palavras que ferem como espada, 

 mas a língua dos sábios traz a cura.” 

—Provérbios 12:18 

 

 
Deus falou e o universo inteiro veio à existência. O Senhor nos disse que seríamos 

julgados por todas as palavras que disséssemos. Ainda assim, o mundo nos diz para 

falarmos “o que nos vem à cabeça”. Vamos buscar as Escrituras juntos para 

descobrirmos o que Deus tem a dizer sobre a língua. 

 

A Língua: Pequena, Porém Mortal! 
 

Incendiada pelo inferno. “Do mesmo modo a língua é um pequeno órgão do corpo, no 

entanto se vangloria de grandes realizações. Vede como um bosque imenso pode ser 

incendiado apenas por uma fagulha. Semelhantemente, a língua é fogo; é um mundo de 

iniquidade; a língua está localizada entre os órgãos do nosso corpo, e pode contaminar 

a pessoa por inteiro, e não somente põe completamente em chamas o curso da nossa 

existência, como acaba, ela mesma, incendiada pelo inferno.” (Tg 3: 5-6). 

 

Ninguém consegue domar a língua. “Mas a língua, nenhum homem a pode domar. É 

um mal irrefreável; está cheia de peçonha mortal. Com ela bendizemos ao Senhor e 

Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. Da mesma boca 

procede bênção e maldição. Não convém, meus irmãos, que se faça assim. Porventura a 

fonte deita da mesma abertura água doce e água amargosa?” (Tg 3: 8-11). Mas graças 

ao Senhor porque “nada é impossível para Deus”. (Lucas 1;37).     

O Senhor conhece. Eis aqui um pensamento sério: “Ainda a palavra me não chegou à 

língua, e tu, Senhor, já a conheces toda” (Sl. 139:4). Isto deveria trazer grande 

convicção. Precisamos vigiar não somente o que falamos, mas também o que pensamos. 

Nós precisamos de uma mordaça! “Disse comigo mesmo: guardarei os meus 

caminhos, para não pecar com a língua; porei mordaça à minha boca...” (Sl. 39:1). 

Você pode ter muita força física, mas onde está a força interior necessária ao domínio 

próprio? 

Quebranta o espírito. “A língua serena é árvore de vida, mas a perversa quebranta o 

espírito” (Pv. 15:4). As palavras que você diz à sua esposa, aos seus filhos, ou para 

aqueles em seu local de trabalho são serenas? Pergunte a si mesmo se você tem 

quebrantado o espírito daqueles que você deveria proteger e liderar.  
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Deus nos diz para escolhermos as nossas palavras com 

sabedoria. 

Guarde sua boca. Quantas vezes você se meteu em problemas devido ao que você 

falou? “A boca do justo jorra sabedoria, mas a língua da perversidade será cortada.” 

(Pv 10:31). “Há palavras que ferem como espada; porém a língua dos sábios traz 

cura.” (Pv 12:18). “O que guarda a sua boca e a sua língua guarda a sua alma das 

angústias” (Pv 21;23). 

O que sai da sua boca? Essa declaração é clara. O que você diz é muito importante. 

“Porque por tuas palavras serás justificado, e por tuas palavras serás.” (Mt 12:37). 

“Não é o que entra pela boca o que contamina o homem, mas o que sai da boca, isto, 

sim, contamina o homem” (Mt 15:11). “...despojai-  vos também de tudo:  da ira, da 

cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes...” (Cl 3:8). 

Doçura no falar. Se você feriu a sua esposa com o que disse ou através da sua atitude 

em relação a ela, Deus é fiel para oferecer uma cura. “As palavras suaves são favos de 

mel, doces para a alma, e saúde para os ossos.” (Pv 16:24). “A doçura no falar 

aumenta o saber (persuasão)” (Pv 16:21). 

Lábios justos. Existe alguém que não aprecie uma palavra bondosa? “Os lábios justos 

são o contentamento do rei, e ele ama o que fala coisas retas” (Pv 16:13). “...falando 

entre vocês com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração 

ao Senhor.” (Ef 5:19). 

Você amadureceu?  Ou você ainda age com infantilidade dizendo coisas que 

machucam os outros? Uma das grandes mentiras que aprendemos quando crianças foi 

que “Galhos e pedras podem quebrar meus ossos, mas palavras nunca irão me ferir”. 

Provavelmente ainda não nos recuperamos de algumas das palavras que nos disseram 

quando éramos crianças. Você continua ferindo sua esposa e os seus filhos com as suas 

palavras? “Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava 

como menino; quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino” (1 

Co 13:11).  

Deus é muito específico sobre como devemos responder. 

Resposta branda. Quando raiva ou fúria vem em nossa direção, Deus nos diz qual a 

reação que devemos ter para glorificá-Lo como Cristãos: “A resposta branda desvia o 

furor, mas a palavra dura suscita a ira” (Pv 15:1). 

 

Medite sobre como responder.  Você pensa antes de falar?  “O coração do justo 

medita o que há de responder, mas a boca dos perversos transborda maldades” (Pv 

15:28).  Você descarrega palavras cruéis em outras pessoas? Se sim, as Escrituras dizem 

que você tem a boca do perverso! “Com paciência dobra-se um magistrado, e a língua 

macia pode quebrar ossos.” (Pv 25:15). 

 

Estultícia e vergonha.  Você mal escuta ou corta logo outra pessoa antes deles terem a 

chance de compartilhar seus pensamentos com você ou de fazer-lhe uma pergunta? 

“Responder antes de ouvir é estultícia e vergonha.” (Pv 18:13). Dê à sua esposa a 

oportunidade de colocar tudo para fora. Faça-lhe perguntas para que você tenha certeza 

de que entendeu o que ela está tentando lhe dizer e os motivos. Ela está necessitada de 

afeto? Dê-lhe um ouvido que a ouça e compreenda. Ou, talvez, ela precise de ajuda para 
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discernir algo que se resolveria se houvesse apenas uma “conversa”. Muitas vezes sua 

esposa não quer que você resolva os problemas dela. Ela quer e precisa de compreensão 

e encorajamento.  Às vezes é preciso muita paciência, mas paciência é uma prova do 

seu amor. Você está fazendo tudo o que pode para ser paciente com sua esposa?  Prove 

o seu amor por ela sendo paciente e compreensivo. 

 

Lavar da água mediante a Palavra. Você abençoa sua esposa com a Palavra de Deus 

e com suas palavras amáveis e edificantes? Se não, então você não está experimentando 

a benção de uma esposa santa e sem culpas. “Maridos, amem suas mulheres, assim 

como Cristo amou a igreja e entregou-se a si mesmo por ela para santificá-la, tendo-a 

purificado pelo lavar da água mediante a Palavra, e apresentá-la a si mesmo como 

igreja gloriosa, sem mancha nem ruga ou coisa semelhante, mas santa e inculpável.” (Ef 

5:25). 

Cuidado com o quanto você fala. 

Muitas palavras. Quando há muita conversa e discussão, a transgressão (uma violação 

da Lei de Deus) não pode ser evitada. “Na multidão de palavras não falta pecado...”  

(Pv 10:19). Como líder, conduza as discussões de forma apropriada para uma 

conclusão. Isso não significa que você deve cortar sua esposa quando for a vez dela de 

compartilhar seus pensamentos, e nem jogar uma “bomba” mortífera e dizer que a 

questão está encerrada. Certifique-se de que você foi compreensivo. Tenha a certeza que 

ela saiba que você entendeu, dando-lhe uma reposta positiva e amável. Se você achar 

que não concorda, diga a ela que você precisa de tempo para orar a respeito. E então 

ore. 

Guarde a sua boca. As outras pessoas nos falam para dizermos nossas opiniões e 

compartilharmos o que pensamos, mas Deus diz: “O homem de entendimento se 

mantém calado” (Pv 11:12). E, “O que guarda a boca conserva a sua alma, mas o que 

muito abre os lábios a si mesmo se arruína.” (Pv. 13:3). 

Considerado sábio. Na verdade, Deus diz que nós colocamos a sabedoria em prática e 

parecemos prudentes quando não dizemos nada. “Até o tolo, quando se cala, é 

reputado por sábio; e o que cerra os seus lábios é tido por entendido.” (Pv. 17:28). 

Nada a mais. “Seja, porém, a tua palavra: Sim, sim; não, não. O que disto passar vem 

do maligno” (Mt. 5:37). Balance sua cabeça para frente e para trás, de forma positiva, 

quando sua esposa estiver falando com você. Ela passará muito menos tempo tentando 

ser ouvida e compreendida se você mantiver seus olhos e mente concentrados nela, em 

vez de na TV ou na leitura do jornal. 

Conversas vãs. “...Guarda o depósito que te foi confiado, tendo horror aos clamores 

vãos e profanos e às oposições da falsamente chamada ciência - a qual, professando-a 

alguns, se desviaram da fé” (1 Tm 6:20-21). Quando precisar tomar uma decisão, você 

não precisa argumentar sobre o seu ponto de vista. Apenas declare a sua decisão 

baseada na oração e no direcionamento de Deus. Porém, você deve resistir ao uso da sua 

autoridade para conseguir o que quer, sua decisão precisa ser aquela que o Senhor te 

orientou. Quando sua esposa vir que seu coração está empenhado em seguir o caminho 

certo, o caminho do Senhor, ela vai parar de tentar te controlar e de te manipular. 

 

Também somos instruídos a permanecermos contentes e a não 

murmurar. 
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Fazer todas as coisas... “Fazei todas as coisas sem murmurações nem contendas” (Fp 

2:14). Você algumas vezes se pega reclamando sobre alguma tarefa antes mesmo de 

executá-la? Se você sabe que é algo que você deve fazer, então faça e não reclame ou 

discuta!  Porém se você está sendo “ameaçado” para fazer alguma coisa que você acha 

que não deveria fazer, então não faça. Lembre-se do problema que isso causou a Adão 

(e a todos nós).  “E a Adão disse: Porquanto deste ouvidos à voz de tua mulher e 

comeste da árvore de que te ordenei...” (Gênesis 3:17). “Aquele, pois, que sabe fazer o 

bem e não o faz, comete pecado” (Tg 4:17). 

 

Qualquer circunstância. Você é o tipo de pessoa que reclama de tudo que te acontece? 

“Não vos declaro isso por estar necessitado, porquanto aprendi a viver satisfeito sob 

toda e qualquer circunstância.” (Fp 4:11). Você está sendo um bom exemplo para sua 

esposa e seus filhos? Você está, no papel de líder de sua casa, demonstrando para sua 

família como estar contente ou você está lhes ensinando a murmurar e reclamar?  

 

Grande lucro.  Piedade e contentamento devem andar de mãos dadas. “De fato, grande 

fonte de lucro é a piedade com o contentamento” (1 Tm 6:6). 

 

Você está contente?  “...contentando-vos com o que tendes; porque Ele disse: Não te 

deixarei, nem te desampararei” (Hb 13:5).  Você está satisfeito com o que você tem, ou 

você está constantemente tentando melhorar os seus “brinquedos” e posses? 

 

Não deprimir o espírito. Provérbios nos diz o que nosso modo de falar pode deprimir o 

espírito de nossas esposas. “A língua benigna é árvore de vida, mas a perversidade (ou 

obstinação) nela deprime o espírito” (Pv. 15:4).  

 

Discutir é bom para o casamento? 
 

Bocado seco.  Muitos “experts” em casamento, dizem-nos que uma boa discussão é 

bom para o casamento. O que Deus diz? “É melhor um bocado seco e com ele a 

tranquilidade, do que a casa cheia de iguarias e com desavença.”  (Pv 17:1). Desavença 

é definida como uma briga prolongada por poder e superioridade. Não deveria haver 

disputa por poder ou superioridade se cada um se concentrasse em cumprir o seu papel. 

A disputa vem quando esses papéis são negligenciados ou quando uma pessoa está tão 

ocupada que é preciso que outra pessoa faça o que ela deveria fazer. 

 

Sobre a questão da quietude, certifique-se que seus filhos estão quietos e sob o seu 

controle! Não é apenas responsabilidade de sua esposa mantê-los quietos. A sua 

presença deve garantir respeito e silêncio. (Veja o capítulo 15. “As Instruções do Pai”.) 

 

Abandone a discussão. “Como o soltar das águas é o início da contenda, assim, antes 

que sejas envolvido afasta-te da questão” (Pv 17:14). Novamente, você não precisa 

brigar, argumentar, ou provar para si mesmo que você é o cabeça do lar. Deus lhe deu a 

posição de liderança. Essa não é uma posição para orgulho ou arrogância; sua liderança 

deve ser usada para direcionamento, proteção e coordenação de sua família de forma 

sábia, conforme o direcionamento de Deus.  

 

Todo insensato se mete em rixas. “Os lábios do insensato entram na contenda, e por 

açoites brada a sua boca” (Pv. 18:6). Talvez sua esposa se torne impulsiva com você se 
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suas palavras forem extremamente dolorosas para ela.  Claro que ela não é páreo para 

você, e isto pode tornar a situação abusiva. Lembre-se de abandonar a contenda antes 

que ela exploda! Ela estaria errada se lhe desse um murro ou se possivelmente 

começasse uma briga verbal, mas você deve ser o líder e o salvador do corpo. “Pois o 

marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu 

corpo, do qual ele é o Salvador” (Ef5:23). Lembre-se, “...mas todo insensato se mete 

em rixas” (Pv. 20:3). 

 

Desleal.  “...Porque o Senhor foi testemunha entre ti e a mulher da tua mocidade, com a 

qual tu foste desleal, sendo ela a tua companheira, e a mulher da tua aliança. E não fez 

ele somente um, ainda que lhe sobrava o espírito?  E por que somente um?  Ele 

buscava uma descendência para Deus. Portanto guardai-vos em vosso espírito, e 

ninguém seja infiel para com a mulher da sua mocidade.” (Ml 2:14-15).  

 

Se você agiu de forma desleal com sua esposa, então Deus está dizendo que você não 

tem nem uma sobra de Seu Espírito!  Este é um pensamento muito sério! Vamos todos 

olhar seriamente para nós mesmos e nos acertarmos com Deus e com nossas esposas. 

 

Cobre de violência como se cobre de roupas. “’Eu odeio o divórcio’, diz o Senhor, o 

Deus de Israel, e ‘o homem que se cobre de violência como se cobre de roupas’, diz o 

Senhor dos Exércitos. Por isso tenham bom senso; não sejam infiéis.” (Ml 2:16). 

Infidelidade na tradução hebraica é definida como “agir de forma desonesta ou sem 

fidelidade, ofender, transgredir ou abandonar”. Encobrir a violência com a sua roupa é 

definido como violência, ganho injusto, crueldade, injustiça ou uma opressão. Muitos 

homens estão em uma batalha física ou emocional com suas esposas. Todos nós já 

vimos ou conhecemos mulheres que tentam agir de forma tão agressiva quando os 

homens, mas elas conseguem? Elas podem vim a conseguir? Pense nos esportes que 

precisam de força, homens e mulheres podem competir de forma justa? Você já 

presenciou uma situação onde uma mulher de negócios, bem-sucedida acabou se 

rendendo às lágrimas? Por conta da aparência externa, você pode ter sido enganado e 

levado a pensar que ela fosse tão dura emocionalmente quanto um homem. É o desejo 

desse ministério que sua esposa, após ver as mudanças em você, deseje ler o livro Uma 

Mulher Sábia. Isso irá encorajá-la a buscar um espírito manso e quieto, permitindo-a ser 

o vaso mais fraco. Mas como você irá tratá-la? Você irá deprimi-la ou cuidará dela? 

(Provérbios 15:4; Efésios 5:29). 

 

Por que é tão importante concordar com os outros, 

especialmente com minha esposa? 

 
Concorde. Concorde com a sua esposa e com os outros, especialmente quando eles 

estiverem magoados ou chateados, “Entra em acordo depressa com teu adversário, 

enquanto estás com ele a caminho...” (Mt 5:25). Ouvir e concordar balançando a cabeça 

positivamente irá ajudar muito quando alguém está com raiva ou frustrado. Muitas 

vezes nós bancamos o “advogado do diabo” tentando mostrar o outro lado. (Esse termo 

por si só já nos deveria alertar sobre as possíveis consequências!) Dê à outra pessoa a 

chance de compartilhar seus pensamentos, sentimentos e frustrações. Fique do lado 

dela, e não coloque lenha na fogueira. Mais tarde quando eles sentirem que foram 

ouvidos e compreendidos, eles podem estar receptivos a um outro caminho que você 

aponte. Quando você é humilde o suficiente para mostrar que compreende a outra 
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pessoa, especialmente quando a pessoa está fora de controle, você está amadurecendo 

espiritualmente. 

 

Dividido contra si mesmo. Satanás fará tudo o que puder para realçar as áreas em que 

vocês não concordam para que ele então dividida e conquiste sua família. “Todo o reino 

dividido contra si mesmo é devastado; e toda a cidade, ou casa, dividida contra si 

mesma não subsistirá...” (Mt 12:25). E em Lucas, “Todo reino dividido contra si mesmo 

será arruinado, e uma casa dividida contra si mesma cairá.” (Lc 11:17). “Honroso é para 

o homem desviar-se de questões, mas todo tolo é intrometido” (Pv 20:3). 

 

Concordância. Esse versículo vai te mostrar por que as discordâncias entre casais 

Cristãos é tão importante para Satanás. “Também vos digo que, se dois de vós 

concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhes será feito por Meu 

Pai, que está nos céus” (Mateus 18:19). Quando nós não concordamos como um casal, 

nós na verdade nos neutralizamos mutuamente. Um exemplo seria se vocês fossem 

votar em candidatos opostos nas eleições, seria melhor então permanecer em casa. “E 

rejeita as questões loucas, e sem instrução, sabendo que produzem contendas. E ao 

servo do Senhor não convém contender, mas sim, ser manso para com todos, apto para 

ensinar, sofredor...” (2 Tm 2:23). 

 

Obras da carne são manifestas. Fica evidente para outros Cristãos, e certamente para 

Deus, quando a forma que agimos é da natureza da carne. “Porque as obras da carne são 

manifestas, as quais são ...inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, 

heresias, invejas...” (Gl 5:19-21). “Se alguém ensina outra doutrina e não concorda 

com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo e com o ensino segundo a piedade, 

é enfatuado, nada entende, mas tem mania por questões e contendas de palavras, de que 

nascem inveja, provocação, difamações, suspeitas malignas, constantes atritos entre 

homens cuja mente é pervertida e privados da verdade...” (1Tm. 6:3-5). 

 

Frutos do Espírito. “Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, 

amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não 

há lei.” (Gal. 5:22). “Exorta os servos a que se sujeitem a seus senhores e em tudo 

agradem, não contradizendo.” (Tito 2:9). Como Cristão, você é um servo do Senhor. 

Ele te comprou por um preço. Você não é o servo de sua esposa. Você, como o servo de 

Cristo, precisa ser agradável a Ele. Você pode ser paciente com os outros e ainda assim 

firme na sua fé. Não pense que você tem que ceder aos desejos de sua esposa; fique 

firme no que é certo. E, afaste-se das contendas antes que elas explodam. Você não 

precisa provar a si mesmo, ou fazer a sua mulher concordar com a sua forma de pensar; 

apenas seja firme e amável em suas decisões como o cabeça de sua família, e esteja 

“pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar.” (Tg 1:19). 

 

Lento para se irar. Você pode ter ouvido alguém dizer que já que Jesus ficou com 

raiva e virou as mesas no tempo, você tem o ‘direito’ de ficar com raiva dos outros. 

Tiago 1:19-20 diz: “Portanto, meus amados irmãos, todo o homem seja pronto para 

ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Porque a ira do homem não opera a 

justiça de Deus.” (Veja o capítulo 6, “O Homem Irado”, para mais esclarecimentos.) 

 

Novamente, concorde! Você deve tentar achar a área de concordância ao invés do 

ponto de discordância. “Também vos digo que, se dois de vós concordarem na terra 

acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhes será feito por Meu Pai, que está nos 
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céus” (Mt 18:19). Assuma o controle do desentendimento. Balance sua cabeça, encontre 

os pontos de concordância e fale para ela em voz alta. Mulheres querem ser ouvidas, 

todos querem. É por isso que as pessoas falam alto e começam a gritar ou berrar, elas 

querem ser ouvidas e compreendidas. Separe um tempo para pensar nas áreas em que 

vocês concordam e vá nessa direção. 

 

O que Deus pensa de uma língua mentirosa, além do fato de 

que Ele a odeia? 

 
O Senhor odeia. Vamos ler Provérbios, que nos fala muito sobre mentira. “Seis coisas 

o Senhor aborrece, e a sétima a sua alma abomina: olhos altivos, língua mentirosa, mãos 

que derramam sangue inocente (os que fazem abortos) ...” (Pv. 6:16-18). Deus não só odeia 

a mentira e pensa nela como abominação, mas também coloca o pecado de uma língua 

mentirosa junto com o pecado do aborto! 

 

Enganadora. “Senhor, livra-me dos lábios mentirosos, da língua enganadora” (Sl. 

120:2). Quando alguém, possivelmente sua esposa, te pega em uma mentira (ou o que 

você chamaria de “mentirinha”), você nega? Você é verdadeiro? Ou você debate sobre o 

que disse e tenta torcer a verdade a seu favor? Lembre-se, a palavra “enganador” está na 

definição sobre agir de forma infiel com sua esposa. 

 

O pai da mentira. E por último, não queremos mentir nunca porque o diabo é o pai 

das mentiras e mentir é uma abominação para Deus. “Vós sois do diabo, que é vosso 

pai, e quereis satisfazer-lhe os desejos. Ele foi homicida desde o princípio e jamais se 

firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do 

que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira” (Jo. 8:44). Lembre-se, é a 

Verdade que o liberta! 

 

Será muito mais difícil controlar a sua língua se você beber. 

 
Nunca será sábio. “O vinho é escarnecedor, a bebida forte alvoroçadora; e todo aquele 

que neles errar nunca será sábio.” (Pv 20:1). O problema aqui é a pessoa que está 

intoxicada pelos efeitos do álcool. Beber álcool não é um pecado em si. São as coisas 

perversas que você fala e as outras consequências – os efeitos de beber demais. 

 

Falará perversidades. “Para quem são os ais? Para quem os pesares? Para quem as 

pelejas? Para quem as queixas? Para quem as feridas sem causa? E para quem os olhos 

vermelhos? Para os que se demoram perto do vinho, para os que andam buscando vinho 

misturado. Não olhes para o vinho quando se mostra vermelho, quando resplandece no 

copo e se escoa suavemente. No fim, picará como a cobra, e como o basilisco morderá. 

Os teus olhos olharão para as mulheres estranhas, e o teu coração falará perversidades. 

E serás como o que se deita no meio do mar, e como o que jaz no topo do mastro. E 

dirás: Espancaram-me e não me doeu; bateram-me e nem senti; quando despertarei? Aí 

então beberei outra vez.” (Pv 23:29-35). Uma pessoa que bebe demais não é um 

“alcoólatra”. Beber demais não é uma doença; é um pecado. Confesse o seu pecado se 

você estiver preso pelas cordas do álcool. Se você tiver recaídas, continue confessando e 

clamando a Deus por livramento. 
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O que procede da boca. “O que contamina o homem não é o que entra na boca, mas o 

que sai da boca, isso é o que contamina o homem.” (Mt 15:11). Se o que você coloca 

dentro de si (álcool), faz com que os seus lábios transgridam, então você deve parar. 

Peça a sua esposa ou outros próximos a você – qualquer um que te ame o suficiente para 

te dizer a verdade. “...ajuntarão para si mestres segundo os seus próprios desejos,” (2 

Tm 4:3). Com certeza você não escolheria alguém que tem uma fraqueza por álcool 

para te ajudar a encontrar a Verdade, certo? “...e a verdade vos libertará.” (João 8:32).  

 

Para Resumir... 
 

1. Tenha cuidado com o quanto você fala: Na multidão de palavras não falta pecado. 

Em vez disso deixe suas palavras serem “Sim, sim” ou “Não, não” – o que for além 

disso o levará ao mal. 

 

2. Seja cuidadoso com o que você fala: pelas suas palavras você será justificado e 

pelas suas palavras você será condenado! 

 

3. Não discuta: concorde com o seu adversário rapidamente! 

 

4. Responda adequadamente.  Dê uma resposta gentil, ponderada (pense um pouco) 

sobre como responder, e não responda antes de ouvir, pois é estupidez e vergonhoso! 

 

5. Aprenda a se contentar em qualquer circunstância em que você esteja. 

 

6. Se for necessário que haja cura, lembre-se, as palavras doces são como favos de mel, 

doces para a alma e saúde para o corpo, e a doçura no falar aumenta a persuasão. 

 

7. A regra de ouro que irá te ajudar a se guiar é: tudo que é fácil para fazermos na carne, 

é da carne. Tudo que é difícil de fazer e requer que busquemos a força do Espírito Santo 

é o caminhar no Espírito. 

 

8. Você deve andar no Espírito e parar de fazer o que quiser. “Digo, porém: Andai em 

Espírito e não cumprireis a concupiscência da carne... e estes opõem-se um ao outro, 

para que não façais o que quereis.” (Gl 5:16-17). 

 

Vamos nos esforçar para parecermos sábios ao nos mantermos calados. Que nossas 

palavras sejam amáveis e pacientes. 

 

Vamos amar nossas esposas como Cristo ama a Sua igreja purificando-as com a 

Palavra. 

 

Comprometimento pessoal: Abrir minha boca com sabedoria e cura. “Baseado no 

que aprendi da Palavra de Deus, eu me comprometo a permanecer paciente, esperar 

antes de responder, e ser doce em todas as minhas palavras, especialmente com a minha 

esposa e com os meus filhos.” 

 

Data: _________. Assinado: _______________________________________ 

 

“Não que eu já tenha obtido tudo isso ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para 

alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus.” (Fp 3:12). 
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Dever de Casa 
 

1. Cartões 3x5. Homens, por favor usem os seus cartões 3x5 e escrevam os versículos 

desta lição. Você nunca será transformado do “velho homem” em uma “nova criação” 

sem mergulhar constantemente em Sua Palavra. “Pelo que, se alguém está em Cristo, 

nova criatura é; as coisas velhas já passaram; eis que tudo se fez novo.” (2 Co 5: 17). 

 

2. Você está mantendo estes cartões com você e lendo-os regularmente conforme o 

Espírito Santo te inspira? Se não está fazendo isto, por que não? 

 

3. Compartilhe a sabedoria desta lição com um outro homem que fale asperamente com 

sua esposa e filhos. Mas primeiro certifique-se de compartilhar a sua fraqueza nesta 

área. 

 

Teste Seu Conhecimento 

1. O que os lábios do tolo atraem? ______________ (Pv 18:6). 

 

2. Como Deus diz que devemos responder?  Com respostas ________________ (Pv 

15:1) e com muita ________________. (Pv 25:15). 

 

3. Quem é aquele que espera antes de responder? O ________________ (Pv 15:28). 

 

4. O que acontece conosco se não ouvimos antes de responder? Responder sem ouvir é 

_____________ e _______________. (Pv 18:13). 

 

5. O que eu devo aprender com as minhas circunstâncias? A estar _______________ 

em qualquer situação. (Fp 4:11). 

 

6. Não posso desculpar a minha ira com o fato de que Jesus virou as mesas no templo, 

já que Tiago 1:19-20 diz, “Toda pessoa deve estar pronta para ouvir, mas tardio para 

falar e lento para se irar. Porque a __________ do ____ ___________ não é capaz de 

produzir a justiça de Deus.” 

 

7. De onde vem a mentira? Do _____________ (Jo 8:44). Então, se eu minto, sou como 

meu ___________ o ___________. 

*As respostas para essas perguntas poderão ser encontradas na página 217 deste 

manual.  



Capítulo 5 

 

Nossas Armas de Guerra 
 

“Porquanto, embora vivendo como seres humanos,  

não lutamos segundo os padrões deste mundo.  

Pois as armas da nossa guerra não são terrenas,  

mas poderosas em Deus para destruir fortaleza.” 

–2 Coríntios 10:3-4 
 

Neste nosso mundo completamente mudado, nós homens somos bombardeados com 

muitas mensagens confusas a respeito do que devemos ser e como devemos agir. As 

feministas convenceram, a homens e mulheres, que se assumirmos autoridade sobre os 

da nossa casa ou proteger nossas esposas somos “porcos chauvinistas”. Em contraste, 

nos cinemas, parece que sempre há pelo menos um filme retratando a violência brutal 

dos homens contra os seus inimigos. Em meio a esta confusão, é um alívio bem-vindo 

ter a Bíblia e as Santas Escrituras para nos guiar, renovar nossas mentes com a Verdade, 

e assim nos transformar. 

 

Satanás dirigiu seu ataque principal contra as nossas famílias; esta é a “linha de frente”. 

Quando há problemas no lar, especialmente com nossas esposas, isso faz com que nos 

tornemos totalmente ineficazes em nossas vidas. Alguns homens irão fugir da linha de 

frente encontrando conforto no trabalho, nos esportes, nos hobbies, ou nos braços de 

outra mulher. Vamos enfrentar a batalha de cabeça erguida com as armas que Deus nos 

concedeu através da morte de Cristo na cruz. Vamos aprender a usar as “nossas armas 

de guerra” para derrubar alguns dos muros que têm dividido nossos lares. 

 

Quando estou tendo problemas com minha esposa, o que devo 

fazer? 
 

Nós devemos ir ao topo; devemos ir a nosso Pai celestial e apelar a Ele. 

 

Primeiro, examine a si mesmo e os seus motivos. “Sonda-me, ó Deus, e conhece o 

meu coração; prova-me, e conhece os meus pensamentos; vê se há em mim algum 

caminho perverso...” (Sl 139: 23-24). 

 

Em seguida, entregue a sua esposa a Deus, somente através da oração. Você precisa 

compreender que não é responsável pelo que sua esposa faz ou deixa de fazer; ela é 

responsável perante Deus por suas ações. “Cada um, porém, é tentado, quando atraído e 

engodado pela sua própria concupiscência.” (Tg 1:4). 

 

Saia do caminho dela. “Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho 

dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores... antes tem seu prazer na lei do 

Senhor, e na sua lei medita de dia e noite.” (Sl 1:1-2). Explique claramente à sua esposa 
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o que você quer que ela faça porque você é a autoridade dela. Mas se ela se rebelar, saia 

do caminho dela! A segunda parte do versículo nos diz o que devemos fazer – meditar 

em Sua Palavra. Deixe sua esposa com Deus; Ele é quem deve transformá-la. Quem 

chamou a sua atenção e fez mudanças em você? Deus. Se Ele fez isso com você, Ele 

não é mais do que capaz de mudar a sua esposa? 

 

Pare de perturbá-la com esse assunto, ore a respeito! Você pode ajudar na cura do 

seu lar com suas orações. “Confessai, portanto, os vossos pecados uns aos outros, e orai 

uns pelos outros, para serdes curados. A súplica de um justo pode muito na sua 

atuação.” (Tg 5:16). 

 

Tenha a atitude apropriada. “Ninguém despreze a tua mocidade, mas sê um exemplo 

para os fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé, na pureza.” (1 Tm 4:12). 

 

Vença todo mal com o bem. Tenha cuidado com a forma como você reage ao mal 

quando ele ocorre: “Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem.” (Rm 

12:21). E ele pode ocorrer: “pois vocês sabem que a prova da sua fé produz 

perseverança.” (Tg 1:3). Use essa oportunidade para orar por uma benção sobre a sua 

esposa: “não retribuindo mal por mal, ou injúria por injúria; antes, pelo contrário, 

bendizendo; porque para isso fostes chamados, para herdardes uma bênção.” (1 Pe 3:9). 

 

Concentre-se em amar a que não merece! Quando você ama e honra sua esposa, 

mesmo quando ela não merece e é rude, você está demonstrando a ela amor 

incondicional. “Pois, se amardes aos que vos amam, que recompensa tereis? Não fazem 

os publicanos também o mesmo?” (Mt 5:46). Entregue suas dores a Deus em vez de 

retribuir o mal ou os insultos. Ele te ajudará a amar sua esposa independentemente das 

ações dela em relação a você. 

 

O ministério da reconciliação. Como filhos de Deus, devemos ser embaixadores do 

amor de Deus e este tipo de amor atrairá outros ao Senhor. “De sorte que somos 

embaixadores em nome de Cristo...e nos deu o ministério da reconciliação... não 

imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação” 

(2 Co 5:18-20). Você está fazendo as contas das transgressões que foram cometidas 

contra você? Lembre-se de que as misericórdias de Deus se renovam a cada manhã. As 

suas misericórdias em relação à sua esposa também se renovam a cada manhã? 

 

Nosso primeiro campo missionário. Você pode se perguntar, “Por que eu deveria 

ministrar à minha esposa e à minha família?” O primeiro “campo missionário” que o 

Senhor nos deu foram os nossos lares. Pode ser que queiramos passar à frente de Deus 

antes de estarmos realmente prontos. Como maridos e pais, devemos ministrar primeiro 

no lar! “...alguém que seja irrepreensível, marido de uma só mulher, tendo filhos 

crentes que não sejam acusados de dissolução, nem sejam desobedientes. Pois é 

necessário que o bispo seja irrepreensível, como despenseiro de Deus, não soberbo, nem 

irascível, nem dado ao vinho, nem espancador, nem cobiçoso de torpe ganância; mas 

hospitaleiro, amigo do bem, sóbrio, justo, piedoso, temperante; retendo firme a palavra 

fiel, que é conforme a doutrina, para que seja poderoso, tanto para exortar na sã doutrina 

como para convencer os contradizentes.” (Tt 1:6-9). Uma vez que nos tornemos 

“missionários” eficazes em nossos próprios lares, aí então poderemos ser eficazes com 

as outras pessoas. 
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Deus quer que aprendamos contentamento antes que Ele mude nossas esposas. 
Para maiores provas disto vamos examinar a vida de Paulo. “Não digo isto por causa de 

necessidade, porque já aprendi a contentar-me com as circunstâncias em que me 

encontre. Sei passar falta, e sei também ter abundância; em toda maneira e em todas as 

coisas estou experimentado, tanto em ter fartura, como em passar fome; tanto em ter 

abundância, como em padecer necessidade.” E ele segue dizendo (o versículo que você 

ouve tão frequentemente), “Posso todas as coisas naquele que me fortalece.” (Fp 4:11-

13). 

 

Você deve lutar da maneira certa. Faça o que Deus diz – vai funcionar! “Finalmente, 

sede todos de um mesmo sentimento, compassivos, cheios de amor fraternal, 

misericordiosos, humildes, não retribuindo mal por mal, ou injúria por injúria; antes, 

pelo contrário, bendizendo; porque para isso fostes chamados, para herdardes uma 

bênção.” (1 Pe 3:8-9). 

 

Essa é uma batalha espiritual. “Ou pensas tu que eu não poderia rogar a meu Pai, e 

que ele não me mandaria agora mesmo mais de doze legiões de anjos?” (Mt 26:53). 

Nosso Pai celestial irá convocar os anjos para lutar em nosso favor nas “regiões 

celestes” que é onde a “verdadeira batalha” está acontecendo. “Pois não é contra carne e 

sangue que temos que lutar, mas sim contra os principados, contra as potestades, conta 

os príncipes do mundo destas trevas, contra as hostes espirituais da iniquidade nas 

regiões celestes.” (Ef 6:12). Ore o Salmo 91 pela sua família. 

 

Sua esposa não é o inimigo. “Não sabeis que daquele a quem vos apresentais como 

servos para lhe obedecer, sois servos desse mesmo a quem obedeceis, seja do pecado 

para a morte, ou da obediência para a justiça?” (Rm 6:16). Quando o pecado abunda na 

vida de uma pessoa ela se torna realmente escrava do diabo. Podemos pensar que aquele 

que está em pecado é terrível, mas nós também seremos se continuarmos a reagir com 

vingança. Lembre-se de que a vingança pertence somente a Deus! “Porque, embora 

andando na carne, não militamos segundo a carne, pois as armas da nossa milícia não 

são carnais, mas poderosas em Deus, para demolição de fortalezas.” (2 Co 10:4). Não 

seria melhor ir até a raiz do problema do que só tratar dos sintomas? 

 

Uma palavra de advertência. Nunca se abra ou compartilhe os seus problemas 

familiares com mulher nenhuma nem diga a uma outra mulher que a sua esposa “não 

entende”. Você será como um boi indo para o matadouro se agir assim! Mesmo que elas 

sejam muito amáveis, sejam casadas, não façam o seu tipo, ou qualquer outra desculpa 

que Satanás esteja te dando (ou que você esteja dando a si mesmo), não é “seguro” 

conversar com outra mulher! Satanás não se importa com quem ele vai usar para 

destruir o seu lar. Nunca faça confidências ou compartilhe coisa alguma com outra 

mulher! “Sede sóbrios, vigiai. O vosso adversário, o Diabo, anda em derredor, rugindo 

como leão, e procurando a quem possa tragar” (1 Pe 5:8). (Leia “Por causa das 

Imoralidades” para mais esclarecimentos.) 

 

Glorie-se nas suas fraquezas. Se você vir ou ficar sabendo de uma situação em que um 

homem casado está caindo nessa armadilha, compartilhe essa Verdade com ele. Não o 

julgue. Se importe o suficiente para converter o seu irmão. “Meus irmãos, se alguém 

dentre vós se desviar da verdade e alguém o converter, sabei que aquele que fizer 

converter um pecador do erro do seu caminho salvará da morte uma alma, e cobrirá uma 

multidão de pecados.” (Tg 5:19-20). Deixe que ele se abra com você e então conte a ele 
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humildemente sobre suas falhas e tentações. “E ele me disse: A minha graça te basta, 

porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Por isso, de boa vontade antes me 

gloriarei nas minhas fraquezas, a fim de que repouse sobre mim o poder de Cristo.” (2 

Co 12:9). 

 

Comprometa-se. Comprometa-se independentemente das consequências e deixe os 

resultados com Deus. “Eis que o nosso Deus a quem nós servimos pode nos livrar da 

fornalha de fogo ardente; e ele nos livrará da tua mão, ó rei. Mas se não, fica sabendo, ó 

rei, que não serviremos a teus deuses nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste.” 

(Dn 3:17-18). Estes jovens acreditavam que Deus iria libertá-los, mas, 

independentemente das consequências, eles tinham resolvido que não iriam ceder, 

mesmo que isso significasse morrer na fornalha. Estavam determinados a fazer aquilo 

que sabiam que Deus desejava que fizessem e a deixar os resultados nas mãos Dele. Os 

jovens não morreram, mas as cordas que os prendiam foram removidas enquanto 

caminhavam no meio do fogo. Você tem cordas (de pecado ou ansiedade) te prendendo? 

Deus irá te libertar. Vamos nos preparar para a batalha que vencerá a guerra em 

nossos lares! 

 

Prepare-se para a Guerra Vestindo a Sua Armadura 
 

As ciladas do diabo. “Finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. 

Vistam toda a armadura de Deus, para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo.” 

(Ef 6:10-11). Lembre-se de que o verdadeiro inimigo é Satanás – não sua esposa. 

 

Toda a armadura de Deus. “Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim 

contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, 

contra as forças espirituais do mal, nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura 

de Deus, para que possais resistir no dia mau” (Ef 6:12-13). Você deve resistir ao medo 

que te faz correr para alguma coisa ou para outra pessoa ou apenas desistir! Fique 

firme. 

 

Fique firme. “Estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade...” (Ef 6:14). As pessoas 

falam sobre “dar um passo de fé” quando muito frequentemente pode ser melhor parar 

de se mover e somente ficar firme! Essa pode ser a diferença entre confiar e tentar a 

Deus. Às vezes sentimos como se estivéssemos dando um “passo de fé”, mas estamos, 

na verdade, nos jogando de um penhasco. Nossas convicções devem permitir que 

“permaneçamos” pelo que é certo. Se Deus trouxer adversidade para as nossas vidas, 

nossa permanência será o testemunho. No entanto, algumas vezes nos será pedido para 

darmos um passo e andarmos nas águas, como aconteceu com Pedro. É necessário 

discernimento nessa situação. Normalmente nossa “carne” traz urgência; Deus, na 

maioria das vezes, nos diz para esperar. 

 

Sua justiça. “E vestindo-vos da couraça da justiça...” (Ef 6:14). Deus está falando sobre 

a Sua justiça, não a nossa. Ele nos diz em Sua Palavra que a nossa justiça não é nada 

além de “trapo da imundícia” (Is 64:6). 

 

Caminhar em paz. “Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz...” (Ef 6:15). 

É dito nas Bem-aventuranças, “Bem-aventurados os pacificadores!” E em 1 Pedro 3:15-

16 diz para estarmos “sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir 

razão da esperança que há em vós, fazendo-o, todavia, com mansidão e temor.” 
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Devemos esperar até que a “porta” seja aberta para então prosseguir com grande 

mansidão e paciência. 

 

O escudo da fé. “Embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar 

todos os dardos inflamados do Maligno” (Ef 6:16).  Você deve ter fé, não em si mesmo 

ou em outra pessoa, mas fé em Deus, Nele somente! As circunstâncias não têm nada a 

ver com a fé. Creia em Sua Palavra somente para conhecer a Verdade sobre a sua 

situação. 

 

Capacete da salvação. “Tomai também o capacete da salvação... “ (Ef 6:17). Você 

deve ser salvo. E você deve ser um de Seus filhos para realmente vencer uma batalha 

espiritual difícil. É tão fácil quanto conversar com Deus nesse exato momento. Apenas 

diga a Ele, em suas próprias palavras, que você precisa Dele agora. Peça a Ele que se 

torne real para você. Entregue a Ele a sua vida, uma vida bagunçada, e peça ao Senhor 

para fazê-la nova. Diga a Ele que você fará tudo o que Ele pedir, pois Ele agora é seu 

Senhor. Peça a Ele que “te salve” da sua situação e dos tormentos que estão à espera de 

todos aqueles que não aceitam o Seu dom de vida eterna com Ele no céu. Agradeça a 

Ele por Sua morte na cruz e pela Sua ressurreição. Você agora pode acreditar que não 

viverá mais sozinho; Deus sempre estará com você e você passará a eternidade no céu. 

 

Espada do Espírito. “E a espada do Espírito, que é a palavra de Deus” (Ef 6:17). Se 

você buscar ao Senhor para conhecer a Verdade concernente à sua situação, você terá 

algo em que se firmar. Quando a batalha é de Deus, a vitória é nossa! Escreva nos 

cartões 3x5 as Escrituras que você irá precisar para te ajudar em sua batalha. Mantenha-

os com você o tempo todo, seja na sua pasta ou no seu carro. Quando sentir o ataque 

vindo, como por exemplo raiva ou ansiedade, clame ao Senhor. “Parem de lutar! 

Saibam que eu sou Deus!” (Sl 46:10). Fique firme na fé e espere por Deus. 

 

Ore em todo tempo.  “Com toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito” 

(Ef 6:18). Ore do fundo do seu espírito. Tenha uma hora (ou horas) marcada para 

oração. Deus deseja nos ouvir e a oração é o nosso meio de comunicação. 

 

Fique alerta. “E para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os 

santos”  

(Ef 6:18). Todas as vezes em que se sentir sobrecarregado pela ansiedade ore por uma 

outra pessoa. Ore este versículo por eles: “Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas 

injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo. Porque 

quando estou fraco, então é que sou forte.” (2 Co 12:10). 

 

Ore por aqueles que te perseguem. Deus também nos pediu que orássemos pelos 

nossos inimigos – todos eles! Ore por eles e peça a Deus que te mostre como Ele deseja 

que você os abençoe. Não foi até depois de Jó ter orado por seus assim-chamados 

amigos que Deus restaurou o que ele havia perdido. “Mudou o Senhor a sorte de Jó, 

quando este orava pelos seus amigos; e o Senhor deu-lhe o dobro de tudo o que antes 

possuíra” (Jó 42:10). “Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos e orai pelos que 

vos perseguem.” Ele segue adiante, dizendo o porquê: “para que vos torneis filhos do 

vosso Pai celeste” (Mt 5:44-45). 
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Conheça a Palavra de Deus 
 

Sua Palavra não voltará vazia. Você deve conhecer e aprender a Palavra de Deus. 

Deve procurar as abençoadas promessas de Deus. Estes princípios que temos estudado 

são retirados da Sua Palavra, e quando dizemos a Ele a Sua Palavra através da oração, 

ela não volta vazia. Essa é a promessa Dele para você! “Assim será a palavra que sair da 

minha boca: não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará 

naquilo para que a designei” (Is 55:11). O desejo Dele é que você vença as 

malignidades deste mundo. Você deve orar a Sua Palavra. Se não aceitar nenhuma 

imitação ou falsificação você pode esperar receber as promessas garantidas por Deus! 

Amém!  

 

Busque as promessas de Deus em sua Bíblia. Busque entendimento. Deus diz que se 

você buscar você encontrará. “Por isso, vos digo: Pedi, e dar-se-vos-á; buscai, e 

achareis; batei, e abrir-se-vos-á- á” (Lc 11:9). Uma vez que tenha encontrado a Verdade 

de Deus, você pode então aplicá-la em sua vida. “Com a sabedoria edifica-se a casa, e 

com a inteligência ela se firma; pelo conhecimento se encherão as câmaras de toda 

sorte de bens, preciosos e deleitáveis” (Pr 24:3-4). 

 

Leia a Palavra com prazer e marque os versículos em sua Bíblia. “Deleite-se no 

Senhor, e ele atenderá aos desejos do seu coração.” (Sl 37:4). Separe um tempo para 

marcar estas passagens para referências rápidas em momentos de angústia ou quando 

estiver levando outros a conhecer a Verdade. O que Jesus respondeu quando Satanás 

estava tentando fazê-lo cair em tentação? “Mas Jesus lhe respondeu: ‘Está escrito... Está 

escrito... porque está escrito...’” (Lc 4:4, 8, 10). Quando o diabo te atacar novamente vá 

contra ele dizendo “Está escrito... Está escrito... Porque está escrito...”! 

 

Memorize. Medite noite e dia. Memorize as promessas que você encontra em sua 

Bíblia para que assim a abençoada garantia delas possa ser absorvida pela sua alma. 

Você deve aprender e conhecer as promessas de Deus se quiser depender somente Dele. 

“Antes tem seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e noite. Pois será 

como a árvore plantada junto às correntes de águas, a qual dá o seu fruto na estação 

própria, e cuja folha não cai; e tudo quanto fizer prosperará.” (Sl 1:2-3).  

 

Guerra Espiritual Levando Seus Pensamentos Cativos 
 

Sua batalha pode ser vencida ou perdida em sua mente. Então leve os seus 

pensamentos cativos! “Derribando raciocínios e todo baluarte que se ergue contra o 

conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento à obediência a Cristo; e 

estando prontos para vingar toda desobediência, quando for cumprida a vossa 

obediência. (2 Co 10:5,6). Não jogue segundo as regras do inimigo. Não entretenha 

pensamentos maldosos; leve os seus pensamentos cativos! 

 

Vença o mal com o bem. Satanás sabe que se ele conseguir dividir, ele pode 

conquistar. Muitos de nós fazemos o jogo dele direitinho. As Escrituras nos dizem “Não 

se deixem vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem.” (Rm 12:21). 

 

Não importa o quanto as coisas pareçam ruins – Deus está no controle. Nosso 

conforto é saber que Deus está no controle, não nós e certamente nem Satanás. “Simão, 

Simão, eis que Satanás vos pediu para vos cirandar como trigo; mas eu roguei por ti, 
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para que a tua fé não desfaleça; e tu, quando te converteres, fortalece teus irmãos.”. (Lc 

22: 31-32). 

 

Peneira. Jesus conhecia os resultados futuros, mas Pedro ainda tinha que passar pela 

“peneira” para estar pronto para o chamado de Deus em sua vida. Você estará pronto 

quando Ele te chamar? “e a perseverança tenha a sua obra perfeita, para que sejais 

perfeitos e completos, não faltando em coisa alguma.” (Tg 1:4). 

 

As Chaves do Céu 
 

Jesus nos deu as chaves do céu para “desligarmos” o mal e “ligarmos” o bem. 
“Dar-te-ei as chaves do reino dos céus; o que ligares, pois, na terra será ligado nos céus, 

e o que desligares na terra será desligado nos céus.” (Mt 16:19). 

 

Remova o mal. Você deve primeiro amarrar o “valente”—isto é, o espírito que está 

segurando a pessoa pela qual você está orando. Procure por um versículo que você 

possa orar que se aplique à situação. “Ninguém pode entrar na casa do valente… sem 

primeiro amarrá-lo ...” (Mc 3:27). 

 

Substitua o mal pelo bem. Isto é muito importante! “Quando o espírito imundo sai do 

homem, anda por lugares áridos, procurando repouso; e, não o achando, diz: ‘Voltarei 

para minha casa, donde saí. ’ E, tendo voltado, a encontra varrida e ornamentada. 

Então, vai e leva consigo outros sete espíritos, piores do que ele, e, entrando, habitam 

ali; e o último estado daquele homem se torna pior do que o primeiro” (Lc 11:24-26). 

 

Substitua as mentiras pela Verdade — a Verdade que é encontrada somente em Sua 

Palavra. A menos que o que você ouve, o que lê, e o que te dizem corresponda a um 

princípio na Palavra de Deus, é mentira! 

 

Substitua o “braço da carne” pelo Senhor. Substitua confiar no “braço da carne” 

(você, um amigo, quem quer que seja) por confiar no Senhor. “Quanto ao mais, sede 

fortalecidos no Senhor e na força do seu poder” (Ef 6:10). “Assim diz o Senhor: 

‘Maldito é o homem que confia nos homens, que faz da humanidade mortal a sua 

força, mas cujo coração se afasta do Senhor... Mas bendito é o homem cuja confiança 

está no Senhor, cuja confiança nele está.” (Jr 17:5,7). 

 

Substitua o fugir de Deus pelo correr para Ele! “Deus é o nosso refúgio e fortaleza, 

socorro bem presente nas tribulações” (Sl 46:1). Corra para o livro de Salmos! Leia o 

Salmo que corresponda à data mais 30 (30, 60, 90, etc.), e então leia o capítulo de 

Provérbios que corresponde à data. (ex., no 5º dia do mês você leria o 5º, 35°, 65°, 95°, 

125° Salmo e o 5° capítulo de Provérbios). Uma maneira fácil de se lembrar é escrever 

onde virar abaixo do Salmo (ex. abaixo do 6° Salmo você escreveria 36, depois abaixo 

do 36 você escreveria 66 e assim por diante. Quando chegar no 126 você escreveria Pv 

6.) O Salmo 119 é reservado para o 31° dia do mês.  

 

Substitua o reclamar com outra pessoa por clamar a Ele! Ele promete te escutar e te 

levantar imediatamente! Mas você deve clamar! Não pense consigo mesmo, “Bom, 

Deus não me ajudou no passado!” Se Ele não ajudou, é simplesmente porque você não 

pediu ou não teve paciência. “Pedi, e dar-se-vos-á; buscai e achareis;” (Mt 7:7).  
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Qual é a condição necessária para sermos ouvidos? 
 

Você deve desejar a vontade Dele. A condição de Jesus é que “Se permanecerdes em 

mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes, e vos será 

feito” (Jo 15:7). Quando o seu coração descansa somente em Jesus, a sua vontade está 

centralizada na vontade Dele, e isso faz com que Ele seja verdadeiramente o Senhor da 

sua vida. Para conhecer Sua vontade, você precisa conhecer Sua Palavra. 

 

A condição para a benção. Cada promessa dada por Deus tem uma condição para o 

recebimento daquela bênção. Muitos reivindicarão a porção da bênção da Escritura e 

omitirão a condição. Outros clamarão a Escritura e escolherão ignorar a condição. 

 

Condição: “Crê no Senhor Jesus...” 

  

                           Promessa: e serás salvo” (At 16:31). 

 

Condição: “Deleita-te no SENHOR...  

                           

                             Promessa: E Ele satisfará os desejos do teu coração” (Sl 37:4). 

 

Condição: “Ensina a criança no caminho em que deve andar...  

 

                             Promessa: E, ainda quando for velho, não se desviará dele” (Pv 22:6). 

 

Promessa: “...todas as coisas cooperam para o bem...  

 

                              Condição: daqueles que amam a Deus...” “...daqueles que são 

chamados segundo o Seu propósito” (Rm 8:28). 

 

Se chama pelo Meu nome. “... se o meu povo, que se chama pelo Meu nome, se 

humilhar, e orar, e Me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, então, eu ouvirei 

dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra” (2 Cr 7:14). Quando você 

clamar a Ele, você será chamado pelo nome de Cristo. Um cristão é um “seguidor de 

Cristo.” Lembre-se, você deve ser um de Seus filhos. Fale com Deus agora.  

 

Humilhe-se. “... se o meu povo, que se chama pelo Meu nome, se humilhar, e orar, e 

me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, então, eu ouvirei dos céus, perdoarei 

os seus pecados e sararei a sua terra” (2 Cr 7:14). Pessoas teimosas e orgulhosas 

parecem entender a Palavra sem o Espírito. Mas para realmente conhecer a mente de 

Deus, nós precisamos esperar humildemente no Espírito de Deus. 

 

A humildade será testada. “...para te humilhar, para te provar, para saber o que 

estava no teu coração, se guardarias ou não os seus mandamentos” (Dt 8:2). 

 

A humildade te salvará. “Se estes descem, então, dirás: Para cima! E Deus salvará o 

humilde” (Jó 22:29). 

 

A humildade fortalecerá o seu coração. “Tens ouvido, Senhor, o desejo dos 

humildes; Tu lhes fortalecerás o coração e lhes acudirás,” (Sl 10:17). 
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Ele ensina e guia o humilde. “Guia os humildes na justiça e ensina aos mansos o Seu 

caminho.” (Sl 25:9). 

 

Somente os humildes herdarão a terra. “Mas os  mansos herdarão a terra...” (Sl 

37:11). 

 

O humilde será exaltado. “Derribou do seu trono os poderosos e exaltou os humildes” 

(Lc 1:52). 

 

Somente o humilde receberá graça. “Antes, ele dá maior graça; pelo que diz: Deus 

resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes... Humilhai-vos na presença do Senhor, 

e ele vos exaltará” (Tg 4:6, 10). 

 

A humildade está enraizada no espírito. “finalmente, sede todos de igual ânimo, 

compadecidos, fraternalmente amigos, misericordiosos, humildes “ (1 Pe 3:8). 

 

Ande no Espírito. Ser cheio do Espírito Santo vai permitir que você ande no Espírito; 

não mais em pecado e desejos da carne. Muitas igrejas são entusiasticamente “cheias do 

Espírito.” Em 1 Coríntios capítulo 13 é dito que o “amor” é superior a ter o dom de 

línguas. Qualquer talento ou bênção que recebemos, às vezes pode fazer com que nos 

tornemos orgulhosos. Quando você julga a importância de alguém ou mede sua 

espiritualidade pelo fato deles apresentarem ou não dons espirituais, você se posiciona 

para a queda por orgulho. “Não julgueis e não sereis julgados...” (Lc 6:37).  

 

“Porei dentro de vós o Meu Espírito e farei que andeis nos Meus estatutos, guardeis os 

meus juízos e os observeis” (Ez 36:27). 

  

“... andai no Espírito e jamais satisfareis à  concupiscência da carne” (Gl 5:16).  

 

Ore. “... se o meu povo, que se chama pelo Meu nome, se humilhar, e orar, e Me 

buscar, e se converter dos seus maus caminhos, então, Eu ouvirei dos céus, perdoarei os 

seus pecados e sararei a sua terra” (2 Cr 7:14).  

 

Espere. Quando a batalha é do Senhor a vitória é nossa! Assim como em todas as 

guerras reais, nem todas as batalhas são vencidas pelo mesmo lado, então não fique 

desencorajado se você caiu e cometeu erros. Somos confortados por saber que Ele nos 

escuta imediatamente — mas, existe uma guerra sendo travada. No livro de Daniel, um 

anjo falou com ele e nos deu essa compreensão: “...desde o primeiro dia em que 

aplicaste o coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, foram ouvidas 

as tuas palavras; e, por causa das tuas palavras, é que eu vim. Mas o príncipe do reino 

da Pérsia me resistiu por vinte e um dias” (Dn 10:12-13). Pode levar algum tempo para 

vencer as batalhas; não fique desanimado. “E vós, irmãos, não vos canseis de fazer o 

bem” (2 Ts 3:13). 

 

O tempo Dele. Uma coisa que você deve entender: Deus parece trabalhar em uma coisa 

de cada vez. Devemos trabalhar com Ele no tempo Dele. Isso não significa que 

precisamos esperar para orar; somente significa que precisamos esperar que Deus 

mude a situação no tempo apropriado. Graças a Deus que Ele não joga (por 

condenação) todos os nossos pecados em cima de nós ao mesmo tempo! Somente use o 

tempo enquanto você está esperando para orar. Se não compreender este ponto 
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essencial, você pode ficar cansado e se tornar incapaz de vencer. Lembre-se, “Quem 

vencer herdará todas as coisas” (Ap 21:7). 

 

Dois ou três reunidos. Encontre dois outros homens que orarão com você. “Ora, as 

mãos de Moisés eram pesadas; por isso, tomaram uma pedra e a puseram por baixo 

dele, e ele nela se assentou; Arão e Hur sustentavam-lhe as mãos, um, de um lado, e o 

outro, do outro; assim lhe ficaram as mãos firmes até ao pôr-do-sol.... Quando Moisés 

levantava a mão, Israel prevalecia; quando, porém, ele abaixava a mão, prevalecia 

Amaleque (o inimigo)” (Ex 17:11-12). Encontre dois outros homens (não uma mulher, 

a menos que seja a sua esposa) que te segurem para que você não fique muito cansado 

em sua batalha. Ore e peça a Deus que te ajude a encontrar dois outros homens que 

tenham a mesma mente.   

 

O poder de três. “Se alguém quiser prevalecer contra um, os dois lhe resistirão; o 

cordão de três dobras não se  rebenta com facilidade” (Ec 4:12).   

 

Levantar o outro. “Melhor é serem dois do que um, porque têm melhor paga do seu 

trabalho. Porque se caírem, um levanta o companheiro; ai, porém, do que estiver só; 

pois, caindo, não haverá quem o levante” (Ec 4:9-10). 

 

Ele está lá com você. “Porque, onde estiverem dois ou três reunidos em Meu nome, ali 

estou no meio deles” (Mt 18:20). “Então, o rei Nabucodonosor se espantou, e se 

levantou depressa, e disse aos seus conselheiros: Não lançamos nós  três homens 

atados dentro do fogo? Responderam ao rei: É verdade, ó rei. Tornou ele e disse: Eu, 

porém, vejo  quatro  homens soltos, que andam passeando dentro do fogo, sem 

nenhum dano; e o aspecto do quarto é semelhante a um filho dos deuses “ (Dn 3:24-

25). Quando você anda pelo fogo, você nunca está sozinho! 

 

Concordância. “Em verdade também vos digo que, se dois dentre vós, sobre a terra, 

concordarem a respeito de qualquer coisa que, porventura, pedirem, ser-lhes-á 

concedida por meu Pai, que está nos céus” (Mt 18:19).  

 

Orem uns pelos outros. “Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros e orai uns 

pelos outros, para serdes curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo” (Tg  

5:16). Confessar suas falhas a um homem que pense como você é o melhor método para 

obter um coração puro. 

 

Busque a Minha face. “...e se o Meu povo, que se chama pelo Meu nome, se humilhar, 

e orar, e buscar a Minha face , e se converter dos seus maus caminhos, então, Eu 

ouvirei dos céus, e perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra” (2 Cr 7:14).    

 

“Contemplai-O e sereis iluminados, e o vosso rosto jamais sofrerá vexame” (Sl 34:5). 

 

Converta-se dos seus maus caminhos. “... e se o Meu povo, que se chama pelo meu 

nome, se humilhar, e orar, e buscar a Minha face, e se converter dos seus maus 

caminhos, então, Eu ouvirei dos céus, e perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra” 

(2 Cr 7:14). As Escrituras não são somente para a mente; elas são para o coração e para 

a vontade. Para receber o verdadeiro impacto das promessas das Escrituras, nós 

devemos render nossas vidas e nossas vontades à liderança do Espírito Santo. Devemos 

ansiar pela reconstrução do nosso ser.  
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A quem o Senhor ouve? A quem o Senhor livra? “Os olhos do SENHOR repousam 

sobre os justos, e os seus ouvidos estão abertos ao seu clamor” (Sl 34:15). “Clamam os 

justos, e o Senhor os escuta e os livra de todas as suas tribulações” (Sl 34:17). 

 

A quem Ele não responderá? Quando você está em pecado, Deus não responderá, 

mesmo que você clame a Ele. “Então, chamarão ao Senhor, mas não os ouvirá; antes, 

esconderá deles a sua face, naquele tempo, visto que eles fizeram mal nas suas obras” 

(Mq 3:4). 

 

Nós todos pecamos. Nós todos pecamos e carecemos da glória de Deus, mas Ele 

enviou  

o Seu Filho. “Tendo Deus ressuscitado o Seu Servo, enviou-O primeiramente a vós 

outros para vos abençoar, no sentido de que cada um se aparte das suas perversidades” 

(At 3:26).  

 

Obedecer é melhor do que sacrificar. “Eis que o obedecer é melhor do que o 

sacrificar, e o atender, melhor do que a gordura de carneiros. Porque a rebelião é como 

o pecado de feitiçaria, e a obstinação é como a idolatria e culto a ídolos do lar...” (1 Sm 

15:22-23). Você sabe a coisa certa a se fazer; mas ainda assim você não o faz? 

Obedeça! “Portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não o faz nisso está 

pecando” (Tg 4:17).  

 

Comece orando o Salmo 51:2-4. “Lava-me completamente da minha iniquidade e 

purifica-me do meu pecado. Pois eu conheço as minhas transgressões, e o meu pecado 

está sempre diante de mim. Pequei contra Ti, contra Ti somente, e fiz o que é mal 

perante os Teus olhos, de maneira que serás tido por justo no Teu falar e puro no Teu 

julgar.”   

 

Quando você desiste de orar? Nunca! Nós temos um exemplo maravilhoso do fato de 

que Deus nem sempre quer dizer “não” quando não recebemos resposta para a nossa 

oração. Leia Mateus 15:22 para ver como a mulher cananeia continuou a implorar a 

Jesus pela cura de sua filha. O resultado de sua fé: “... Então, lhe disse Jesus: Ó mulher, 

grande é a tua fé! Faça-se contigo como queres. E, desde aquele momento, sua filha 

ficou sã.” 

 

A batalha pela alma. Você está em jugo desigual? Leia esse trecho retirado do livro 

Prayer, Asking and Receiving de John Rice. Ele está falando sobre uma esposa orando 

por seu marido, mas certamente pode ser aplicado a você quando ora por sua esposa. “ 

Se uma esposa Cristã está totalmente rendida a Deus… ela pode ganhar seu marido 

muito mais rápido do que qualquer outra coisa. Ore uma simples oração de confissão. 

Ore com sinceridade, do fundo da sua alma. Reconheça nestas palavras os seus erros, a 

sua aridez, a sua superficialidade como Cristã, a sua falta de frutos. Ore agora em seu 

coração. Eu suplico que hoje você implore por isso, suplique por isso, se confessando, 

com lágrimas, com esforço vindos da alma, até que Deus responda dos céus.” Lembre-

se de que você tem a promessa de que “... serás salvo, tu e toda a tua casa” (At 11:14). 

Lembre-se de que a esposa descrente é santificada pelo seu marido. “Pois o marido 

descrente é santificado por meio da mulher, e a mulher descrente é santificada por meio 

do marido... você, marido, como sabe se salvará sua mulher?” (1 Co 7:14, 16). 
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Fé 
 

Pedro, um exemplo de fé. Leia a história de Pedro em Mateus 14, começando pelo 

versículo 22. Jesus mandou que Pedro andasse sobre as águas. Se Ele te mandar andar 

sobre as águas, você sairá do barco? Perceba que quando Pedro clama a Jesus, é sempre 

seguido pela palavra  imediatamente . Imediatamente, Jesus falou a eles e disse que 

tivessem coragem. E então depois, quando Pedro começou a afundar, ele clamou ao 

Senhor, e “prontamente, Jesus, estendendo a mão, tomou-o....”! (Mt 14:31). 

 

Medo.  Uma pergunta que devemos nos fazer é, “Por que Pedro afundou?” “Reparando, 

porém, na força do vento, teve medo...” (Mt 14:30). Se você olhar para a sua situação e 

a batalha que está sendo travada contra você, você afundará! Pedro tirou seus olhos do 

Senhor e o resultado foi medo! A Escritura diz que ele “teve medo.” Se você tirar os 

seus olhos do Senhor, você também terá medo. 

 

Seu testemunho. Como os outros no barco reagiram? (Você se esqueceu que tinham 

outros que não saíram do barco?) Está escrito, “E os que estavam no barco o adoraram, 

dizendo: Verdadeiramente és Filho de Deus!” (Mt 14:33). Você está disposto a permitir 

que Deus te use para mostrar a Sua bondade, Sua amorosa benignidade, Sua proteção, 

para atrair outros a Ele? Há uma grande recompensa! Isto é evangelismo. Outros virão a 

você quando estiverem tendo problemas porque eles têm visto sua paz e alegria, 

independentemente das suas circunstâncias. 

 

O vento parou. “Subindo ambos para o barco, cessou o vento” (Mt 14:32). Suas 

provações e batalhas não durarão para sempre. Este teste foi necessário para fazer Pedro 

forte o bastante para ser a “pedra” da qual Jesus havia falado. O inimigo (e outros 

trabalhando para ele) te dirão que você ficará na provação a não ser que você fuja, se 

entregue ou desista. Deus nunca teve a intenção de que nós permanecêssemos no “vale 

da sombra da morte.” No Salmo 23:4 diz que nós andamos “pelo  vale da sombra da 

morte.” O inimigo quer que pensemos que Deus tem a intenção de que vivamos lá! Ele 

quer pintar um quadro de “desespero”! Deus é a nossa esperança, e a esperança é nossa 

fé em Sua Palavra, que foi semeada em nossos corações. 

 

Abraão. Podemos encontrar em Abraão um segundo exemplo de fé. Quando tinha cerca 

de 90 anos de idade e ainda estava sem o filho que Deus lhe havia prometido, ele 

“esperava contra a esperança” (Rm 4:18). Isto não é bom? Mesmo quando toda a 

esperança tinha se acabado, ele continuou a acreditar em Deus e a tomá-lo por Sua 

Palavra. Nós temos que fazer o mesmo. 

 

Se você tem falta de fé. Se você tem falta de fé, você deve pedir a Deus, porque existe 

uma batalha espiritual constante, travada por Satanás, para destruir sua fé. “Combate o 

bom combate da fé...” (1 Tm 6:12). “Combati o bom combate, completei a carreira, 

guardei a fé” (2 Tm 4:7). Sem a fé do povo, até o poder de Jesus era inibido. “ (Jesus) 

Não pôde fazer ali nenhum milagre, senão curar uns poucos enfermos, impondo-lhes as 

mãos. Admirou-se da  incredulidade deles...” (Mc 6:5-6). 

 

Aja com a fé que você tem. “E ele lhes respondeu: Por causa da pequenez da vossa fé.  

Pois em verdade vos digo que, se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este 

monte: Passa daqui para acolá, e ele passará. Nada  vos será impossível” (Mt 17:20). 
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Imitadores de fé. A melhor coisa que podemos fazer é imitar aqueles nas Escrituras 

que mostraram fé (você encontrará a galeria da fé em Hebreus, capítulo 11). Nós 

precisamos agir sobre promessas de Deus sendo “...imitadores daqueles que, pela fé e 

pela longanimidade, herdam as promessas” (Hb 6:12). 

 

Ânimo dobre ou duvidando. Você não deve ter ânimo dobre: sua mente não deve 

vacilar ou duvidar de Deus. “Peça-a, porém, com fé, em nada duvidando; pois o que 

duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não suponha esse 

homem que alcançará do Senhor alguma coisa; homem de ânimo dobre, inconstante em 

todos os seus caminhos” (Tg 1:6-8). 

 

Fé sem obras. “Mas alguém dirá: Tu tens fé, e eu tenho obras; mostra-me essa tua fé 

sem as obras, e eu, com as obras, te mostrarei a minha fé” (Tg 2:18). Mostre aos outros 

que você tem fé por suas obras. Se você tem problemas no seu lar, não apenas diga que 

você acredita que eles serão curados, mas aja segundo esta crença. “Queres, pois, ficar 

certo, ó homem insensato, de que a fé sem as obras é inoperante?” (Tg 2:20). 

 

Fatos que não se veem. Muitos podem te perguntar se você vê qualquer mudança. 

Compartilhe estas Escrituras com eles. “Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, 

a convicção de fatos que se não veem” (Hb 11:1). “Visto que andamos por fé e não pelo 

que vemos” (2 Co 5:7).   

 

A Palavra. Como podemos ganhar fé, ou aumentar a fé que temos? “De sorte que a fé é 

pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus” (Rm 10:17). Leia a Sua Palavra e se cerque 

de homens fieis. 

 

Obediência. Não se esqueça que a obediência a Deus é essencial para a vitória. Não se 

esqueça do que Jesus disse: “Nem todo o que Me diz: Senhor, Senhor! entrará no reino 

dos céus, mas aquele que faz a vontade de Meu Pai, que está nos céus.” (Mt 7:21, 23). 

 

Dentro da vontade de Deus. Se você está experimentando condenação em seu coração 

e sentindo que não está dentro da vontade de Deus, que não guarda os Seus 

mandamentos e que não pede pelas coisas de acordo com a vontade Dele, então é claro 

que você não terá a confiança e nem a fé para receber o seu pedido das mãos do Senhor. 

Peça a Deus para direcionar seus caminhos e para mudar sua vontade para a vontade 

dEle. “..., contudo, não seja o que Eu quero, e sim o que Tu queres” (Mc 14:36). 

 

Oração e jejum. Jesus disse aos Seus apóstolos, “Mas esta casta não se expele senão 

por meio de oração e jejum” (Mt 17:21). Se você tem orado fervorosamente e tem 

purificado os seus caminhos, então Deus pode estar te chamando a um jejum. Existem 

diferentes durações de jejuns. 

 

Jejum de um dia. O jejum de um dia começa à noite depois da sua refeição da noite. 

Você bebe somente água até que o período de 24 horas estar completo; depois você 

come a refeição da noite do dia seguinte. Você ora pelo seu pedido durante este tempo. 

Este jejum pode ser feito algumas vezes por semana. 

 

Jejum de três dias. Ester jejuou “pelo favor” do seu marido, o rei. Ela jejuou três dias 

“para receber favor” dele. “Vá reunir todos os judeus que estão em Susã, e jejuem em 
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meu favor. Não comam nem bebam durante três dias e três noites. Eu e minhas criadas 

jejuaremos como vocês.” (Et 4:16). 

 

Jejum de sete dias. Sete dias parecem representar completude. “Tendo eu ouvido estas 

palavras, assentei-me, e chorei, e lamentei por alguns dias; e estive jejuando e orando 

perante o Deus dos céus” (Ne 1:4). Normalmente será durante grande tristeza que você 

será “chamado” para jejuar por sete dias. Quando você estiver faminto ou fraco, use este 

tempo para oração e leitura da Sua Palavra.  

 

Um rosto triste. Mantenha-se o mais quieto possível sobre o seu jejum. Durante o 

jejum, você não deve reclamar ou chamar atenção para si. “Quando jejuardes, não vos 

mostreis contristados como os hipócritas; porque desfiguram o rosto com o fim de 

parecer aos homens que jejuam. Em verdade vos digo que eles já receberam a 

recompensa. Tu, porém, quando jejuares, unge a cabeça e lava o rosto, com o fim de 

não parecer aos homens que jejuas, e sim ao teu Pai, em secreto; e teu Pai, que vê em 

secreto, te recompensará” (Mt 6:16-18). 

 

O Senhor lutará suas batalhas. Fique parado e veja! Uma vez que você sabe que 

orou segundo o que temos lido ao longo das Escrituras, então faça como elas dizem – 

“Neste encontro, não tereis de pelejar; tomai posição, ficai parados e vede o salvamento 

que o Senhor vos dará” (2 Cr 20:17). 

 

Ninguém se glorie. Deus diz que somos um povo de dura cerviz! Quando a batalha 

for vencida ou quando a guerra terminar, que nos gloriemos somente Nele. 

Permaneçamos humildes. “Porque pela graça sois salvos, mediante a fé; e isto não vem 

de vós; é dom de Deus; não de obras, para que ninguém se glorie” (Ef 2:8-9). “... não 

digas no teu coração: Por causa da minha justiça é que o Senhor me trouxe a esta terra 

para a possuir, porque, pela maldade ... é que o Senhor as lança de diante de ti. Não é 

por causa da tua justiça, nem pela retidão do teu coração que entras a possuir a sua 

terra, mas pela maldade destas nações ... pois tu és povo de dura cerviz ... rebeldes 

fostes contra o Senhor” (Dt 9:4-7). Nós todos pecamos e carecemos da glória de Deus, 

então que nos lembremos de que quando a batalha é vencida, nossa justiça ainda não é 

nada mais que trapo de imundícia. “Ora, todos nós estamos na mesma condição do 

impuro! Todos os nossos atos de justiça se tornaram como trapos de imundícia. 

Perdemos o viço e murchamos como folhas que morrem, e como o vento as nossas 

próprias iniquidades nos empurram para longe.” (Is 64:6). 

 

A intensidade das suas provas é um sinal de que você está próximo da vitória. Suas 

tribulações podem intensificar quando você estiver próximo de receber a vitória. “Por 

isso, festejai, ó céus, e vós, os que neles habitais. Ai da terra e do mar, pois o diabo 

desceu até vós, cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta” (Ap 

12:12). Comecemos nosso compromisso orando Sua Palavra... 

 

“Querido Pai Celestial, eu entro no meu lugar de oração e, agora que fechei a porta, eu 

oro a Ti, meu Pai, em segredo. Como me vês aqui em segredo, me recompensarás 

publicamente. Está escrito que ‘tudo quanto pedirdes em oração, crendo, recebereis. ’ 

(Mt 21:22). 

 

“Ó Deus, Tu és meu Deus; cedo Te buscarei; minha alma anseia por Ti numa terra seca 

e árida, onde não há água. Senhor, não há ninguém além de Ti para ajudar na batalha 
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entre os poderosos e aqueles que não têm forças; então ajude-nos, ó Senhor nosso Deus, 

porque nós confiamos em Ti, e em Teu nome viemos contra esta multidão. Ó Senhor, 

Tu és meu Deus; que o homem não prevaleça contra Ti. 

 

“ Teus olhos, Senhor, passam por toda a terra para mostrar-se forte para com aqueles 

corações que são completamente Teus. Sonda o meu coração. 

 

“Porque embora andando na carne, não militamos segundo a carne, porque as armas da 

nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus para destruir fortalezas. 

Derribando imaginações, e toda alta coisa que se exalta contra o conhecimento de Deus, 

e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo, Tu tens prontidão para vingar 

toda desobediência quando a Tua obediência é cumprida. 

 

“Ó, cesse a malícia dos ímpios, mas estabelece Tu o justo. Eu não me atemorizarei de 

más notícias; o meu coração é firme, confiante no Senhor. O meu coração, bem firmado, 

não teme, até ver cumprido, nos meus adversários, o meu desejo. 

 

“Que seja bendito o meu manancial, e que eu me alegre com a mulher da minha 

mocidade. Por que eu deveria me alegrar com uma adúltera e abraçar o seio de uma 

estranha? Minhas próprias iniquidades capturariam o perverso e eu seria preso pelas 

cordas do meu pecado. Eu morreria por falta de instrução, e na grandeza da minha tolice 

eu me perderia. Os caminhos do homem estão perante os olhos do Senhor e Ele 

considera todas as suas veredas. 

 

“Abraão esperou contra a esperança, creu em esperança, e não se enfraqueceu na fé; ele 

não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando 

glória a Deus. Ele estava plenamente convicto de que Ele era poderoso para cumprir o 

que prometera. 

 

“Porque, na esperança, fomos salvos. Pois o que alguém vê, como o espera? Mas, se 

esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Eu teria perecido, se não 

cresse que veria a bondade do Senhor na terra dos viventes. Tem bom ânimo, e Ele 

fortalecerá o teu coração, sim, espera no Senhor. Os que esperam no SENHOR 

renovarão as suas forças e subirão com asas como águias; correrão e não se cansarão; 

caminharão e não se fatigarão. 

 

“Porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com ouvidos se percebeu, nem com os 

olhos se viu Deus além de Ti, que trabalha para aquele que nele espera. Bondade e 

misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida; e habitarei na casa do 

Senhor para todo o sempre. Amém.” 

 

Que Deus te Dê a Vitória 
 

Comprometimento pessoal: Orar ao nosso Pai ao invés de abandonar o campo de 

batalha ou usar o braço da carne. “Baseado no que eu aprendi da Palavra de Deus, eu 

me comprometo a purificar todos os meus desejos e preocupações em oração. Eu 

reconheço que a única forma de vencer minhas batalhas é conhecendo e aplicando a Sua 

Palavra à minha vida.” 

 

Data: _________ Assinado: _______________________________________ 



 Um Homem Sábio 64 

“Não que eu já tenha obtido tudo isso ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para 

alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus.” (Fp 3:12). 

 

 

Dever de Casa 
 

O que você pode fazer para assegurar vitória em toda e qualquer crise e disputa conjugal 

em sua vida? Você pode orar! 

 

1. Se você tem sido fiel para escrever os versículos de cada capítulo que te tocou e tem 

lido frequentemente seus cartões, então a Palavra Dele agora está escondida no seu 

coração. Use estes cartões para orar a Palavra durante situações de frustração e também 

para guiar sua esposa espiritualmente com amor e oração. 

 

2. Seja um praticante da Palavra e não apenas um ouvinte. “Mas o homem que 

observa atentamente a lei perfeita, que traz a liberdade, e persevera na prática dessa lei, 

não esquecendo o que ouviu mas praticando-o, será feliz naquilo que fizer.” (Tg 1:25). 

 

3. Compartilhe a sabedoria desta lição com um outro homem que esteja lutando na 

carne. Certifique-se de “gloriar-se” nas suas fraquezas primeiro! 

 

 

Teste Seu Conhecimento 
 

1. Ao lidar com uma situação difícil com a sua esposa, é importante se lembrar de que 

ela não é o inimigo. “Não sabem que, quando vocês se oferecem a alguém para lhe 

obedecer como _____________, tornam-se ____________daquele a quem obedecem: 

escravos do pecado que leva à morte, ou da ____________ que leva à ___________?” 

(Rm 6:16). 

 

2. Jesus nos deu as chaves do céu. “Eu darei a você as __________ do Reino dos 

________; o que você __________ na terra terá sido ligado nos céus, e o que você 

___________ na terra terá sido desligado nos céus” (Mt 16:19). 

 

3. Quando a sua esposa estiver desobediente à Palavra de Deus, você deve amá-la sendo 

____________ (1 Co 13:4), porque o amor nunca ____________! (1 Co 13:8). 

 

4. A Palavra nos diz que nossa obediência à Palavra é essencial para a vitória. “Nem 

___________ que me diz: ‘Senhor, Senhor’, entrará no Reino dos céus, mas apenas 

aquele que faz a __________ de meu Pai que está nos céus. Então eu lhes direi 

claramente: ‘Nunca os conheci. Afastem-se de mim vocês que ___________! ’” (Mt 

7:21,23). 

 

5. Devemos nos lembrar continuamente daqueles que venceram e receberam a vida 

abundante que Deus prometeu. “Resistam-lhe, _________ ___ ____, sabendo que os 

irmãos que vocês têm em todo o mundo estão passando pelos _________ sofrimentos.” 

(1 Pe 5:9). 
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6. Quando as pessoas nos perguntam se estamos vendo alguma mudança nas coisas 

pelas quais estamos esperando e orando, devemos nos lembrar de que a “ _________ é a 

certeza daquilo que ___________ e a prova das coisas que não vemos.” (Hb 11:1). 

 

7. “Mas essa casta não se expulsa exceto por ____________ e _____________.” (Mt 

17:21). 

 

*As respostas para essas perguntas poderão ser encontradas na página 217 deste 

manual. 



Capítulo 6 

 

O Homem Irado 
 

“Melhor é o que tarda em irar-se do que o poderoso,  

e o que controla o seu ânimo  

do que aquele que toma uma cidade.” 

–Provérbios 16:32  
  

 

Pergunte a si mesmo, “Eu sou um homem irado?” Se você respondeu que não, que tal se 

alguém fizesse essa pergunta à sua esposa, a seus filhos ou às pessoas do seu ambiente 

de trabalho? Eles também responderiam que você não é um homem irado? A ira é 

mencionada 266 vezes na Bíblia. A maior parte dessas passagens é em relação à ira de 

Deus no que diz respeito àqueles que pecam repetidamente sem se arrependerem. A 

palavra ira é mencionada 87 vezes. Alguns pregadores nos dizem que somos ordenados 

a nos irarmos. Isto é verdade? Vamos buscar a sabedoria de Deus em Sua Palavra em 

relação à ira. 

 

Homens Irados nas Escrituras 
 

Caim irou-se. Há muitos relatos de homens irados nas Escrituras e as consequências 

sofridas por aqueles que não conseguiram vencer sua fúria. Eles continuaram tentando 

“se erguer acima” de sua ira, mas Satanás os enganou porque para vencer a ira você 

deve se curvar em humildade. “Todavia, não se agradou de Caim e de sua oferenda; e, 

por esse motivo, Caim ficou muito irado e seu semblante assumiu uma expressão 

maligna. Então o SENHOR abordou Caim: ‘Por que estás furioso? E por qual motivo 

teu rosto está transtornado? Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Entretanto, 

se assim não fizeres, sabe que o pecado espreita à tua porta e deseja destruir-te; cabe a ti 

vencê-lo!’” (Gn 4: 5-7). Foi o orgulho de Caim que o fez invejar e se irar contra o seu 

irmão. 

 

Moisés. Moisés foi um homem a quem Deus usou poderosamente. Ainda assim foi a 

sua ira que frequentemente o atrapalhava. “Todavia, alguns deles não deram atenção a 

Moisés... Por isso Moisés irou-se contra eles.” (Ex 16:20). Muitas vezes ele se irou com 

a desobediência e o pecado daqueles que deveria conduzir à Terra Prometida. Você se 

enfurece com aqueles que recebeu a designação de liderar? “O homem irado provoca 

brigas, e o de gênio violento comete muitos pecados.” (Pv 29:22). 

 

“Quando Moisés procurou por toda parte o bode da oferta pelo pecado e soube que já 

fora queimado, irou-se contra Eleazar e Itamar, os filhos de Arão que ficaram vivos...” 

(Lv 10:16). 
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“Então Moisés ficou extremamente irado e rogou ao SENHOR: “Não aceites a 

oblação, a oferta dessas pessoas. Jamais fiz mal a qualquer um deles, nem mesmo tirei 

deles um jumentinho sequer!” (Nm 16:15). 

“Então, Moisés indignou-se contra os comandantes das forças...” (Nm 31:14). 

 

“Então, todos estes teus conselheiros descerão a mim, e se prostrarão diante de mim, 

suplicando: ‘Sai, tu e todo o povo que te segue! ’ Só depois desses acontecimentos 

sairei! E, ardendo em ira, saiu Moisés da presença do Faraó.” (Ex 11:8). 

 

“Quando Moisés aproximou-se do acampamento, no sopé da montanha, e viu aquela 

estátua em forma de bezerro e as danças, irou-se profundamente e espatifou as tábuas 

de pedra no chão.” (Ex 32:19). Homens, vocês já atiraram algum objeto quando estavam 

irados? Não cometam o erro de usar a ira de Moisés como desculpa para a sua própria 

ira. A verdade é que Deus o usou poderosamente a despeito de sua fraqueza nessa área; 

mas justificar o pecado é se colocar em um terreno perigoso. À propósito, a ira é único 

pecado em sua vida, ou existem outros como imoralidade, cobiça, bebedeira ou farras? 

“Mas, tu, por que julgas teu irmão? Ou tu, igualmente, por que desprezas teu irmão? 

Pois todos compareceremos diante do tribunal de Deus.” (Rm 14:10). 

 

“Respondeu Arão: ‘Ó, meu senhor, não te enfureças ainda mais; tu bem sabes o quanto 

este povo é inclinado à prática do mal. ’” (Ex 32:22). Todos as pessoas em nossos lares 

são inclinadas ao mal. Elas precisam de nossas orações para ajudar a mantê-las no 

caminho reto; lute por elas da forma correta. Ensine-as a lutar da maneira certa. 

“Porquanto, nossa luta não é contra seres humanos, e sim contra principados e 

potestades, contra os dominadores deste sistema mundial em trevas, contra as forças 

espirituais do mal nas regiões celestiais.” (Ef 6:12). Se elas (ou você) não foram salvos, 

então estão escravos do pecado. “Não estais informados de que ao vos entregardes a 

alguém como escravos para lhe obedecer, sois escravos deste a quem obedeceis, seja do 

pecado para a morte, seja da obediência que leva à justiça?” (Rm 6:16). 

 

Moisés foi um homem abençoado por Deus em muitos aspectos, mas a sua ira fez com 

que ele perdesse a benção de entrar na Terra Prometida. 

 

Jonas irou-se. “Entretanto, Jonas ficou extremamente decepcionado com tudo isso e 

irou-se sobremaneira.” (Jn 4:1). 

 

“Respondeu o senhor: ‘É razoável essa tua ira? ’” (Jn 4:4). Muitas vezes, após se 

acalmar, você não fica surpreso ao se dar conta de quão estúpido foi se enfurecer por 

uma coisa tão pequena e insignificante? 

 

O que Jesus disse sobre a ira? “Eu, porém, vos digo que qualquer que se irar contra 

seu irmão estará sujeito a juízo. Também qualquer que disser a seu irmão: Racá, será 

levado ao tribunal. E qualquer que o chamar de idiota estará sujeito ao fogo do inferno.” 

(Mt 5:22). Jesus estava falando apenas sobre se irar contra um irmão? Não. Ele estava 

falando sobre se irar com qualquer um, mesmo sua esposa e seus filhos. Isso significa 

que você é culpado suficiente para ir para o inferno? Sim, isso mesmo. Mas se somos 

Cristãos, Cristo nos salvou das consequências de nossos pecados porque Ele continua a 

nos purificar deles. 
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“Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar todos os 

pecados e nos purificar de qualquer injustiça.” (1 Jo 1:9). O versículo diz se 

confessarmos. A questão então é, se você tem um problema com ira, você já confessou 

esse pecado ao Senhor seu Salvador? Você já confessou àqueles a quem ofendeu? 

“Racá” é uma palavra que significa “sem valor” em grego. Você já disse à sua esposa e 

aos seus filhos, de diferentes maneiras, que eles não têm valor? Você é culpado do fogo 

do inferno se não se arrepender. Se você acha que vai perder o respeito deles ao pedir 

perdão, experimente e veja por si mesmo. Eles podem simplesmente te respeitar da 

maneira que você tanto vem desejando que façam. 

 

Manifestações de ira. “Pois temo que, ao visitá-los, não os encontre como eu esperava, 

e que vocês não me encontrem como esperavam. Temo que haja entre vocês brigas, 

invejas, manifestações de ira, divisões, calúnias, intrigas, arrogância e desordem.” (2 

Co 12;20). O que os seus irmãos em Cristo encontrariam se entrassem sem anunciar em 

sua casa ou no seu escritório? 

 

Ordenados a nos irarmos? Muitos pregadores têm usado o versículo seguinte para 

dizer àqueles que têm comichão nos ouvidos que devemos nos irar. Lido fora de 

contexto isso até parece ser verdadeiro. Mas, para buscar a Verdade, precisamos apenas 

ler o versículo inteiro: “Estremecei de ira, mas não pequeis”, acalmai a vossa raiva 

antes que o sol se ponha e não deis lugar ao diabo... Não saia da vossa boca nenhuma 

palavra que cause destruição, mas somente a que seja útil para a edificação, de acordo 

com a necessidade, a fim de que comunique graça aos que a ouvem... E não entristeçais 

o Espírito Santo de Deus... Toda amargura, cólera, ira, gritaria e blasfêmia sejam 

eliminadas do meio de vós, bem como toda a maldade! Pelo contrário, sede bondosos e 

compassivos uns para com os outros, perdoando uns aos outros, da mesma maneira 

como Deus vos perdoou em Cristo.” (Ef 4: 26-32). A ira é uma reação natural quando 

alguém nos ofende, ou devemos dizer, uma reação da carne. Mas como seguidores de 

Cristo, é pedido que caminhemos no Espírito! “Portanto, vos afirmo: Vivei pelo 

Espírito, e de forma alguma satisfareis as vontades da carne!” (Gl 5:16). 

 

Andai em amor. “Portanto, sede imitadores de Deus, como filhos amados; e andai em 

amor como Cristo, que também nos amou e se entregou por nós a Deus como oferta e 

sacrifício com aroma suave.” (Ef 5:1). 

 

Família dispersa. “Maldita seja sua cólera, tão tremenda, e sua ira, exageradamente 

cruel! Eu os dividirei pelas terras de Jacó e os espalharei no meio do seu próprio povo!” 

(Gn 49:7). Sua família foi dispersa? Seus filhos saem ou vão brincar na casa de um 

amigo quando você está em casa porque eles têm medo da sua cólera? Seus filhos 

adolescentes ou jovens adultos foram embora por causa da sua cólera? “E vós, pais, não 

provoqueis a ira dos vossos filhos, mas educai-os de acordo com a disciplina e o 

conselho do Senhor. Caminhando como servos.” (Ef 6:4). (Veja o capítulo 15, “As 

Instruções do Pai”) 

 

Tardio em Irar-se 

 
Deus nos diz que Ele é tardio em irar-se. “Passando, pois, o Senhor perante ele, 

clamou: O Senhor, o Senhor Deus, misericordioso e piedoso, tardio em irar-se e 

grande em beneficência e verdade.” (Ex 34:6). 
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“O Senhor é tardio em irar-se, e grande em misericórdia; perdoa a iniquidade e a 

transgressão...” (Nm 14:18). 

 

“Bondoso e compassivo é o Senhor, tardio em irar-se, e de grande benignidade.” (Sl 

145:8). 

 

Tardio ou rápido em irar-se – como você é? Deus descreve a diferença entre um 

homem que O segue e um que não o faz. 

 

Você exalta a insensatez? Se tiver “pavio curto” é isso que você faz. “Quem é tardio 

em irar-se é grande em entendimento; mas o que é de ânimo precipitado exalta a 

loucura.” (Pv 14:29). 

 

Você incita as contendas ou é um pacificador? “O homem iracundo suscita 

contendas; mas o longânime apazigua a luta.” (Pv 15:18). 

 

Você é melhor do que os poderosos? “Melhor é o que tarda em irar-se do que o 

poderoso, e o que controla o seu ânimo do que aquele que toma uma cidade.” (Pv 

16:32). 

 

A ira do homem não opera a justiça de Deus. “Sabei isto, meus amados irmãos: Todo 

homem seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. Porque a ira do 

homem não opera a justiça de Deus.” (Tg 1:19-20).   

 

Como Ganhar Controle Sobre a Sua Ira 

 
Sendo discreto. “A discrição do homem fá-lo tardio em irar-se; e sua glória está em 

esquecer ofensas.” (Pv 19:11). Como você se torna discreto? “Eu, a sabedoria, habito 

com a prudência, e possuo o conhecimento e a discrição.” (Pv 8:12).  

 

Sendo sábio. “Os escarnecedores abrasam a cidade; mas os sábios desviam a ira.” (Pv 

29:8). Onde você encontra a sabedoria? “O temor do SENHOR é o princípio da 

sabedoria.” (Sl 111:10). 

 

Esse é você em casa? “O medo que o rei provoca é como o bramido de um leão; quem 

o irrita coloca em risco a própria vida.” (Pv 20:2). 

 

A ira produz contendas. “Como o espremer do leite produz queijo verde, e o espremer 

do nariz produz sangue, assim o espremer da ira produz contenda.” (Pv 30:33). A sua 

ira se agita dentro de você constantemente? Todo mundo tem que pisar em cascas de 

ovos porque você pode explodir a qualquer minuto? “Melhor é um bocado de pão seco 

com paz e tranquilidade do que a casa repleta de carnes e contendas.” (Pv 17:1). 

 

Você está “praticando” as obras da carne ou os frutos do Espírito? “Ora, as obras 

da carne são manifestas, as quais são: a prostituição, a impureza, a lascívia, a idolatria, 

a feitiçaria, as inimizades, as contendas, os ciúmes, as iras, as facções, as dissensões, 

os partidos, as invejas, as bebedices, as orgias, e coisas semelhantes a estas, contra as 

quais vos previno, como já antes vos preveni, que os que tais coisas praticam não 

herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é: o amor, o gozo, a paz, a 
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longanimidade, a benignidade, a bondade, a fidelidade, a mansidão, o domínio próprio; 

contra estas coisas não há lei.” (Gl 5: 19-23).  

 

Espírito de Contenda 
 

Você tem um espírito de contenda? “E rejeita as questões loucas, e sem instrução, 

sabendo que produzem contendas. E ao servo do Senhor não convém contender, mas 

sim, ser manso para com todos, apto para ensinar, sofredor.” (2 Tm 2:23-24). Você é 

um “sabichão”? Ou você tem um comentário contrário para tudo que as pessoas dizem? 

Deus nos diz, “Entra em acordo depressa com teu adversário, enquanto estás com ele a 

caminho do tribunal, para que não aconteça que o adversário te entregue ao juiz.” (Mt 

5:25). 

 

Você é respondão? “Instrui os escravos a se submeterem em tudo a seus senhores, a 

tomarem a iniciativa de agradar-lhes, a não serem respondões.” (Tt 2:9). Você é escravo 

de Jesus? Ele te comprou por um preço? Então você deve a Ele o ser agradável. 

 

Há desavença em sua casa? Novamente, “É melhor um bocado seco e com ele a 

tranquilidade, do que a casa cheia de iguarias e com desavença.” (Pv 17:1). Seus filhos 

são barulhentos e rebeldes? (Veja o capítulo 15, “As Instruções do Pai” pois “O meu 

povo foi destruído pela falta de conhecimento. Porque vocês rejeitaram o 

conhecimento...” (Oséias 4:6).) 

 

Você contende com a sua esposa? “Como o soltar das águas é o início da contenda, 

assim, antes que sejas envolvido afasta-te da questão.” (Pv 17:14). O mundo, e os 

chamados “especialistas” em casamento, nos dizem que uma boa briga é até saudável 

para o casamento – não acredite nisso! 

 

Eu Estava Só Brincando 
 

Você é louco? Uma das armadilhas mais comuns em que os homens caem é fazer piada 

com os outros em público. Você provoca a sua mulher sobre as fraquezas dela ou às 

vezes sobre coisas que ela te confidenciou? “Como o louco que atira brasas e flechas 

mortais, assim é o homem que engana o seu próximo e diz: “Eu estava só brincando”. 

(Pv 26: 18-19). 

 

Palavras vãs, conversas tolas e gracejos indecentes. “Mas a prostituição, e toda sorte 

de impureza ou cobiça, nem sequer se nomeie entre vós, como convém a santos, nem 

baixeza, nem conversa tola, nem gracejos indecentes, coisas essas que não convêm; 

mas antes ações de graças. Porque bem sabeis isto: que nenhum devasso, ou impuro, ou 

avarento, o qual é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos 

engane com palavras vãs; porque por estas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da 

desobediência. Portanto não sejais participantes com eles pois outrora éreis trevas, mas 

agora sois luz no Senhor; andai como filhos da luz (pois o fruto da luz está em toda a 

bondade, e justiça e verdade), provando o que é agradável ao Senhor; e não vos 

associeis às obras infrutuosas das trevas, antes, porém, condenai-as; porque as coisas 

feitas por eles em oculto, até o dizê-las é vergonhoso. Mas todas estas coisas, sendo 

condenadas, se manifestam pela luz, pois tudo o que se manifesta é luz.” (Ef 5:3-13). 
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Falar como um menino. Você conta piadas, faz gracinhas, fala bobagens e gasta as 

suas palavras em besteiras? O que você fala agrada ao Senhor? A maioria das mulheres 

detesta que as irritem. Algumas levam na esportiva; a maioria não. Quando garoto você 

pode ter treinado as suas piadas e falado besteira com seus amigos da escola ou dos 

esportes. Provavelmente você praticou as suas provocações com aqueles que eram mais 

isolados na escola e quase que certamente com seus irmãos ou irmãs. “Quando eu era 

criança, pensava como menino, sentia e falava como menino. Quando cheguei à idade 

adulta deixei para trás as atitudes próprias das crianças.” (1 Co 13:11). Agora que você 

é um homem, deixe de lado as suas maneiras infantis, “tentando aprender o que agrada 

a Deus.” 

 

Exponha-os. Quando outros homens começarem a fazer piada de suas esposas, ou 

outras palavras vazias estiverem sendo ditas, se afaste ou fique em silêncio. Quando 

outros notarem a diferença em você pode ser que te perguntem a respeito disso. 

Exponha-os à luz da Verdade. “... antes santificai em vossos corações a Cristo como 

Senhor; e estai sempre preparados para responder com mansidão e temor a todo 

aquele que vos pedir a razão da esperança que há em vós; tendo uma boa consciência, 

para que, naquilo em que falam mal de vós, fiquem confundidos os que vituperam o 

vosso bom procedimento em Cristo. Porque melhor é sofrerdes fazendo o bem, se a 

vontade de Deus assim o quer, do que fazendo o mal.” (1 Pe 3:15-17).  

 

Um difamador. Você nunca deve expor aos outros uma fraqueza da sua esposa e nem 

contar uma coisa que ela tenha te confidenciado. Lembre-se de que “o difamador separa 

amigos íntimos.” (Pv 16:28). 

 

A definição de difamador na Chave Bíblica é rakiyl (raw-keel), um mexeriqueiro. 

 

Outros podem te achar divertido, mas Deus conhece o seu coração. “Aquele que difama 

o seu próximo às escondidas, eu o destruirei.” (Sl 101:5). “Horrenda coisa é cair nas 

mãos do Deus vivo.” (Hb 10:31). 

 

Vamos todos nos afastar desse tipo de conversas. “Livrem-se de toda amargura, 

indignação e ira, gritaria e calúnia, bem como de toda maldade.” (Ef 4:31). 

 

A Raiz de Nossa Ira... Orgulho! 
 

“Agora, pois, eu, Nabucodonosor, louvo, exalto e glorifico ao Rei do céu; porque todas 

as Suas obras são verdade, e os Seus caminhos juízo, e Ele pode humilhar aos que 

andam na soberba.” (Daniel 4:37). 

 

Por que há tantos homens irados? Será porque os homens Cristãos imitam o mundo e 

a sua forma de pensamento? Quase todos os livros que lemos, os conselheiros que 

procuramos, e as classes que frequentamos não refletem a Palavra de Deus, que é pura e 

incontestável. Em vez disso a igreja continua nos apresentando uma visão mundana 

Cristianizada. 

 

Veneno misturado em chocolate continua a ser veneno! Homens, as ideias mortais 

do mundo são ainda mais perigosas quando vêm embebidas no Cristianismo porque as 

engolimos imediatamente! Temos passado por uma lavagem cerebral que nos faz pensar 

que “amor próprio” e “autoestima” são coisas boas; ao contrário, essas atitudes são as 
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raízes dos nossos problemas. São os “sabe-tudo” que discutem e querem fazer tudo à 

sua maneira porque sabem (ou pensem que sabem) que estão certos. E quando estão 

errados, sua autoestima precisa ser protegida. Nunca há uma palavra humilde ou um 

“Me desculpe”. O homem irado foi condicionado a pensar que se desculpar seria 

humilhante demais – um sinal de fraqueza. Seu “amor próprio” o treinará para que 

continue a escalar o seu pedestal de orgulho, somente para cair vez após vez. 

 

Qual é a cura? “E chegaram a Mara, mas não podiam beber das suas águas, porque 

eram amargas; por isso chamou-se o lugar Mara.” (Ex 15:23). Moisés lançou uma árvore 

sobre as águas, uma representação da cruz do Calvário. Você também deve lançar a cruz 

em seu oceano de amargura. Cristo morreu para nos libertar de todo pecado, incluindo a 

ira, o orgulho e o comportamento egocêntrico. 

 

Aqui está a prescrição de Deus. Deus disse que se nós, como uma nação, nos 

humilharmos, se buscarmos Sua face e nos convertermos de nossos maus caminhos, Ele 

curaria nossa terra. Ao invés disso, nós continuamos a andar “segundo o conselho dos 

ímpios” (Sl 1:1) e “confiamos no homem” (Jeremias 17:5). É por isso que teremos uma 

cura superficial! “E curam a ferida da filha de meu povo levianamente” (Jeremias 8:11).  

 

Psicologia na igreja. É extremamente perigoso para os Cristãos agir como se as ideias 

de homens ou psicologia fosse a Palavra de Deus. Também é muito perigoso usar a 

Palavra de Deus para promover atuais visões do mundo na igreja. “‘O profeta que tem 

um sonho conte o sonho; e aquele que tem a minha palavra, fale a minha palavra com 

verdade. Que tem a palha com o trigo? ’ diz o Senhor...Portanto, eis que eu sou contra 

os profetas, diz o Senhor que usam de sua própria linguagem, e dizem: ‘Ele disse.’” (Jr 

23:28, 30. 31). O que a psicologia (palha) tem a ver com a Palavra de Deus (trigo)?  

 

Autoestima 
 

Você está treinando e encorajando seus filhos a terem autoestima? A palavra 

“autoestima” deveria fazer um Cristão tremer de medo, já que é apenas outra palavra 

para “orgulho”. Isso é uma palavra de lobo disfarçado em roupa de ovelha! Você logo 

terá uma criança tão arrogante e egocêntrica que os outros não irão gostar dela. É um 

absurdo achar que seja necessário se incutir isso em uma criança para que ela se sinta 

bem sobre si mesma – como se elas já não fossem completamente egocêntricas! Desde o 

nascimento, a criança já quer que as coisas sejam do jeito dela, e é por isso que ela 

chora. Uma criança de dois anos não irá gritar e ter um ataque até que ela consiga o que 

quer? 

 

Construindo a autoestima dos seus filhos. Existem livros e livros e mais livros 

escritos por Cristãos para Cristãos, mas muitos dos ensinamentos não são o que Deus 

diz em Sua Palavra. Vamos ver o que Deus nos ensina sobre construir a nossa própria 

autoestima ou a das nossas crianças. Vamos descobrir o motivo por que devemos ser 

cuidadosos e não dizer “Eu tenho meu orgulho !” e “Eu 

estou tão orgulhoso de você”. 

 

Orgulho é pecado. O orgulho foi o primeiro pecado cometido pelo anjo Lúcifer, que 

depois se transformou em Satanás. “Elevou-se o teu coração por causa da tua 

formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor; por terra Eu (Deus) 

te lancei.” (Ezequiel 28:17). Satanás também disse: “Subirei sobre as alturas das 
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nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo.” (Isaías 14:14). Mesmo assim, nós louvamos 

nossas crianças por sua beleza e ensinamos que elas devem “ir para o topo”, “alcançar 

as estrelas” e a “acreditarem em si mesmas”. 

 

“Autoestima” é uma mentira formada pela distorção das Escrituras. Satanás usou as  

Escrituras quando ele tentou Jesus no deserto; ele usa isso hoje. Ele as distorce um 

pouquinho para fazer delas uma meia verdade. Mas nós sabemos que tudo que é meia 

verdade é uma mentira, não esquecendo de Abraão e Sara (“ela é minha irmã” (Gênesis 

12:19)). 

 

“Ame a seu próximo como a si mesmo.” (Mateus 22:39). Aqueles que são formados 

em psicologia tentarão dizer que esse versículo significa que você tem que amar a si 

mesmo antes que você possa amar a alguém. Em outras palavras, “amor próprio” é 

necessário em primeiro lugar porque alguns de nós, ou a maioria de nós, odiamos a nós 

mesmos. Isso é uma Verdade ou uma mentira? Isso é mentira! Por que? Porque isso 

contradiz a Palavra de Deus. “Pois ninguém jamais odiou o próprio corpo, antes o 

alimenta e dele cuida...” (Ef 5:29). 

 

Jesus nos ensina que aqueles que forem humildes serão abençoados. Nós devemos 

considerar os outros mais importantes que nós mesmos. Aqueles que consideram ou 

ameaçam suicidar-se escutam o mundo dizer que eles odeiam a si mesmos, mas isso 

contradiz a Palavra de Deus. Lembre-se, Deus disse, “ninguém odiou a sua própria 

carne”! Aqueles que querem cometer suicídio não querem mais sentir dor. Satanás os 

cega com o sofrimento até que eles não consigam mais pensar claramente. Se há um 

“espírito de morte” em seu lar, descubra se esse pecado foi passado por um membro da 

família. Uma pessoa que considera o suicídio está clamando por ajuda. Ajude-a com 

amor e conforto. Satanás quer que eles se sintam desesperançados – dê a eles esperança!  

(Veja o capítulo 10, “Várias Provações”). E então, encoraje-os a orarem com “ações de 

graça”, agradecendo a Deus por tudo, incluindo as provações, “sabendo que tudo 

coopera para o bem” (Romanos 8:28). 

 

Egoísmo ou vaidade. “Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas 

humildemente considerem os outros superiores a si mesmos. Cada um cuide, não 

somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros.” (Filipenses 2:3-4). 

“Bem-aventurados os humildes [gentis, mansos], pois eles receberão a terra por 

herança.” (Mt 5:5). Estes versículos das Escrituras são tão diferentes da forma que os 

Cristãos falam hoje em dia devido a influência da psicologia entre os crentes. Se essa 

condescendência com a Palavra de Deus não te faz estremecer, saiba que deveria! 

 

Os últimos serão os primeiros. Muitos ensinam a seus filhos que ser o primeiro deve 

ser o objetivo deles e que não conseguiremos agradar a ninguém se não agradarmos a 

nós mesmos primeiro. A Verdade é, “Contudo, muitos primeiros serão últimos, e muitos 

últimos serão primeiros”. (Mateus 19:30). “Se alguém quiser ser o primeiro, será o 

último, e servo de todos”. (Marcos 9:35). Ajude seus filhos a alcançarem um 

comportamento igual ao de Cristo, compartilhando esses versículos, ao invés de 

erroneamente repetir os clichês do mundo que temos escutado! 

 

O mundo nos diz para falarmos bem de nós mesmos, mas Jesus disse, “Pois todo 

aquele que a si mesmo se exaltar será humilhado, e todo aquele que a si mesmo se 

humilhar será exaltado.” (Mateus 23:12). 
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Aprenda com Nabucodonosor – seu neto não aprendeu. Nabucodonosor (veja as 

Escrituras no início dessa parte), que tinha orgulho de seu poder e riqueza, foi 

transformado em gado do campo e feito para comer grama. Ainda assim seu neto 

preferiu exaltar a si mesmo, “Mas tu, Belsazar, seu sucessor, não te humilhaste, embora 

soubesses de tudo isso. Pelo contrário, tu te exaltaste acima do Senhor dos céus...” (Dn 

5:22-23). 

 

Orgulho é ruim – ele fará com que Deus te humilhe. Você pode achar que algumas 

coisas pelas quais você está passando são humilhantes, mas Deus permite que isso 

aconteça para o seu bem. Ele não quer te humilhar; Ele quer que você seja humilde. 

“Pois do interior do coração dos homens vêm os maus pensamentos...o orgulho.” 

(Marcos 7:21-22). “Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a 

concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai , mas do 

mundo. (1 Jo 2:16). Orgulho não é de Deus! 

 

Por que te glorias? “Porque, quem te faz diferente? E que tens tu que não tenhas 

recebido? E se o recebeste, por que te glorias...?” (1 Co 4:7). 

 

Ao invés disto, devemos morrer para nós mesmos. “Porque já estais mortos, e a vossa 

vida está escondida com Cristo em Deus.” (Colossenses 3:3). “...E ele morreu por todos, 

para que os que vivem, não vivam mais para si, mas para Aquele que por eles morreu e 

ressuscitou” (2 Co 5:15). 

 

Quando nos humilhamos, Deus está livre para nos exaltar. “...Sejam todos humildes 

uns para com os outros, porque “Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos 

humildes”. Portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele 

os exalte no tempo devido...” (1 Pedro 5:5-6). “Deus resiste aos soberbos, mas dá graça 

aos humildes... Humilhai-vos perante o Senhor e Ele vos exaltará.” (Tiago 4:6, 11). 

“Posso todas as coisas em Cristo que me fortalece”. (Filipenses 4:13). Exalte Cristo 

acima de si mesmo. 

 

Jesus deve ser nosso exemplo sempre, e em todas as coisas, pela forma como Ele 

andou nesta terra. “. “De sorte que haja em vós o mesmo sentimento (humildade) que 

houve também em Cristo Jesus, que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação 

ser igual a Deus. Mas esvaziou-se a Si mesmo, (...) humilhou-se a si mesmo, sendo 

obediente até à morte e morte de cruz. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição e lhe 

deu o nome que está acima de todo nome “ (Fp 2:5-9). 

 

O que fazer se temos sido orgulhosos? 
 

Aprendam do Senhor. “Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de Mim, que sou 

manso e humilde de coração...” (Mateus 11:29). 

 

Gloriar-se no Senhor. “Contudo, quem se gloriar, glorie-se no Senhor”, pois não é 

aprovado quem a si mesmo se recomenda, mas aquele a quem o Senhor recomenda.” 

(2 Co 10:17-18). 

 

Não se vanglorie. “Que outros façam elogios a você, não a sua própria boca; outras 

pessoas, não os seus próprios lábios.” (Pr 27:2). 
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E se você não se humilhar? 
 

“Ai dos que são sábios aos seus próprios olhos e inteligentes em sua própria opinião.” 

(Is 5:21). 

 

“Você conhece alguém que se julga sábio? Há mais esperança para o insensato do que 

para ele.” (Pv 26:12). 

 

“Se alguém se considera alguma coisa, não sendo nada, engana-se a si mesmo.” (Gl  

6:3). 

 

“Aliás, Deus não escuta a vã súplica que fazem; o Todo-Poderoso não lhes dá atenção.” 

(Jó 35:13). 

 

“O ganancioso provoca brigas, mas quem confia no Senhor prosperará. Quem confia 

em si mesmo é insensato, mas quem anda segundo a sabedoria não corre perigo.” (Pv 

28:25-26). 

 

“Deus conhece o coração de vocês. Aquilo que tem muito valor entre os homens é 

detestável aos olhos de Deus. ’” (Lc16:15). “E Ele os humilhou e os deixou passar 

fome...” (Dt 8:3). 

 

Você viu em alguma parte das Escrituras Deus nos ensinado a construir a nossa 

autoestima? Você é capaz de achar nas Escrituras algum versículo onde Deus nos diz 

para ensinarmos os nossos filhos a terem autoestima? Devemos nos orgulhar do que 

temos feito, criado ou alcançado? O que os nossos elogios irão causar aos outros, 

especialmente aos nossos filhos? 

 

Como Começamos a Mudar? 
 

Confesse seus pecados. “Confessai, portanto, os vossos pecados uns aos outros, e orai 

uns pelos outros, para serdes curados. A súplica de um justo pode muito na sua 

atuação.” (Tg 5:16). Ore por uma oportunidade de conversar com sua esposa a fim de 

pedir perdão por sua ira. Não fique dando voltas, se justificando ou culpando a ela por 

sua ira. Apenas diga honestamente que Deus te convenceu de estar sendo irado e 

contencioso. Diga a ela que com a ajuda do Senhor você pode mudar. Dê um beijo nela 

e vá pedir perdão aos seus filhos e explique-lhes como Deus irá te ajudar a mudar. 

Todas as vezes em que você explodir, confesse diante daqueles que foram feridos por 

sua fúria. Continue pedindo perdão. 

 

Reconcilia-te primeiro. Se você não se sente “guiado” a ir e acertar as coisas com sua 

esposa e com os seus filhos, não volte para a sua igreja. “Portanto, se trouxeres a tua 

oferta ao altar, e aí te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali 

diante do altar a tua oferta, e vai reconciliar-te primeiro com teu irmão e, depois, vem e 

apresenta a tua oferta” (Mateus 5:23-24). 

 

Graça ao humilde. Humilhe-se; não fique muito orgulhoso de admitir que é um 

homem irado. “Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Humilhai-vos, 

pois, debaixo da potente mão de Deus, para que Ele a seu tempo vos exalte” (1 Pedro 

5:5-6). 
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Tropeços. Esse versículo separa os homens dos moleques, ou, na verdade, os justos dos 

injustos. Qual deles você irá provar que é? “Porque sete vezes cai o justo, e se levanta; 

mas os ímpios são derribados pela calamidade.” (Pv 24:16). Você ainda tropeçará 

mesmo depois de se humilhar e confessar as suas falhas passadas. “Aquele, pois, que 

pensa estar em pé, olhe não caia.” (1 Co 10:12). A única forma de ser vitorioso é 

continuar se levantando e confessando vez após vez. Cada confissão trará mais 

humildade e, portanto, mais graça irá abundar. Isso o levará à vitória sobre essa área de 

pecado em sua vida. 

 

Comprometimento pessoal: Abandonar meu comportamento irado. “ Baseado no 

que aprendi da Palavra de Deus, eu me comprometo a me recusar a dar desculpas para a 

minha ira e culpar aos outros por ela. Eu me comprometo a renovar minha mente 

diariamente e a ser um praticante da Palavra abandonando o meu comportamento 

irado.”  

 

Data: _________. Assinado: _______________________________________ 

 

“Não que eu já tenha obtido tudo isso ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para 

alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus.” (Fp 3:12). 
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Dever de Casa 
 

Pense nessas coisas. “Finalmente, irmãos, tudo o que for verdadeiro, tudo o que for 

nobre, tudo o que for correto, tudo o que for puro, tudo o que for amável, tudo o que for 

de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas.” 

(Fp 4:8). 

 

1. Cartões 3x5. Escreva os versículos deste capítulo que tocaram o seu coração. 

Continue a carregar cartões com você e leia-os regularmente conforme o Espírito Santo 

te inspirar. 

 

2. Seja um praticante não apenas um ouvinte. “Mas o homem que observa 

atentamente a lei perfeita, que traz a liberdade, e persevera na prática dessa lei, não 

esquecendo o que ouviu mas praticando-o, será feliz naquilo que fizer.” (Tg 1:25). 

 

3. Compartilhe a sabedoria desta lição com um outro homem irado que esteja buscando 

a Verdade. 

 

 

Teste Seu Conhecimento 
 

1. Escreva qual foi a última vez em que você deveria ter se “afastado da questão” antes 

que a briga explodisse. 

 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

Lembre-se Mateus 5:25 diz, “Entre em acordo rapidamente!” 

 

2. Circule suas respostas: 

 

a) “Melhor é um bocado de pão seco com paz e tranquilidade do que a casa repleta de 

carnes e contendas!” (Pv 17:1). Sua casa é barulhenta? Você frequentemente grita com a 

sua esposa e com os seus filhos?  Sim / Não 

 

b) “Não porei coisa torpe diante dos meus olhos”.  (Sl 101:3). Você ou os seus filhos 

passam horas diante da TV?  Sim / Não 

 

c) Você orou e pediu a Deus que te perdoe pela sua ira e pediu ajuda enquanto renova a 

sua mente?  Sim / Não 

 

d) Você já pediu perdão à sua esposa e aos seus filhos pelo seu comportamento irado? 

Sim / Não (1 Jo 1:6). 

 

3. Se sua esposa também tem demonstrado inclinação para a ira é porque ela tem 

_____________ ____ ____________ de um homem iracundo e _____ _____________ 

________ _________ ___________. (Pv 22:24-25). 
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4. Quando damos mal exemplo para nossas mulheres e nossos filhos, o Senhor diz em 

Mateus 18:6, “Entretanto, se alguém fizer tropeçar um destes pequeninos que creem em 

mim, melhor lhe seria _____________ uma pedra de moinho no pescoço e se 

_______________ nas profundezas do mar.” 

 

5. “Portanto, se estiveres apresentando a tua oferta no altar, e aí te lembrares de que teu 

irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali diante do altar a tua oferta, e vai 

_______________ _________________ com teu irmão, e ______________vem 

apresentar a tua oferta.” (Mt 5:23-24). 

 

6. “Não haja _______________, nem _________________, nem _______________, 

que são inconvenientes, mas, ao invés disso, portai-vos com ações de graça.” (Ef 5:4). 

 

7. “Ninguém vos engane com _____________ __________; porque por estas coisas 

vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência.” (Ef 5:6).    

 

 

*As respostas para essas perguntas poderão ser encontradas na página 217 deste 

manual.  

 



Capítulo 7 

 

Imoralidades 
 

“Porém, por causa da imoralidade, 

 cada homem tenha sua esposa, 

 e cada mulher, seu marido.” 

 –1 Coríntios 7:2 
 

 

Há tantos homens caindo no pecado da imoralidade. Homens Cristãos estão caindo em 

uma taxa esmagadora. A Bíblia documenta que este pecado da imoralidade tem afligido 

os homens através da história. Por que? Vamos procurar as respostas nas Escrituras. O 

que podemos aprender com aqueles que caíram e com aqueles que permaneceram 

firmes? 

 

O fundamento, comprados por um preço. O fundamento da nossa fé e de seguir a 

Palavra de Deus sempre volta para um elemento chave – quem somos em Cristo Jesus. 

“Porque fostes comprados por preço; glorificai pois a Deus no vosso corpo.”  (1 Co 

6:20). 

 

Não tocar uma mulher. “Ora, quanto às coisas de que me escrevestes, bom seria que 

o homem não tocasse em mulher” (1 Co 7:1).  

 

Mas por causa da imoralidade. “Porém, por causa da imoralidade, cada homem tenha 

sua esposa, e cada mulher, seu marido.” (1 Co 7:2). 

 

Autoridade sobre o seu próprio corpo. “O marido pague à mulher o que lhe é devido, 

e do mesmo modo a mulher ao marido. A mulher não tem autoridade sobre o seu 

próprio corpo, mas sim o marido; e também da mesma sorte o marido não tem 

autoridade sobre o seu próprio corpo, mas sim a mulher.” (1 Co 7:3-4). Como homens 

lemos esses versículos e pensamos, “Ótimo, agora achei a prova que eu precisava!” 

Sim, temos a prova por escrito de que nossas esposas devem se submeter aos nossos 

avanços, mas o que mais esse versículo está nos dizendo? Você tem suprido e satisfeito 

as necessidades dela? Você fala com ela com amor consistentemente durante o dia para 

que o coração dela deseje estar contigo? Ou a intimidade deve ser o “dever” dela e um 

fardo que ela tem que suportar? “...a fim de a santificar, tendo-a purificado com a 

lavagem da água, pela palavra” (Ef 5:26). Você tem purificado sua esposa com palavras 

gentis ultimamente? 

 

Falta de autocontrole. “Portanto, não vos negueis um ao outro, exceto por mútuo 

consentimento, e apenas durante algum tempo, a fim de vos consagrardes à oração. 

Logo em seguida, uni-vos novamente, para que Satanás não vos tente por causa da 

vossa falta de controle.” (1 Co 7:5).   
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Ama a si mesmo. Sua esposa diria que você ama mais a ela ou a si mesmo? O seu 

propósito na vida está baseado em dar aos outros ou obter para si mesmo? “Sendo 

assim, o marido deve amar sua esposa como ama o seu próprio corpo. Quem ama sua 

esposa, ama a si mesmo!” (Ef 5:28). Se você está insatisfeito com sua intimidade com 

sua esposa, pode ser porque você tenha esquecido uma lição importante que Jesus nos 

ensinou: “Dai, e ser-vos-á dado; boa medida, recalcada, sacudida e transbordando vos 

deitarão no regaço; porque com a mesma medida com que medis, vos medirão a vós.” 

(Lc 6:38). Este é um princípio recompensador que deveria ser aplicado à todas as áreas 

da nossa vida. 

 

Cuidado. “Pois ninguém jamais odiou o próprio corpo, antes o alimenta e dele cuida, 

assim como Cristo zela pela Igreja, pois somos membros do seu Corpo.” (Ef 5:29-30). 

A definição de cuidado é amar, nutrir. Você ama a sua esposa? Você a nutre com suas 

palavras amáveis e bondosas? 

 

Exemplos Bíblicos de Pureza Moral 
 

Daniel era inocente – livre de culpa ou pecado. Daniel é um exemplo de um homem 

inocente. Nós estamos muito conscientes de sua vida de teste contínuo, mas por causa 

de sua inocência, Deus o libertou. “O meu Deus enviou o Seu anjo e fechou a boca aos 

leões, para que não me fizessem dano, porque foi achada em mim inocência diante 

Dele; também contra ti, ó rei, não cometi delito algum” (Daniel 6:22). 

 

Jó era irrepreensível – livre de faltas. Jó é um exemplo de um homem íntegro que 

agradou a Deus. “Disse o Senhor a Satanás: Notaste porventura meu servo Jó, que 

ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, que teme a Deus e se 

desvia do mal?” (Jó 1:8). Qual era o segredo da vida irrepreensível de Jó? 

 

Ele temia ao Senhor. “Ele abençoa os que temem o Senhor, tanto pequenos quanto 

grandes.” (Sl 115:13). 

 

Ele se desviou do mal. “Aparte-se do mal, pratique o que é bom” (1 Pedro 3:11). 

Quando você remove alguma coisa pecaminosa da sua vida, você deve substituí-la com 

algo bom. (Veja também o capítulo 5: “Nossas Armas de Guerra” para mais 

esclarecimentos: “O meu povo está sendo destruído, porque lhe falta o conhecimento.” 

Os 4:6). 

 

Portanto, Deus abençoou Jó: “Bem-aventurados os irrepreensíveis no seu caminho” 

(Salmo 119:1).  

 

Também estamos muito conscientes das circunstâncias difíceis em que Jó se encontrava. 

“Então sua mulher lhe disse: Ainda reténs a tua integridade? Blasfema de Deus, e 

morre.” (Jó 2;9). Um cônjuge que não nos apoia, como a que Jó tinha, não deveria 

impedir que seguíssemos essas diretrizes. 

 

O segredo de Jó. Como Jó conseguiu se manter moralmente puro após ter perdido tudo 

e estar preso a uma esposa contenciosa? “Fiz pacto com os meus olhos; como, pois, os 

fixaria numa virgem? ...se os meus passos se têm desviado do caminho, e se o meu 

coração tem seguido os meus olhos” (Jó 31:1-7). Vamos ver também: “para te 
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guardarem da mulher má, e das lisonjas da língua da adúltera. Não cobices no teu 

coração a sua formosura, nem te deixes prender pelos seus olhares.” (Pv 6:24-25).  

Há perigo em ficar olhando para aquelas mulheres que você está tentando evitar. Mas, 

você pode dizer, “Eu nunca fui infiel à minha esposa!” “ Eu, porém, vos digo que todo 

aquele que olhar para uma mulher para a cobiçar, já em seu coração cometeu 

adultério com ela.” (Ef 5:28). Quantas mulheres você supõe que tenha olhado desde 

que descobriu o sexo oposto? Quanta pornografia você consumiu? Se essa é a corda do 

pecado que está te prendendo, Satanás sabe como te manter ineficaz em sua caminhada 

Cristã, sabe como manter você e sua esposa em brigas constantes e sabe como te manter 

no cativeiro como um dos seus escravos! 

 

Jó disse, “Não vê ele os meus caminhos, e não conta todos os meus passos?  Se eu tenho 

andado com falsidade, e se o meu pé se tem apressado após o engano (pese-me Deus em 

balanças fiéis, e conheça a minha integridade)” (Jó 31: 4-6). Você é um homem de 

integridade? 

 

O que a Sua Palavra diz sobre o adultério? 
 

Adultério é um dos Dez Mandamentos. O sétimo dos Dez Mandamentos é “Não 

adulterarás.” (Ex 20:14). No sétimo capítulo de Provérbios, aprendemos em detalhes 

sobre os caminhos da mulher adúltera. Este capítulo de Um Homem Sábio é também o 

de número sete. Quando precisar renovar sua mente agora você será capaz de encontrar 

alimento para a sua alma rapidamente, “para guardá-lo da mulher estranha”. 

 

A ira de Deus virá. “Exterminai, pois, as vossas inclinações carnais; a prostituição, a 

impureza, a paixão, a vil concupiscência, e a avareza, que é idolatria; pelas quais coisas 

vem a ira de Deus” (Cl 3:5-6). Não diz que a ira “pode vir” – diz que ela “vem”! “Pois 

conhecemos aquele que disse: Minha é a vingança, eu retribuirei. E outra vez: O Senhor 

julgará o seu povo. Horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo.” (Hb 10:30-31). Se 

você até agora tem conseguido seguir impune de pecados inconfessados, é somente 

porque servimos um Deus misericordioso que tem te dado tempo para que você se 

arrependa. Se isto está te trazendo convicção, arrependa-se agora – não espere outro dia! 

“Porque não há coisa encoberta que não haja de manifestar-se, nem coisa secreta que 

não haja de saber-se e vir à luz.” (Lc 8:17). 

 

A adúltera lisonjeia. A esperança é que você não tenha caído no pecado do adultério. 

Entretanto, a Bíblia nos adverte que a adúltera está lá fora nas ruas lisonjeando e 

apelando para os nossos egos. “... e para te livrar da mulher estranha, da estrangeira que 

lisonjeia com suas palavras” (Pv 2:16). “para te guardarem da mulher alheia, da 

adúltera, que lisonjeia com as suas palavras.” (Pv 7:5). O que nós homens necessitamos 

receber de nossas esposas é edificação. Qual é a diferença entre lisonja e edificação? 

Quando alguém lisonjeia, a motivação é conseguir alguma coisa em troca. A motivação 

de quem edifica é doar sem esperar nada em retorno. Duas mulheres podem estar 

dizendo basicamente a mesma coisa e ainda assim seus corações serem diferentes. 

 

Tome cuidado quando sua secretária ou colega de trabalho te lisonjearem! “Ela o faz 

ceder com a multidão das suas palavras sedutoras, com as lisonjas dos seus lábios o 

arrasta. Ele a segue logo, como boi que vai ao matadouro, e como o louco ao castigo 

das prisões até que uma flecha lhe atravesse o fígado, como a ave que se apressa para o 

laço, sem saber que está armado contra a sua vida.” (Pv 7: 21-23). Mas, você pode 
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dizer, “Aquelas palavras me fazem sentir tão bem e há quanto tempo eu não ouço algo 

assim da minha esposa!”   

Então você precisa convidar a sua esposa para sair. Enquanto estiverem vivos, você 

deveria sair com sua esposa ao menos uma vez por semana. Convide-a; não apenas 

assuma que vocês vão sair. Corteje-a durante a semana com suas palavras bondosas e 

amorosas enquanto os dois anseiam pela “noite do encontro”. 

 

Certifique-se de ter um plano; não faça com que ela tenha que resolver o que vocês dois 

irão fazer. Tenha em mente que não importa onde vocês vão ou quanto dinheiro 

gastarão; o que importa é estar junto. Se sua esposa não tem ido em nenhum lugar 

agradável ou não compra um vestido faz tempo, antecipe essa necessidade e ofereça a 

ela antes que ela tenha que te pedir (ou tenha que te dar dicas). Só se lembre do que 

você fez anos atrás para conquistá-la; isso vai te ajudar a saber como mantê-la a seu 

lado. Quando você entregar a plenitude do seu coração, generosamente, isto vai retornar 

para você. Sua motivação não pode ser dar somente para conseguir algo em troca, mas 

ao contrário, dar sem esperar nada em retorno. 

 

O que podemos aprender com as Escrituras para nos 

guardarmos da adúltera? 
 

Suas palavras seduzem os homens. “Porque os lábios da mulher estranha destilam 

favos de mel, e o seu paladar é mais suave do que o azeite. Mas o seu fim é amargoso 

como o absinto, agudo como a espada de dois gumes. Os seus pés descem para a morte; 

os seus passos estão impregnados do inferno. Para que não ponderes os caminhos da 

vida, as suas andanças são errantes: jamais os conhecerás.” (Pv 5: 3-6). 

 

Ela usa a sua fala para arrastar os homens para uma morte espiritual certa. 
“Assim, com a sedução ardilosa das suas muitas palavras e gestos, persuadiu-o, com a 

lisonja e volúpia dos seus lábios, o arrastou. E ele, sem refletir, no mesmo momento a 

seguiu como o boi levado ao matadouro ... sem imaginar que essa atitude lhe custará a 

vida!” (Pv 7: 21-23). Muitas esposas, cujos maridos caíram na cova do adultério, 

relataram que elas os tinham advertido quanto à sedução da adúltera, mas eles não 

deram ouvidos! 

 

Mais uma vez, são as palavras dela que arrastam o homem ao adultério. “para te 

guardarem da mulher alheia, da adúltera, que lisonjeia com as suas palavras” (Pv 7:5). 

 

A adúltera fará com que um homem sofra financeiramente. “Para te guardarem da 

mulher vil, e das lisonjas da estranha. Não cobices no teu coração a sua formosura, nem 

te prendas aos seus olhos. Porque por causa duma prostituta se chega a pedir um 

bocado de pão; e a adúltera anda à caça da alma preciosa. Porventura tomará alguém 

fogo no seu seio, sem que suas vestes se queimem? Assim, o que adultera com uma 

mulher é falto de entendimento; aquele que faz isso destrói a sua alma. Achará castigo e 

vilipêndio, e o seu opróbrio nunca se apagará.” (Pv 6: 24-33). Quantos homens 

aparentemente inteligentes encontraram feridas e desgraças devido a este prazer 

temporário? 

 

E novamente Deus diz que o adúltero sofrerá financeiramente. “O companheiro de 

prostitutas desperdiça a sua riqueza.” (Pv 29:3). Muitos homens pensam que são bem-

sucedidos demais para que uma coisa dessas jamais aconteça com eles. A Palavra de 
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Deus se aplica a todos. Todo homem irá finalmente terminar em um colapso financeiro. 

E homens, sua esposa e seus filhos também sofrerão o colapso financeiro. Muitas 

mulheres de classe média e classe alta, casadas com adúlteros, se viram em filas com 

cupons de alimentação! 

 

Onde a maioria dos homens encontra estas adúlteras? Elas geralmente trabalham 

com eles ou estão ligadas aos seus locais de trabalho. “E eis que uma mulher lhe saiu ao 

encontro com enfeites de prostituta, e astúcia de coração. Estava alvoroçada e 

irrequieta; não paravam em sua casa os seus pés.” (Pv 7:5). “Como o assaltante, ela 

fica de tocaia e multiplica entre os homens os infiéis.” (Pv 23:28). A adúltera está quase 

sempre trabalhando fora, seja ela casada ou não. A maioria dos homens deixa suas 

esposas por mulheres que não são tão atraentes quanto elas e nem fazem o “tipo” deles. 

É o trabalho que os mantêm em contato próximo. 

 

Muitas palavras. Homens, quando você compartilha os seus problemas com uma outra 

mulher, ela irá simplesmente te “fisgar”. Algumas vezes ela vai te contar sobre a 

situação triste dela e você vai ficar com pena, e assim novamente, ela te “fisga”. 

“Assim, o seduziu com palavras muito suaves e o persuadiu com as lisonjas dos seus 

lábios. E ele logo a segue, como o boi que vai para o matadouro, e como vai o insensato 

para o castigo...” (Pv 7:21-22). Homens, vocês não precisam de amigas mulheres, 

ponto. Não importa se você nunca se sentiu atraído por ela; não importa se ela é gorda 

ou velha demais ou mesmo completamente desleixada! 

 

No Ministério Restaurar, temos visto mulheres de todos esses tipos levarem homens 

aparentemente sensatos e inteligentes para o matadouro! Eu vou dizer novamente: você 

não tem nada que ter nenhum tipo de conversa pessoal com qualquer mulher que não 

seja a sua esposa, seja pessoalmente, por telefone ou pela internet! É uma armadilha do 

diabo a ser evitada a todo custo, mesmo se isso significar ter que arrumar um novo 

emprego! “Se o teu olho direito te faz tropeçar, arranca-o e lança-o de ti; pois te é 

melhor que se perca um dos teus membros do que seja todo o teu corpo lançado no 

inferno. E, se a tua mão direita te faz tropeçar, corta-a e lança-a de ti; pois te é melhor 

que se perca um dos teus membros do que vá todo o teu corpo para o inferno.” (Mt 

5:29-30).   

 

A adúltera engana a si mesma achando que não fez nada de mal. “O caminho da 

mulher adúltera é assim: ela come, depois limpa a sua boca e diz: Não fiz nada de mal!” 

(Pv 30:20). A desculpa da adúltera é que ela é inocente porque o marido estava tão 

miserável ou não tinha nada em comum com a esposa, mesmo que possam ter passado 

vinte e cinco anos juntos ou criado uma casa cheia de filhos! Mas Deus diz, “Enganosa 

é a beleza e vã a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa sim será louvada.” 

(Pv 31:30). Se a sua esposa não está interessada em um tipo pecaminoso de diversão, 

agradeça a Deus por ela; “ela (deveria) ser louvada” (Pv 31:28). 

 

A adúltera é uma inimiga de Deus! “Adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a 

amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo 

do mundo constitui-se inimigo de Deus.” (Tg 4:4). Homens, como Cristãos nós não 

deveríamos nos associar com ninguém que Deus diga que é um inimigo Dele. 

 

Deus dará tempo para que se arrependam e então causará grande tribulação! “Eis 

que a porei numa cama, e sobre os que adulteram com ela virá grande tribulação, se 
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não se arrependerem das suas obras.” (Ap 2:22). Temos visto esse testemunho 

frequentemente em nosso ministério. Os homens adúlteros estão em “grande 

tribulação”. Também vimos ao menos quatro casos em que a adúltera, que não se 

arrependeu, após um certo tempo ser afligida com uma doença significativa (lúpus, 

câncer). Além disso sabemos de dois casos onde os filhos da adúltera morreram. “E 

ferirei de morte a seus filhos, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda os 

rins e os corações. E darei a cada um de vós segundo as vossas obras.” (Ap 2:23). Uma 

mulher perdeu um filho com o que os médicos disseram ser um “parasita”. Também 

temos conhecimento de um outro caso em que a adúltera (que se dizia Cristã) continuou 

a perseguir ousadamente o marido de uma outra mulher após muitos avisos. O filho 

mais velho dela morreu de um tumor no cérebro.  

 

Adultério é uma batalha espiritual travada contra a carne. Esta batalha deve ser 

lutada e vencida no Espírito. Por favor, leia o capítulo 5, “Nossas Armas de Guerra”, 

para compreender melhor a respeito da guerra espiritual. Por favor ignore e resista à 

tentação de lutar na carne. É uma batalha espiritual. Deve ser lutada e vencida no 

Espírito. 

 

Como posso me guardar de cair em adultério? 
 

O que posso fazer para me guardar da cova do adultério? Primeiro reconheça que 

você não está acima deste pecado só porque não caiu nele. “Aquele, pois, que pensa 

estar em pé, olhe não caia.” (1 Co 10:12). É a mão de Deus e a Sua misericórdia que te 

salvou até aqui! “Porque pela graça sois salvos, por meio da fé; e isto não vem de vós, é 

dom de Deus; não vem das obras, para que ninguém se glorie.” (Ef 2:8-9). 

 

Um homem de excelência, Paulo. “E isto peço em oração: que o vosso amor aumente 

mais e mais no pleno conhecimento e em todo o discernimento, para que aproveis as 

coisas excelentes, a fim de que sejais sinceros, e sem ofensa até o dia de Cristo.” (Fp 1: 

9-10). O que Paulo atribuiu a uma vida excelente, sincera e sem ofensa? Pleno 

conhecimento e discernimento. 

 

Pleno conhecimento. Paulo nos diz para obtermos pleno conhecimento – conhecimento 

do que é bom, não das trivialidades com que o mundo de hoje está tão preocupado e 

nem o conhecimento do mal que os jornais tão vividamente nos ensinam. Se debruce 

sobre as Escrituras, releia esse capítulo muitas vezes, marque sua Bíblia e esconda a 

Palavra de Deus em seu coração. “Escondi a tua palavra no meu coração, para não pecar 

contra ti.” (Sl 119:11). Ela deve ser o tesouro escondido do seu coração. “Entesourei a 

tua declaração no meu coração, a fim de que eu não pecasse contra ti.” (Sl 119:11). 

 

Todo discernimento. Aprendemos em 1 Pedro a nos “afastar do mal”. (Essa ação 

requer discernimento completo, o que também estudaremos mais a frente nessa lição.) 

 

Imaculada: sem mancha. Homens, a maioria de nós também somos pais, e como pais 

é nossa responsabilidade ajudar nossas filhas a permanecer moralmente puras. A mulher 

em Cânticos estava comprometida com a pureza. Você quer isso para as suas filhas, mas 

a sua esposa também não é a filha, irmã, neta ou sobrinha de alguém? Cânticos 6:9, 

“Mas uma só é a minha pomba, a minha imaculada...” Nosso exemplo como Cristãos, 

“seguidores de Cristo”, é o próprio Jesus que foi descrito como “ inocente e imaculado”. 
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“Porque nos convinha tal sumo sacerdote, santo, inocente, imaculado, separado dos 

pecadores, e feito mais sublime que os céus.” (Hb 7:26). 

 

Mulher virtuosa. “Mulher virtuosa, quem a achará?” (Pv 31:10). Nos nossos dias, 

virgindade está quase que em extinção. Já que uma mulher deve permanecer intocada, o 

namoro está fora de questão. Se você pesquisar, vai descobrir que quando namorar se 

tornou a regra, a moralidade em nosso país despencou. Namoro é uma invenção do 

século 20. Como pai, repense esta ideia de namoro à luz do fruto podre que tem 

resultado desta prática perigosa. Encoraje a “corte” e deixe o namoro para depois do 

casamento. Além disso tome muito cuidado com grupos de jovens e acampamentos de 

igrejas. A maneira mais importante de renovar a sua mente é eliminar o rótulo 

“adolescente”. Em vez disso, refira-se à sua filha como uma jovem mulher ou uma 

jovem senhora. Se você quer que ela cresça decentemente, ela deve passar tempo com a 

mãe e as amigas dela devem ser amigas da mãe e outras mulheres piedosas. Sem dúvida 

um dos relacionamentos mais importantes é o seu com a sua filha. Você diria que vocês 

têm um relacionamento? Quão bom ele é? Vocês dois têm um amor profundo um pelo 

outro? Você tem o coração dela agora? Se sim, guarde-o e proteja-o até que você dê a 

mão dela em casamento. Se você não tem um relacionamento próximo com sua (s) filha 

(s), comece agora a ganhar seu coração passando tempo com ela, ouvindo-a e 

mostrando que a compreende. 

 

Virgem: uma mulher intocada. Os sacerdotes na Bíblia deveriam tomar uma virgem 

em casamento por causa do que a “impureza” faria aos seus filhos. “A mulher que ele [o 

sacerdote] tomar terá que ser virgem. Assim ele não profanará a sua descendência...” 

(Lv 21:13,15). Homens, se vocês pretendem ter uma posteridade piedosa, vocês devem 

manter suas filhas protegidas daqueles que roubariam a sua virgindade e, 

consequentemente, roubariam a sua posteridade piedosa. Como você possivelmente 

pode realizar essa enorme tarefa nesses dias de hoje? 

 

Há muitos livros sobre o tema corte x namoro. Outra forma de ganhar o conhecimento 

que você precisará para guiar a sua família é conversando com homens cujas filhas 

permaneceram moralmente puras. Agora, nós sabemos que algumas “aparentam” ser 

puras; algumas podem até se vangloriar da sua pureza porque “não foram até o fim”. 

Deus nos diz que uma verdadeira virgem é intocada. Sua esposa provavelmente é uma 

boa juíza; nós homens geralmente estamos “sobrecarregados”.Você está assumindo a 

responsabilidade de proteger sua filha da forma correta? No fim das contas você é 

responsável! Se a sua esposa e/ou sua filha estão lutando contra você no que diz respeito 

a você protegê-las, permaneça firme agora! Você não vai poder recuperar a virgindade 

da sua filha uma vez que for perdida. 

 

Por que qualquer jovem desejaria uma mulher virtuosa? Porque “A mulher virtuosa 

é a coroa do seu marido” (Pv 12:4). Outra versão diz: “A mulher exemplar é a coroa 

do seu marido” (Pv 12:4). Você quer a Verdade sobre a mulher virtuosa? 

 

Virtude: excelência. Um exemplo de uma mulher excelente e virtuosa na Bíblia é Rute: 

“Agora, pois, minha filha, não temas; tudo quanto disseres te farei, pois toda a cidade do 

meu povo sabe que és mulher virtuosa.” (Rt 3:11). Os seus filhos podem ter esperança 

de encontrar esse tipo de esposa? “Mulher virtuosa, quem a achará?” (Pv 31:10). Você 

está ensinando seus filhos a ficarem longe da adúltera e da prostituta? Ou a sua falta de 

ensinamentos ou exemplo os deixaram abertos às seduções de uma “Dalila”? Quais são 



 Um Homem Sábio 86 

as suas esperanças para os seus filhos? Você se importa? Ou você está envolvido demais 

com seu trabalho ou com os esportes? 

 

Tempos penosos virão. “Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos 

penosos; pois os homens serão amantes de si mesmos, gananciosos, presunçosos, 

soberbos, blasfemos, desobedientes a seus pais, ingratos, ímpios, sem afeição natural, 

implacáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, 

orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de 

piedade, mas negando-lhe o poder. Afasta-te também desses. Porque deste número são 

os que se introduzem pelas casas, e levam cativas mulheres néscias carregadas de 

pecados, levadas de várias concupiscências; sempre aprendendo, mas nunca podendo 

chegar ao pleno conhecimento da verdade.” (2 Tm 3:1-7). 

 

Isto te descreve? Você pressionou a sua esposa para viver à maneira pecaminosa do 

mundo para satisfazer sua luxúria? Você disse a ela que isto vai evitar que você adultere 

com outra? O mundo nos diz que uma esposa deve agir como uma prostituta – antes e 

depois do casamento. Mesmo livros Cristãos sobre casamento encorajam a mulher a 

agir como uma prostituta ou uma “amante”. Isso não vai evitar que caiamos em 

adultério. O oposto é que é a verdade. Como sabemos disso? 

 

Por causa dos frutos! “Pelos seus frutos os conhecereis.” (Mt 7:16). Quais são os frutos 

de nossas esposas imitarem as prostitutas e suas maneiras? Não existem mais homens 

em adultério do que nunca? O adultério não corre solto mesmo na igreja? Se nossas 

esposas participam de “festas de lingerie”, compram em lojas como Victoria’s Secret ou 

tiram fotos em lugares especializados (para que pareça que elas pousaram para a 

Playboy) para tentar nos segurar e nos agradar, então elas estão imitando as prostitutas e 

seus caminhos. Mesmo as lojas famosas mostram e vendem artigos que só poderiam ser 

comprados em lugares próprios há apenas alguns anos atrás! Vamos nos lembrar: 

“Adúlteros! Ou não estais cientes de que a amizade com o mundo é inimizade contra 

Deus? Ora, quem quer ser amigo do mundo torna-se inimigo de Deus.” (Tg 4:4). 

 

O leito conjugal. Da próxima vez que for tentado a comprar, ou a encorajar sua esposa 

a comprar, uma peça de roupa que uma prostituta usaria, pergunte-se a si mesmo se 

você não está a colocando na posição de uma adúltera e a si próprio em uma 

infidelidade certa. Vamos nos erguer acima daqueles do mundo e daqueles que estão 

sendo enganados na igreja. Quando você se compromete a manter o seu leito imaculado, 

Deus recompensará a você e a sua esposa com uma intimidade muito mais prazerosa do 

que você possa jamais imaginar. “O casamento deve ser honrado por todos; o leito 

conjugal, conservado puro...” (Hb 13:4). É claro que provações e tentações surgirão em 

seu caminho; mas, se você estiver firme, a recompensa estará ao alcance da mão. 

 

Aviso: Nunca diga ao seu filho para olhar para uma mulher vestida indecentemente ou 

de forma atrativa; você o estará encorajando a cobiçar. Mesmo se você não disser a ele 

para olhar, ele seguirá o seu exemplo; você olha? Alguns homens inconscientemente já 

olham até sem pensar. Homens, comecem a pensar nisso e conscientemente olhem para 

o outro lado! Olhar para outra mulher envergonha a sua esposa esteja ela com você ou 

não. 

 

A discrição de José. A definição de discrição é ação baseada em precaução. Discrição 

no dicionário é: atento, cuidadoso, cauteloso, discreto, perspicaz, prudente. Muitos 
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homens piedosos caíram na cova do adultério, tanto nos dias de hoje como nos tempos 

Bíblicos. Um dos homens das Escrituras que não caiu foi José. Vamos examinar a 

situação dele com a esposa do chefe para aprendermos a “agir com base na precaução”. 

Perspicaz e sábio. Por causa de uma vida de provações e tribulações, José adquiriu 

tanto discernimento quanto sabedoria. “Então o Faraó declarou a José: “Visto que Deus 

te fez saber tudo isso, não há ninguém tão perspicaz e sábio como tu em nossas terras!” 

(Gn 41:39). 

 

“Algum tempo depois, a mulher do seu senhor começou a cobiçar José. E um dia ela o 

convidou: ‘Vem e deita-te comigo’, ‘Como, pois, posso eu cometer este grande mal, e 

pecar contra Deus? ’” (Gn 39:7). José conseguia discernir que o pecado é sempre 

contra Deus. Davi se lembrou disto após o seu pecado de adultério. “Contra ti, contra ti 

somente, pequei, e fiz o que é mau diante dos teus olhos; de sorte que és justificado em 

falares, e inculpável em julgares.” (Sl 51:4). Se você acha que sua esposa merece a sua 

infidelidade porque ela é fria ou porque vocês nunca conseguem se dar bem, pense 

novamente – “Contra Deus, contra Deus somente” você pecou! 

 

“Mas sucedeu, certo dia, que entrou na casa para fazer o seu serviço; e nenhum dos 

homens da casa estava lá dentro.” (Gn 39:11). Billy Graham declarou que ele nunca 

fica sozinho com outra mulher e ponto! Ele diz que às vezes é muito difícil, mas os 

contratempos ou inconvenientes que isso causa valem a pena. Ele nunca fica sozinho 

com uma mulher no carro, em seu escritório, ou em um restaurante. Uma vez ele contou 

que uma mulher foi designada para pegá-lo no aeroporto para uma de suas palestras. Ele 

ligou para a igreja para ver se outros preparativos poderiam ser feitos. Como não seria 

possível, ele pegou um táxi. Talvez você sinta que isso seja levar as coisas aos 

extremos, mas a prova são os frutos. Satanás amaria destruir o ministério desse homem 

da mesma forma que ele já destruiu tantos outros! Quantos pastores fugiram com 

mulheres do seu próprio rebanho? Quantos homens foram embora com suas secretárias? 

Acordem, homens – isto é uma guerra! Protejam-se; não abaixe sua guarda e fique 

completamente exposto a um ataque!  

 

“Então ela, pegando-o pela capa, lhe disse: Deita-te comigo! Mas ele, deixando a capa 

na mão dela, fugiu, escapando para fora.” (Gn 39:12). “Fugi, portanto, da imoralidade 

sexual. Qualquer outro pecado que uma pessoa comete, fora do corpo os comete; 

todavia, quem peca sexualmente, peca contra o seu próprio corpo.” (1 Co 6:18). 

Homens, não espere até que você, literal ou figurativamente, tenha que sair correndo nu! 

Quando você se deparar com uma situação que possivelmente poderia se tornar um 

problema, fuja!!! Essa não é a hora de querer permanecer firme. Se mude, arrume outro 

emprego, peça uma transferência ou despeça a mulher. Se não fizer isso, você estará 

cometendo um erro terrível. 

 

“Assim que se deu conta de que, na fuga agonizante de José, ela havia segurado seu 

manto consigo, a mulher de Potifar chamou seus criados e lhes alegou: ‘Vede! Meu 

marido nos trouxe um hebreu para nos insultar. Ele invadiu minha casa e tentou abusar 

de mim, mas eu gritei. Quando me ouviu gritar por socorro, largou esse manto ao meu 

lado e fugiu daqui! ’ Ela conservou o manto consigo até que o senhor de José chegasse à 

casa.” (Gn 39:13-16). Se você se deitar com uma outra mulher, ou mesmo se chegar 

perto de fazer isso, ela de alguma forma, algum dia, contará tudo aos outros. 

 



 Um Homem Sábio 88 

No Ministério Restaurar, temos ouvido numerosos relatos das adúlteras ligando para a 

esposa para contar cada pequeno detalhe pervertido da história. Isto geralmente 

acontece quando o marido está tentando se libertar do pecado do adultério; a adúltera se 

sente rejeitada e reage dessa maneira. (Você percebeu que esse manual nunca chama o 

adultério de “caso”? Adultério não é um caso; a palavra “caso” conota algo banal. Isso 

não tem nada de banal para nenhum dos envolvidos. Adultério é um pecado que traz 

grande dor e destruição para as vidas de todos os envolvidos. Ele também destrói o 

testemunho Cristão ao zombar de Deus e de Sua Palavra quando o adúltero se diz 

Cristão.) 

 

“Assim acontece com quem se deita com mulher alheia; ninguém que a toque ficará sem 

castigo.” (Pv 6:29). “Mas o homem que comete adultério não tem juízo; todo aquele que 

assim procede a si mesmo se destrói. Sofrerá ferimentos e vergonha, e a sua humilhação 

jamais se apagará, pois o ciúme desperta a fúria do marido, que não terá misericórdia 

quando se vingar. Não aceitará nenhuma compensação; os melhores presentes não o 

acalmarão.” (Pv 6:32-35). 

 

Discrição (definida como prudência, cautela perspicaz) é o que se faz necessário. Deus 

nos diz que se não nos falta discrição, podemos adquiri-la lendo o livro de Provérbios. “ 

[Os Provérbios]... ajudarão a dar prudência aos inexperientes e conhecimento e bom 

senso aos jovens.” (Pv 1:4). Leia os Provérbios diariamente, um capítulo todos os dias 

do mês (ex; no 20° dia do mês leia o 20° capítulo de Provérbios.) 

Ao ser discreto você é protegido. “A discrição o guardará, e o discernimento o 

protegerá, para te livrar do mau caminho...” (Pv 2:11,12). 

Discrição é também o que dá vida à nossa alma. “Meu filho, não deixe-os sair da sua 

vista; mantenha a sensatez e a discrição, e serão vida à sua alma e um enfeite para o 

seu pescoço.  Então você seguirá o seu caminho em segurança, e não tropeçará; quando 

se deitar, não terá medo, e o seu sono será tranquilo” (Provérbios 3:21-24). 

A base da discrição é a sabedoria e o entendimento. Quando você os tiver obtido, você 

será capaz de usar de discrição. “Meu filho, dê atenção à minha sabedoria, incline os 

ouvidos para perceber o meu discernimento. Assim você manterá o bom senso, e os 

seus lábios guardarão o conhecimento” (Pv 5:1-2). 

 

Se eu tiver caído em adultério posso ser verdadeiramente 

perdoado? 
 

O que Jesus disse? Jesus disse à mulher apanhada em adultério, “Ninguém te condenou? 

.... Nem eu te condeno; vai-te, e não peques mais.” (Jo 8:10-11). O pecado, qualquer 

pecado, que seja confessado e do qual verdadeiramente se arrependa, será perdoado por 

Deus. Jesus pagou o preço por todos os pecados na cruz. Mas lembre-se, Jesus não 

apenas perdoou, Ele também disse, “Não peques mais.” 

 

Não seja rápido ao julgar outros homens que estejam lutando com esse pecado ou 

tenham caído. Jesus também disse às pessoas que queria a punição daquela mulher em 

adultério, “Aquele dentre vós que está sem pecado seja o primeiro que lhe atire uma 

pedra.” (Jo 8:7). 

 

Você está sem pecado? Você está pronto para atirar a primeira pedra porque não 

cometeu adultério fisicamente? “Se dissermos que não temos pecado nenhum, 

enganamo-nos a nós mesmos, e a verdade não está em nós.” (1 Jo 1:8). Como vimos, na 
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verdade, a maioria de nós cometeu adultério à luz da Escritura “Todo aquele que olhar 

para uma mulher para a cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela.”    

Quando Deus se refere aos adúlteros e fornicadores, Ele diz, “E tais fostes alguns de 

vós; mas fostes lavados, mas fostes santificados, mas fostes justificados em nome do 

Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus.” (1 Co 6:11). 

 

O que mais importa é o arrependimento. Arrependimento significa se afastar do mal 

e fazer o bem. A maioria dos homens permanece no pecado do adultério porque eles 

estão profundamente mergulhados nele. Se sentem, de alguma forma, responsáveis pela 

adúltera. Muitas vezes eles são mais leais a elas do que às suas próprias esposas e 

famílias! Aqui está uma explicação Bíblica para esse comportamento: “Quanto ao 

ímpio, as suas próprias iniquidades o prenderão, e pelas cordas do seu pecado será 

detido.” (Pv 5:22). Muitos homens tentam sair dessa situação imoral, mas as cordas 

pecaminosas da luxúria e do egoísmo os mantêm presos. “... e não vos associeis às obras 

infrutuosas das trevas, antes, porém, condenai-as..., mas todas estas coisas, sendo 

condenadas, se manifestam pela luz, pois tudo o que se manifesta é luz.” (Ef 5:11-13).    

 

Para se livrar do pecado, você deve expô-lo à luz – a luz das Escrituras e a luz da 

Verdade. Você deve ser leal ao Senhor e à esposa da sua juventude. Mas e as outras 

mulheres a quem você basicamente usou? O que você supõe que sua esposa te diria para 

fazer com a adúltera? Você deve quebrar todo o contato com ela – para sempre! Nunca 

se encontre ou fale com ela novamente; se afaste de qualquer conversa e desligue o 

telefone ao ouvir a voz dela. Se você não se arrepender e agir dessa maneira, você irá 

cair de novo e de novo e de novo. Levante-se e seja um homem de Deus agora, ou você 

provavelmente pagará o preço pelo seu pecado e pela sua falta de coragem no inferno!  

 

“Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem.” (Rm 12:21). Deus pediu 

especificamente a Seu profeta Oséias para se casar novamente com sua esposa Gomer, 

mesmo após ela ter sido escancaradamente infiel a ele. “...porque ela não é minha 

mulher, e eu não sou seu marido... então dirá: ‘Irei, e voltarei a meu primeiro marido, 

porque melhor me ia então do que agora. ’ Disse-me o Senhor [Oséias]: ‘Vai outra vez, 

ama uma mulher, amada de seu amigo, e adúltera’” (Os 2:2 – 2:7 – 3:1). Deus usou a 

história de Oséias e Gomer para demonstrar Seu comprometimento ao Seu povo. Esta 

história de amor de Oséias e Gomer foi escrita em forma de uma história em How to 

Save Your Marriage Alone. 

 

Encontramos outro exemplo em Lucas 15:30. O filho mais velho disse ao pai, “...vindo, 

porém, este teu filho, que desperdiçou os teus bens com as meretrizes, mataste-lhe o 

bezerro cevado.” (Lc 15:30). O pai respondeu a ele, “era justo, porém, regozijarmo-nos 

e alegramo-nos, porque este teu irmão estava morto, e reviveu; tinha-se perdido, e foi 

achado.” (Lc 15:32). Existe perdão verdadeiro para você caso tenha sido infiel a Deus 

certamente e eventualmente à sua esposa. Se não estiver experimentando o perdão, você 

deve se certificar de estar sendo humilde em seu arrependimento e de ter posto a sua 

habilidade de vencer este pecado na força Dele. Sua parte é ser obediente encerrando 

esse relacionamento e se mantendo longe de qualquer contato com a adúltera. Se isso 

significar ter que se mudar, mudar de emprego, ou seja lá o que for, faça! 

 

Será que poderei confiar em mim mesmo novamente? Não. Deus disse para 

confiarmos Nele e somente Nele. “Assim diz o Senhor: Maldito o varão que confia no 
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homem, e faz da carne o seu braço... Bendito o varão que confia no Senhor, e cuja 

esperança é o Senhor.” (Jr 17:5-7).  

 

O que eu posso fazer para trabalhar com o Senhor? “Mas Jesus, fixando o olhar 

neles, revelou-lhes: “Isso é impossível aos seres humanos, mas para Deus todas as 

coisas são possíveis” (Mt 19:26). Aqui está uma fórmula Bíblica que pode te ajudar a 

lutar contra a tentação. “Vigiai e orai, para que não entreis em tentação; o espírito, na 

verdade, está pronto, mas a carne é fraca.” (Mc 14:38). Deus pode permitir que muitas 

provas aconteçam em nossas vidas para ter certeza, mas quando Ele cura, está feito. 

Tenha em mente, porém, que se você semear na carne, você colherá na carne! “Porque 

quem semeia na sua carne, da carne ceifará a corrupção; mas quem semeia no Espírito, 

do Espírito ceifará a vida eterna.”  (Gl 6:8). Bênçãos espirituais não trazem dores: “A 

bênção do Senhor é que enriquece; e ele não a faz seguir de dor alguma.” (Pv 10:22). 

 

Comprometimento pessoal: Estar constantemente alerta quanto às possíveis 

armadilhas da imoralidade em minha vida. “Baseado no que eu acabei de aprender 

da Palavra de Deus, eu me empenho para ser moralmente puro. Afastarei as coisas que 

poderiam me fazer tropeçar. E o mais importante, eu me afastarei das situações das 

quais eu deva fugir independentemente dos contratempos ou inconveniências que isto 

possa causar ou do que os outros possam pensar. 

 

Data: _________. Assinado: _______________________________________ 

 

“Não que eu já tenha obtido tudo isso ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para 

alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus.” (Fp 3:12). 
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Dever de Casa 
 

Pense nessas coisas. “Finalmente, irmãos, tudo o que for verdadeiro, tudo o que for 

nobre, tudo o que for correto, tudo o que for puro, tudo o que for amável, tudo o que for 

de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas.” 

(Fp 4:8). 

 

1. Cartões 3x5. Você é fiel para escrever os versículos de cada capítulo que tocou o seu 

coração? Continue a carregar os cartões com você e leia-os regularmente conforme o 

Espírito Santo te inspirar. 

 

2. Esconda a Sua Palavra para salvá-lo do pecado. “Escondi a tua palavra no meu 

coração, para não pecar contra ti.” (Sl 119:11). Os versículos que estão na seção Teste o 

Seu Conhecimento tratam da mulher adúltera. Você deve memorizá-los. 

 

3. Compartilhe a sabedoria desta lição com um outro homem que não tenha ideia dos 

perigos e seduções de uma mulher adúltera. Certifique-se de primeiro remover a trave 

do seu olho a fim de poder ajudar a tirar o cisco do olho dele. 

 

Teste Seu Conhecimento 
 

1. Quais são os três segredos de uma vida sem culpa? “____________ do mal, e faça o 

bem; ________________, e siga-a” (1 Pe 3:11). “Bem-aventurados os que andam 

________________” (Sl 119:1). 

 

2. Qual é a consequência do seu filho não se casar com uma virgem, ou da sua filha não 

ser mais virgem quando se casar? E ele tomará por esposa uma mulher na sua 

virgindade... E não profanará a sua ________________.” (Lv 21:13-15). 

 

3. Vamos fazer uma lista das características da mulher adúltera: “Para te guardarem da 

mulher má, e das lisonjas da língua da adúltera.” (Pv 6:24). “mas o seu fim é 

______________ como o absinto, ___________ como a espada de dois gumes. Os seus 

pés descem à morte; os seus passos seguem no caminho do Seol. Ela não pondera a 

vereda da vida; ____________são os seus caminhos, e ela o ignora.”  (Pv 5:4-6). 

 

4. “Assim, o seduziu com _____________ muito suaves e o _____________ com as 

___________dos seus lábios.” (Pv 7:21). 

 

5. “Ela é ______________ e ______________, seus pés __________ ___________ em 

___________” (Pv 7:11). 

 

6. Ela não admite seus erros. “Este é o caminho da adúltera: ela come e limpa a boca, e 

diz: ‘Não fiz _____________ ___ ____________” (Pv 30:20). 

 

7. “Adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do ______________ é 

inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo constitui-se 

__________ de _______________.” (Tg 4:4) 
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*As respostas para essas perguntas poderão ser encontradas na página 217 deste 

manual.  



Capítulo 8 

 

Governa Sua Própria Casa 
 

“Ele deve governar bem sua própria casa... 

Pois, se alguém não sabe governar sua própria casa, 

 como poderá cuidar da igreja de Deus?” 

–1 Timóteo 3:4-5 
 

 

Muitos homens sentem que é sua responsabilidade punir ou repreender a quem peca, 

especialmente suas esposas. As Escrituras nos ensinam de maneira diferente e nos 

dizem que perceberemos consequências adversas devido a esse comportamento 

orgulhoso. O marido deve ser a autoridade sobre a esposa, isso é verdade, mas e se a 

esposa se rebela? Devemos então puni-la como fazemos com nossos filhos? Provérbios 

10:12 diz, “O ódio excita contendas; mas o amor cobre todas as transgressões.” E Pedro 

4:8 diz, “Antes de tudo, exercei profundo amor fraternal uns para com os outros, 

porquanto o amor cobre uma multidão de pecados.”  

 

Disciplina. No Velho Testamento há 90 referências à disciplina. A Escritura diz que 

disciplina é para treinamento, correção e punição. Deus é o Pai e nós somos Seus filhos. 

O relacionamento de Cristo com a igreja deve ser o nosso exemplo de um 

relacionamento apropriado entre o marido e a esposa. “porque o marido é a cabeça da 

mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o Salvador do 

corpo.” (Ef 5:23). Então o que Cristo faz para disciplinar a igreja? Não vemos nenhuma 

disciplina da parte de Cristo; toda a disciplina vem de Deus nosso Pai. Ao contrário, de 

nosso Senhor Jesus Cristo vemos a síntese do amor. “Vós, maridos, amai a vossas 

mulheres, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela...” (Ef 

5:25). Este amor é o que nos atrai para Ele; ele fala ao nosso coração e é a razão de 

desejarmos obedecer a Ele. “Mas, assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim 

também as mulheres o sejam em tudo a seus maridos.” (Ef 5:24).  

 

Provérbios. Referências à disciplina são encontradas 36 vezes em Provérbios e são 

quase sempre usadas para dar instruções concernentes ao relacionamento entre pais e 

filhos. Embora haja muitas Escrituras na Bíblia que dizem respeito aos maridos e suas 

esposas, nenhuma instrui o marido a disciplinar, repreender ou punir a esposa.  

 

Soubessem do meu amor. “Pois eu escrevi com grande aflição e angústia de coração, e 

com muitas lágrimas, não para entristecê-los, mas para que soubessem como é 

profundo o meu amor por vocês... Agora, ao contrário, vocês devem perdoar-lhe e 

consolá-lo, para que ele não seja dominado por excessiva tristeza. Portanto, eu 

recomendo que reafirmem o amor que têm por ele.” (2 Co 2:4-8). Isso é tão importante! 

“Só ele cura os de coração quebrantado...” (Sl 147:3). 
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Encorajadas a amar. Mas as mulheres também não são ordenadas a amar os seus 

maridos? Não, elas devem ser encorajadas, pelas mulheres mais velhas a que Tito se 

refere, a amarem a seus maridos e a seus filhos. “Ensina as mulheres maduras a serem 

reverentes quanto a seu estilo de vida... estarão aptas para orientar as mulheres mais 

jovens a amarem seus maridos e filhos.” (2 Tt 2:3-4). O movimento feminista mudou a 

forma de pensar de todos. A menos que o que você esteja falando ou se referindo seja 

unissex, não é “politicamente correto”. Isso fez com que pastores, rádios Cristãs e 

programas de televisão se tornassem extremamente cuidadosos para não violar essa 

nova maneira de pensar. Mas Deus disse, “Porém, desde o princípio da criação, Deus os 

fez macho e fêmea.” (Mc 10:6). Precisamos ensinar nossos filhos e filhas a 

compreenderem e a estarem satisfeitos com suas diferenças masculinas e femininas 

distintas porque foi assim que Deus os criou. 

 

Honrar e obedecer. Aos filhos também não foram nunca ordenados a amar suas mães e 

seus pais; eles receberam o mandamento de obedecê-los e honrá-los. “Filhos, obedecei a 

vossos pais no Senhor, porquanto isto é justo.” (Ef 6:1). “Honra a teu pai e a tua mãe, 

como o senhor teu Deus te ordenou.” (Dt 5:16). Os filhos são ordenados 15 vezes na 

Bíblia a honrarem seus pais. É o quinto dos Dez Mandamentos. Você está treinando 

seus filhos para seguirem este mandamento? Será que o seu comportamento tem feito 

eles tropeçarem? “Seria melhor que tal pessoa fosse atirada ao mar com uma pedra de 

moinho amarrada ao pescoço, do que induzir um destes pequeninos a pecar.” (Lc 17:2). 

Você é um bêbado, um preguiçoso ou um amante de si mesmo cuja única intenção é se 

divertir? (Veja o capítulo 15, “As Instruções do Pai” para mais esclarecimentos.) 

 

Dando-lhe honra. “Igualmente vós, maridos, vivei com elas com entendimento, dando 

honra à mulher, como vaso mais frágil, e como sendo elas herdeiras convosco da graça 

da vida, para que não sejam impedidas as vossas orações.” (1 Pe 3:7). 

 

Ame sua esposa. As esposas são ordenadas a se submeterem e respeitarem seus 

maridos. Elas não são ordenadas a nos amar ou nos honrar. Contudo nós maridos somos 

ordenados a amar e honrar nossas esposas. 

 

Ame sua esposa como a si mesmo. “Portanto, cada um de vós amai a sua esposa 

como a si mesmo, e a esposa trate o marido com todo o respeito.” (Ef 5:33). 

 

Amem suas esposas. “Maridos, cada um de vós amai a vossa esposa, assim como 

Cristo amou a sua Igreja e sacrificou-se por ela.” (Ef 5:25). 

 

Ame sua própria esposa. “Sendo assim, o marido deve amar sua esposa como ama o 

seu próprio corpo. Quem ama sua esposa, ama a si mesmo.” (Ef 5:28). Isto significa que 

devemos nos amar antes de poder amar as nossas esposas? Não. Deus nos diz que todos 

nós já nos amamos: “Pois ninguém jamais odiou o próprio corpo, antes o alimenta e 

dele cuida, assim como Cristo zela pela Igreja.” (Ef 5:29). Se você ama a si próprio 

mais do que o devido, então você é só mais um exemplo do que seria o homem nos 

últimos dias: “Sabe, entretanto, disto: nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Os 

homens amarão a si mesmos...” (2 Tm 3:1). 

 

Ame sua esposa. “Maridos, cada um de vós ame sua esposa e não a trate com 

grosseria.”  (Cl 3:19). 
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Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. O fundamento do amor está em 1 João 

4:19: “Nós amamos porque ele nos amou primeiro.” O exemplo de Cristo em relação a 

nós é o que devemos seguir. “Porque para isto sois chamados...deixando-nos o exemplo, 

para que sigais as suas pisadas.” (1 Pe 2:21). Uma esposa não pode dar amor sem que 

primeiro seja amada. 

 

Somente quando amamos primeiro é que nossas esposas aprendem a nos amar. Amor 

motiva a submissão e o respeito. Da mesma forma, quando crescemos em amor com o 

Senhor, somos motivados a uma vida de retidão. Sua esposa respeita, ama e se submete 

a você? Se não, poderia ser devido a uma expressão inadequada do seu amor por ela? 

Seu amor é evidente na forma como você olha para a sua esposa, nas palavras amáveis 

que diz a ela, no seu toque amoroso e no tempo que você passa com ela. Sua esposa 

sente o seu amor? 

 

Além disso, note que as palavras afetuosas vêm antes do toque amoroso. Homens, nós 

temos o hábito de não dizer as palavras agradáveis que nossas esposas desejam ouvir, 

mas esperamos que elas respondam ao nosso toque. Elas podem estar nos implorando 

(em seus corações) para que falemos que as amamos. Alguns de nós dizem que amam, 

mas ainda assim não conversam com elas. Sua esposa está constantemente te 

implorando para conversar com você? “Conversar – significa que você realmente 

participa e compartilha da conversa.” Aprenda a ser um bom ouvinte primeiro e então 

comente o que ela disser. Se você vir um homem que não recebe afeto da esposa, pode 

ter certeza de que ele não está demonstrando amor adequadamente. 

 

Se você ama, demonstre a ela. Pare de fingir que a ama só porque você é o provedor 

dela ou porque você diz a ela que a ama. “Não imagine tal pessoa que assim receberá 

coisa alguma do Senhor, pois é vacilante e inconstante em todos os seus caminhos. 

Tudo passa, e passa depressa.” (Tg 1:8). Amor é uma ação. Vamos ver em 1 Coríntios, 

capítulo 13 para descobrir mais sobre o amor. 

 

O que então é o amor? Milhares de autores, dramaturgos e diretores de filmes têm nos 

suprido com o que eles pensam que seja o amor. Vamos buscar o Autor do Amor para 

uma descrição verdadeira: “E ainda que tivesse o dom de profecia, e conhecesse todos 

os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda fé, de maneira tal que 

transportasse os montes, e não tivesse amor, nada seria. E ainda que distribuísse todos 

os meus bens para sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser 

queimado, e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria.   O amor é sofredor, é 

benigno; o amor não é invejoso; o amor não se vangloria, não se ensoberbece, não se 

porta inconvenientemente, não busca os seus próprios interesses, não se irrita, não 

suspeita mal; não se regozija com a injustiça, mas se regozija com a verdade; tudo 

sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba.” (1 Co 13:2-8). O 

amor é mais do que apenas dizer que ama a sua esposa; são as suas ações ou reações em 

relação a ela. Vamos descobrir mais sobre como colocar o amor em prática. 

 

O Amor Nunca Falha 
 

O amor é paciente. Paciência, que parece estar em falta para muitos homens, é uma 

reação e é, portanto, muito importante que aprendamos a reagir às nossas esposas com 

paciência. “Exortamos vocês, irmãos, a que advirtam os ociosos, confortem os 
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desanimados, auxiliem os fracos, sejam pacientes para com todos.” (1 Ts 5:14). Você 

percebeu que este versículo também diz para “auxiliar os fracos”? 

 

Homens, vocês são culpados de não ajudar suas esposas com as tarefas que ela precisa 

por causa da sua preguiça? Deus te deu uma força física que Ele não deu à sua esposa. 

Mulheres que têm maridos que não ajudam vão recorrer a todo tipo de meios para que a 

tarefa seja feita. Elas vão aprender a fazer sozinhas, pedir um vizinho ou esperar que 

seus filhos se tornem fortes o suficiente para ajudá-las. Não é patético? 

 

Claro, muitos de nós somos rápidos para acusar nossas esposas quando elas nos 

lembram de alguma coisa que prometemos fazer há dias, semanas, meses ou até anos 

atrás. Podemos até rir desse comportamento com nossos amigos. E depois nos 

perguntamos o que aconteceu para que nossas esposas se tornassem amargas! “A 

esperança que se retarda deixa o coração doente, mas o anseio satisfeito é árvore de 

vida.” (Pv 13:12). 

 

Nosso próximo passo é geralmente julgar a amargura das nossas esposas como pecado. 

Irmão, você é rápido em julgar sua esposa? “Não julgueis, para que não sejais julgados. 

Porque com o juízo com que julgais, sereis julgados; e com a medida com que medis 

vos medirão a vós. E por que vês o argueiro no olho do teu irmão, e não reparas na trave 

que está no teu olho? Ou como dirás a teu irmão: Deixa-me tirar o argueiro do teu olho, 

quando tens a trave no teu? Hipócrita! tira primeiro a trave do teu olho; e então verás 

bem para tirar o argueiro do olho do teu irmão.” (Mt 7:1-5). Deus não ordenou a sua 

esposa que não fosse amarga com você, mas Ele ordenou a você que não fosse amargo 

com ela. “Maridos, ame cada um a sua mulher e não a tratem com amargura.” (Cl 

3:19). 

 

O amor é bondoso. Parece que esquecemos que a bondade tem muito a ver com o lidar 

com nossas esposas. Não foi por isso que a sua esposa se casou com você? Ela 

escolheria se casar com alguém que mais tarde seria grosseiro com ela? “Ao servo do 

Senhor não convém brigar, mas, sim, ser amável para com todos, apto para ensinar, 

paciente.” (2 Tm 2:24). Quando você conversar com sua esposa dê a ela atenção 

completa, olhe nos olhos dela e fale de uma maneira bondosa e gentil. A maioria de nós 

não escuta ou comenta o que nossas esposas estão dizendo; então de repente soltamos 

uma resposta rude. A nossa não participação geralmente resultará em nossas esposas 

gritando conosco. 

 

Sua esposa parece repetir a mesma coisa de novo e de novo? Quando isto acontece, 

você obviamente não tem mostrado a ela que a ouve ao responder, balançar a cabeça, 

fazer algum tipo de som ou seja lá o que for. Homens, sabemos que todos nós estamos, 

muito frequentemente, “fora de órbita”, em “outro mundo”. Sentimos que é nosso 

direito vir para casa e encontrar paz e quietude; é o nosso lugar para relaxarmos, nos 

desligarmos. Não queremos ser incomodados para ter que ouvir outra coisa, queremos? 

Homens, certifique-se de se sintonizar com a sua mulher ao invés da televisão ou dos 

jornais. É claro que nossa desculpa é “Ela nunca vai me deixar em paz até conseguir o 

que quer. Ela não quer que eu só escute!” Tente ouvir, comentar e responder durante a 

conversa com ela e veja o que acontece. Nossas mulheres devem estar sob a nossa 

autoridade e proteção. Não vamos tornar duro demais para elas o estar sob a nossa 

autoridade e ser obediente à Palavra de Deus. 
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Novamente precisamos nos lembrar de que as mulheres são diferentes dos homens. Elas 

não vão “direto ao ponto”; elas tendem a dar voltas na conversa. Todavia, somos 

ordenados a, ainda , sermos pacientes e compreendê-las. “Igualmente vós, maridos, 

vivei com elas com entendimento, dando honra à mulher, como vaso mais frágil, e 

como sendo elas herdeiras convosco da graça da vida, para que não sejam impedidas as 

vossas orações.” (1 Pe 3:7). Quando a sua esposa não sente que você compreende, ou 

ela vai te dizer ou vai sair de perto deprimida. “O coração bem-disposto é remédio 

eficiente, mas o espírito oprimido resseca os ossos.” (Pv 17:22). “O espírito do homem 

o sustenta na doença; mas, o espírito deprimido, quem o levantará?” (Pv 18:4). Como 

tem estado o semblante dela ultimamente? “A alegria do coração transparece no rosto, 

mas o coração angustiado oprime o espírito.” (Pv 15:13). 

 

O amor não se porta de maneira inconveniente. Agir inconvenientemente tem se 

tornado lugar comum em tantos de nossos lares. “Cenas” e “gritarias” acontecem com a 

maior frequência. Você tem controle sobre o seu espírito? Ame sua esposa o suficiente 

para controlar o seu espírito. Não espere que ela controle o espírito dela até que você 

consiga controlar o seu próprio. “Como a cidade derribada, que não tem muros, assim é 

o homem que não pode conter o seu espírito.” (Pv 25:28). Você é o líder dela; ela é o 

vaso mais fraco. 

 

O amor não busca os seus próprios interesses.  Na sociedade de hoje os homens são 

encorajados a “fazerem suas próprias coisas” e a “só ir lá e fazer”. Não faz muito tempo, 

essa atitude seria considerada egoísta e egocêntrica. A Palavra de Deus nos traz de volta 

para a verdade: o egoísta colherá somente dor e arrependimentos. “Nada façais por 

rivalidade nem por vaidade; pelo contrário, cada um considere, com toda a humildade, 

as demais pessoas superiores a si mesmo.” (Fp 2:3). Considere a responsabilidade que 

você tem de governar a sua família, de amar a sua esposa e de instruir e treinar seus 

filhos. Se você estiver fazendo tudo que Deus te ordena, então como pode sobrar tanto 

tempo livre para praticar esportes, assistir televisão, caçar ou lidar com hobbies? 

Obviamente é porque estamos buscando nossos próprios interesses e empurrando 

muitas de nossas responsabilidades para as nossas esposas. 

 

O amor não se irrita. O seu pavio é curto? Você é rápido em perder as estribeiras? 

Muito do que você diz é expressado em voz alterada? “O homem irritável provoca 

dissensão, mas quem é paciente acalma a discussão.” (Pv 15:18). “Muito melhor é o 

homem paciente que o guerreiro, mais vale controlar as emoções e os ímpetos do que 

conquistar toda uma cidade.” (Pv 16:32). “A discrição do homem fá-lo tardio em irar-

se; e sua glória está em esquecer ofensas.” (Pv 19:11). Devemos aprender a controlar as 

nossas emoções e praticar a discrição quando somos ofendidos ou desapontados. 

Aqueles que nascem na realeza aprendem, desde a tenra idade, a controlar seus 

sentimentos e emoções em público. Nós somos filhos adotivos do Rei! Devemos, 

portanto, agir à altura na presença dos outros, especialmente com nossas esposas. 

 

O amor tudo sofre. Os fardos que suportamos como maridos e pais podem às vezes 

parecer esmagadores; não seja orgulhoso demais de não correr para Ele. “Bendito seja o 

Senhor, que diariamente leva a nossa carga, o Deus que é a nossa salvação.” (Sl 

68:19). “Porque isto é agradável, que alguém, por causa da consciência para com Deus, 

suporte tristezas, padecendo injustamente.” (1 Pe 2:19). Muitos homens correm para 

suas esposas em busca de ajuda. Outros correm para uma outra mulher, para a garrafa 

de bebida ou para as drogas. Lembre-se de correr para Ele e somente para Ele! 
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O amor tudo crê. Às vezes seguir as Escrituras, no que diz respeito a lidar com nossas 

esposas, exige muita fé, mas Deus nos prometeu que não seremos decepcionados! “ Pois 

com o coração se crê para justiça, e com a boca se confessa para salvação.” (Pv 10:10). 

Pois a Escritura diz, “Todo o que Nele crê jamais será decepcionado”. (Pv 10:11). 

Confie em nosso Criador e Autor da vida para uma mudança real! 

 

O amor tudo espera. Você se descreveria como uma pessoa positiva ou negativa? 

Talvez você consiga enganar outros fazendo com que acreditem que você seja muito 

otimista, mas o que sua esposa diria se fosse pedido a ela que te descrevesse? Você tem 

fé? Esta é uma atitude positiva – fé. “Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se 

esperam, e a prova das coisas que não se veem.” (Hb 11:1). “Assim será para a tua 

alma o conhecimento da sabedoria; se a achares, haverá galardão para ti e não será 

cortada a tua esperança.” (Pv 24:14). 

 

Se você está precisando de fé busque a Palavra de Deus, se debruce sobre ela e medite 

nela. “Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se 

detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes 

tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como 

a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto no seu tempo; as suas 

folhas não cairão, e tudo quanto fizer prosperará.” (Sl 1:1-3). 

 

O amor tudo suporta. Quando sentimos que chegamos ao nosso limite, Deus nos 

encoraja a nos segurarmos Nele. “Mas aquele que perseverar até o fim será salvo.”  

(Mat.  24:13).”  “Todos odiarão vocês por minha causa; mas aquele que perseverar até 

o fim será salvo.” (Mc13:13). A maioria de nós suporta certos tipos de sofrimentos, sem 

reclamar, como um homem deveria. Mas se examinarmos a nós mesmos podemos 

encontrar áreas onde somos incapazes de “suportar”, áreas em nossas vidas onde 

estamos agindo como bebês ou desistentes. 

 

Homens, nós precisamos agir como homens: devemos ser exemplos para nossos filhos, 

filhas, esposas e esta sociedade efeminada. Temos que demonstrar, através do exemplo, 

o que as Escrituras dizem. “Vigiai, estai firmes na fé, portai-vos varonilmente, sede 

fortes.” (1 Co 16:13). “Não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não 

vos enganeis: nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os 

efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbedos, 

nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus.” (1 Co 6;9-10).   

 

O amor nunca falha. Essa é uma das maiores promessas de Deus: Seu amor por nós e 

nosso amor pelas outras pessoas, especialmente por nossas esposas, nunca falhará! “O 

ódio provoca dissensão, mas o amor cobre todos os pecados.” (Prov. 10:12). Há uma 

ordem própria para todas as coisas porque Deus é um Deus de ordem. Só precisamos 

olhar para a ordem perfeita do universo, a ordem perfeita das estações e dos dias para 

ver a maneira ordeira de Deus. Ele também estabeleceu a ordem da autoridade: “Quero, 

porém, que saibais que Cristo é a cabeça de todo homem, o homem a cabeça da mulher, 

e Deus a cabeça de Cristo.” (1 Co 11:3). Assim Deus está sobre Cristo, Cristo está sobre 

o homem, o homem está sobre a mulher e os pais estão sobre os filhos. O interessante a 

se notar é que todo amor deve ser dado a partir de quem está acima, não começando por 

quem está abaixo. O amor se inicia com a figura de autoridade e, se doado 

propriamente, encontrará resposta da parte daqueles que estão embaixo de autoridade. 

“Aquele que não ama não conhece a Deus; porque Deus é amor.” (1 Jo 4:8). 
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Deus é a origem do amor. “Mas Deus dá prova do seu amor para conosco, em que, 

quando éramos ainda pecadores, Cristo morreu por nós.” (Rm 5:8). Deus declara e 

também demonstra Seu amor por nós. Da mesma maneira, devemos dizer às nossas 

esposas que as amamos e então demonstrar isto com nossas ações como afirmado em 1 

Coríntios 13. Mas como podemos possuir o amor apropriado por nossas esposas? “...e 

conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais cheios até 

a inteira plenitude de Deus.” (Ef 3:19). Devemos primeiro conhecer e experimentar o 

amor de Cristo. Quando foi a última vez que você correu para Ele em busca de amor? 

Todos nós precisamos de amor. De quem você recebe o seu amor quando está ficando 

sem nenhum? Muitas vezes, quando não recebemos o amor que gostaríamos de receber 

de nossas esposas, nos tornamos frios com elas ou abertamente cruéis. 

 

Homens, não culpe a sua esposa se ela não está suprindo as suas necessidades; você 

provavelmente está colhendo o que semeou com sua falta de amor por ela. Lembre-se, 

você deve receber o seu amor de Cristo e dar esse tipo de amor à sua esposa. Então ela 

responderá com o amor que você deseja dela. “Maridos, cada um de vós amai a vossa 

esposa, assim como Cristo amou a sua Igreja e sacrificou-se por ela.” (Ef 5:25). 

“Pois, se amardes aos que vos amam, que recompensa tereis? não fazem os publicanos 

também o mesmo?” (Mt 5:46). “Se amardes aos que vos amam, que mérito há nisso? 

Pois também os pecadores amam aos que os amam.” (Lc 6:32). Dar às nossas esposas 

aquilo que elas não merecem (amar o que não merece) é o que significa amor Cristão! 

 

Amor imutável. “Quem é comparável a ti, ó Deus...  Tu (Deus) que tens prazer em 

mostrar amor.” (Mq 7:18). Comece a demonstrar o seu amor imutável à sua esposa e 

filhos ao mostrar, com suas palavras e ações, que você os ama em todas as situações. 

Tenha certeza de que eles sabem que você sempre irá amá-los. 

 

Como Realmente Amar a Sua Esposa 
 

Ame-a com o seu tempo. Quando gostamos de uma pessoa temos prazer em passar 

tempo com ela. Onde você passa a maior parte do seu tempo? Quando você prioriza 

tudo que é importante, onde a sua esposa se encaixa? A maioria de nós é culpada de 

desperdiçar um tempo precioso demais em coisas que não vão significar absolutamente 

nada daqui a uns anos. Quando você passa o seu tempo com ela, onde vocês vão ou o 

que vocês fazem? É sempre você que decide o lugar e o que farão? Você dá a sua esposa 

tempo para fazer as coisas que ela gosta ou você espera que ela seja a única a cuidar das 

crianças enquanto fica em casa esperando você fazer as suas próprias coisas? Você dá a 

ela um pouco do seu tempo para consertar, fazer ou mudar coisas? Ou a lista dela de 

coisas para você fazer é mais uma lista do tipo “Coisas que Meu Marido Nunca Irá 

Fazer”. Mostre o seu amor a ela dando-lhe seu tempo e atenção. 

 

Ame-a com seus olhos. Embora nossas vidas possam ser corridas, estressantes, muito 

ocupadas e cansativas demais, temos que encontrar tempo para olhar amorosamente nos 

olhos de nossas esposas. Ela precisa saber que é a menina dos seus olhos! Davi desejou 

isto do Senhor em Salmos 17:8: “Guarda-me como à menina do olho...” Todas as 

atividades que parecem nos manter ocupados são temporárias; portanto, o valor delas é 

apenas temporal. “...não atentando nós nas coisas que se veem, mas sim nas que se não 

veem; porque as que se veem são temporais, enquanto as que se não veem são eternas.” 

(2 Co 4:18). 
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Ponha o seu jornal ou revista de lado, deixe as coisas que você está mexendo, desligue a 

televisão e dê um pouco de atenção à sua esposa. Olhe-a nos olhos e deixe-a em estado 

de choque perguntando alguma coisa do tipo “Como foi o seu dia hoje, querida?” E 

esteja preparado para mostrar o seu amor sendo paciente e ouvindo. Mantenha contato 

visual com ela e responda balançando a sua cabeça e fazendo comentários curtos, “Que 

bom!”, “Foi mesmo?”, “Eu queria ter visto isso”, etc. Isto pode parecer bobagem, mas a 

maioria de nós nos tornamos tão complacentes com nossas esposas após anos de 

casamento que precisamos de uma lição básica sobre comunicação! Geralmente nos 

comunicamos adequadamente com os outros, mas negligenciamos quando é com as 

nossas esposas. 

 

Ame-a com o seu toque. O toque é muito importante porque ele é capaz de transmitir 

tanto conforto como poderes de cura. Que tipo de toque você dá à sua esposa? Você a 

toca quando ter intimidade? Você a faz se sentir barata ao tocá-la em áreas 

embaraçosas? O que o seu toque diz e ela? Você a conforta abraçando-a quando ela está 

chorando, especialmente quando foi você que a magoou? Ela pode confiar em você o 

suficiente para te contar o que a machucou, sabendo que você irá compreender? 

Maridos, vamos ser honestos. Quando nossas mulheres estão nos dando um “gelo” é 

quase sempre porque estão reagindo ao nosso comportamento inadequado com elas. A 

maioria de nós não se importa em olhar para as sementes de descuido que plantamos, e, 

se olhamos, a nossa tendência é fechar a cara ou emburrar ao invés de ser homem 

suficiente para semear boas sementes. Semeia a “semente” de um toque agradável e 

desfrute a colheita de uma esposa amorosa e afetuosa. 

 

Ame-a com seu consolo. “Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai 

das misericórdias e Deus de toda consolação, que nos consola em todas as nossas 

tribulações, para que também sejamos capazes de consolar os que passam por qualquer 

tribulação, por intermédio da consolação com que nós mesmos somos consolados por 

Deus.” (2 Cor 1:3). Você consola a sua mulher quando ela está sofrendo ou chorando? 

A verdade é que muitas vezes, nós homens, somos indiferentes às lágrimas de nossas 

esposas. Talvez seja porque sentimos que as lágrimas delas já nos manipularam no 

passado, e porque não queremos cair nessa de novo, nós permanecemos frios. Homens, 

não percam uma oportunidade de confortar suas esposas. Estes são momentos 

inestimáveis que podem ser usados para aproximar vocês dois da harmonia que você 

deseja. Sua esposa não vai querer ter intimidade quando ela se sentir emocionalmente 

distante de você. Faça com que seja fácil para ela te amar ao consolá-la quando ela 

estiver triste. 

 

Ame-a com honra. Honra é definida como “ter em alta consideração”. Devemos 

considerar nossas esposas como dignas de honra – honra que já deveríamos estar 

mostrando a elas. “Igualmente vós, maridos, vivei com elas com entendimento, dando 

honra à mulher, como vaso mais frágil, e como sendo elas herdeiras convosco da graça 

da vida, para que não sejam impedidas as vossas orações.” (1 Pe 3;7). Lembre-se, ao 

demonstrar honra às nossas esposas nós trazemos glórias a Deus. Quando não damos 

esse tipo de respeito a elas, estamos desonrando a Deus e à Sua Palavra. Dizemos que 

somos Cristãos, mas nossas obras negam isto. “Afirmam que conhecem a Deus, mas 

pelas suas obras o negam, sendo abomináveis, e desobedientes, e réprobos para toda boa 

obra.” (Tt 1:16). Você compreende a sua esposa? “O bom entendimento conquista o 

favor, mas as estratégias dos ímpios não permanecerão por muito tempo.” (Pv 13:15). 

Se você descobrir que não consegue entender a sua esposa, talvez seja porque você tem 
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vivido com ela de uma maneira traiçoeira. A honra vem do coração. “Este povo honra-

me com os lábios; o seu coração, porém, está longe de mim.” (Mt 15:8). Você deve ser 

humilde: “A sabedoria ministra o temor do SENHOR, e a humildade antecede a 

honra.” (Pv 15:33). “Antes da ruína eleva-se o coração do homem; e adiante da honra 

vai a humildade.” (Pv 18:12). O resultado será honra da parte da sua esposa. “A soberba 

do homem o abaterá; mas o humilde de espírito obterá honra.” (Pv 29:23). 

 

Ame-a com a sua apreciação. Apreciação é definida como um reconhecimento 

favorável. Apreciar significa estimar, desfrutar, valorizar, compreender, entesourar 

(especialmente os votos de casamento), cuidar com amor, e manter viva (a emoção). 

Falamos antes sobre fazer as coisas com o coração. Se a sua esposa não é um dos seus 

tesouros, seu coração não está com ela. “Porque onde estiver o teu tesouro, aí estará 

também o teu coração.” (Mt 6:21). Com frequência, quando perdemos algo que 

tomávamos como nosso por certo, começamos a perceber o quanto aquilo era 

importante para nós. Você precisa perder a sua mulher antes de começar a considerá-la 

valiosa? Se você pensa que isso nunca pode acontecer com você porque sua esposa é 

Cristã, reconsidere. Há números incontáveis de casais, muitos que você até deve 

conhecer, cujos casamentos acabaram em divórcio porque a esposa não se sentia mais 

amada e valorizada como no início do casamento. Não espere. Demonstre o seu amor 

pela sua esposa agora ao mostrar e dizer que você a aprecia. 

 

Ame-a com palavras bondosas. “A língua benigna é árvore de vida, mas a 

perversidade nela deprime o espírito.” (Pv 15:4). Se você tem falado palavras rudes à 

sua esposa, provavelmente o espírito dela está deprimido em relação a você. Você tem 

adiado fazer as coisas que prometeu a ela que faria? Então o coração dela pode estar 

entristecido. “A esperança adiada entristece o coração; mas o desejo cumprido é 

árvore devida.” (Pv 13:12). Como podemos tomar conta de nossas esposas 

espiritualmente e manter o amor delas por nós vivo emocionalmente? Precisamos falar 

com nossas esposas com doçura e bondade constantemente. Esta benção pode ser sua: 

“Todos os dias do aflito são maus; mas o coração contente tem um banquete 

contínuo.” (Pv 15:15).  

 

Ame-a levando os seus fardos ao Senhor. Quando você tiver preocupações financeiras 

ou relacionadas ao trabalho, leve os seus problemas ou aflições ao Senhor. “A 

ansiedade no coração do homem o abate; mas uma boa palavra o alegra.” (Pv 12:25). 

Vire as páginas da sua Bíblia “que só é aberta aos domingos” e encontre as promessas 

de Deus para que você possa aprender a se apoiar Nele. Pare de se apoiar em sua esposa 

quando tiver problemas; ela não foi designada para carregar os seus fardos. “Confia no 

SENHOR de todo o teu coração e não te apoies no teu próprio entendimento.” (Pv 3:5). 

Uma vez que tenha ido ao Senhor com seus problemas e encontrado uma promessa em 

que se firmar, você será um novo homem quando se levantar da sua cadeira! “O 

coração alegre serve de bom remédio; mas o espírito abatido seca os ossos.” (Pv 

17:22). Deixe que seu rosto mostre a alegria que está em seu coração. “A alegria do 

coração ilumina todo o rosto, mas a tristeza da alma abate todo o corpo.” (Pv 15:13). 

Seja verdadeiramente grato, “Em tudo dai graças; porque esta é a vontade de Deus em 

Cristo Jesus para convosco.” (1 Ts 5:18). Aprenda a estar contente em todas as 

situações. “...porquanto aprendi a viver satisfeito sob toda e qualquer circunstância. 

Sei bem o que é passar necessidade .... Aprendi o mistério de viver feliz em todo lugar 

e em qualquer situação, esteja bem alimentado, ou mesmo com fome, possuindo 

fartura, ou passando privações.” (Fl 4: 11-12). Amém!    
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Por que eu Deveria Amá-la Assim? 
 

Você deveria amá-la porque o Senhor tem sido testemunha. “Ainda fazeis isto: 

cobris o altar do Senhor de lágrimas, de choros e de gemidos, porque ele não olha mais 

para a oferta, nem a aceitará com prazer da vossa mão. Todavia perguntais: Por que? 

Porque o Senhor tem sido testemunha entre ti e a mulher da tua mocidade, para com a 

qual procedeste deslealmente sendo ela a tua companheira e a mulher da tua aliança. E 

não fez ele somente um, ainda que lhe sobejava espírito?” (Ml 2:13-15). Qual a 

definição de traiçoeiro? A Chave Bíblica define essa palavra como “saquear, agir de 

forma enganosa ou desleal, ofender, transgredir, partir”. Você já fez ou está fazendo 

qualquer uma dessas coisas? Se sim, você está vivendo traiçoeiramente com sua mulher. 

Queira você reconhecer ou não, o Senhor está muito ciente da forma como você a trata. 

Foi Deus que deu a mulher ao homem como uma ajudante apropriada. Não vamos nos 

esquecer do amor que o Senhor sente por nossas esposas. Sua mulher está clamando ao 

Senhor por causa da forma como você a vem tratando? Você a está negligenciando? As 

palavras que você diz a ela são afiadas e cruéis? Talvez você a tenha agredido. Homens, 

o começo da sabedoria é temer ao Senhor. Você teme a Deus? Vamos todos nos lembrar 

de parte da Escritura acima citada, gravá-la em nossas mentes e meditar sobre ela: “...o 

Senhor tem sido testemunha entre ti e a mulher da tua mocidade, para com a qual 

procedeste deslealmente sendo ela a tua companheira e a mulher da tua aliança. E não 

fez ele somente um, ainda que lhe sobejava espírito?” (Ml 2:14-15). Você não tem nem 

mesmo uma “sobra do Espírito Dele” em você se tem sido rude com a esposa que o 

Senhor te deu! 

 

Você deveria amá-la porque nunca é tarde demais. Você pode estar sentado aí 

pensando que é tarde demais porque você não tem amado a sua esposa adequadamente 

há anos. Mas a verdade é que nunca é tarde demais para mostrar seu amor por ela. 

Comece com suas palavras. Nossas esposas precisam de uma palavra gentil vinda de 

nós antes que aceitem o nosso toque. Uma boa forma de começar pode ser pedindo 

desculpas humildemente. Suas palavras devem ter uma convicção profunda, 

compartilhando com ela o quão errado você tem sido, e então pedindo perdão. Tenha 

certeza de não se esquecer de dizer “Eu te amo”. Muitos homens à beira da morte 

lamentaram não terem dito estas três palavras com mais frequência às suas esposas e 

filhos. 

 

Você deve amá-la a despeito do seu orgulho. O seu orgulho está atrapalhando? Talvez 

você usaria a palavra autoestima. Nosso mundo tomou o mandamento de Deus de 

“estimar os outros mais do que a nós mesmos” e o distorceu para tentar nos enganar 

para que elevemos mais a nós próprios do que aos outros. “Não façam nada por 

interesse pessoal ou por desejos tolos de receber elogios; mas sejam humildes e 

considerem os outros superiores a vocês mesmos. Que ninguém procure somente os 

seus próprios interesses, mas também os dos outros. Tenham entre vocês o mesmo 

modo de pensar que Cristo Jesus tinha: Ele tinha a natureza de Deus, mas não tentou 

ficar igual a Deus. Pelo contrário, ele abriu mão de tudo o que era seu e tomou a 

natureza de servo, tornando-se assim igual aos seres humanos.” (Fp 2:3-7). 

 

E a Submissão? 
 

Entregava-se. Uma mulher ligou para o Ministério Restaurar e perguntou, “ Quão 

longe Deus espera que uma mulher vá em relação à submissão ao seu marido?” Por que 
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as mulheres têm medo ou má vontade em se submeterem a nós, seus maridos e líderes? 

Deus pede aos maridos e esposas Cristãos que sigam os passos de Cristo: “Porque para 

isso fostes chamados, porquanto também Cristo padeceu por vós, deixando-vos 

exemplo, para que sigais as suas pisadas... sendo injuriado, não injuriava, e quando 

padecia não ameaçava, mas entregava-se Àquele que julga justamente.” (1 Pe 2:21-23). 

 

Siga-O “do mesmo modo”. Jesus pediu às mulheres especificamente que seguissem a 

Ele e ao Seu exemplo, quando Ele imediatamente começa 1 Pedro 3 com “Do mesmo 

modo”. Ele diz às nossas esposas que se submetam a nós como maridos como Ele se 

submeteu ao Seu Pai celestial, a autoridade direta sobre Ele. O segundo exemplo que 

Deus dá às nossas esposas é Sara: “...como Sara, que obedecia a Abraão e o chamava 

senhor. Dela sois filhas, se praticardes o bem sem qualquer espécie de receio.” (1 Pe 

3:6). Nossas esposas devem se empenhar em nos obedecer ao máximo como maridos 

como Sara fez. Então por que é tão difícil para elas? 

 

Não temendo nenhum espanto. “Como Sara obedecia a Abraão, chamando-lhe senhor; 

da qual vós sois filhas, fazendo o bem, e não temendo nenhum espanto.” (1 Pe 3:6). Sua 

esposa tem medo de te obedecer? Do que ela pode estar com medo? Bem, o que foi 

pedido a Sara que fizesse por seu marido Abraão que poderia ter causado medo a ela? 

Em Gênesis 12:11-13 e também em Gênesis 20:2, vemos que Abraão pediu a ela que 

mentisse! Que pecasse! Quando Abraão lhe pediu que dissesse que era sua irmã, isso 

fez com que ela caísse em outro pecado, o de ser tomada como esposa de outro homem! 

Você pediu a sua esposa que se submetesse (ou concordasse) com alguma coisa que ela 

sentiu ser errado ou que fosse pecado? Tantas mulheres temem a submissão porque seus 

maridos lhes pediram que pecassem. Se uma esposa não pode confiar que seu marido 

está seguindo ao Senhor, sua submissão se torna um fardo de medo. Talvez você esteja 

dizendo a si mesmo, “Ei, eu nunca pedi a ela que fosse mulher de outro homem!” Em 

primeiro lugar, para deixar bem claro, Abraão também não pediu. Quando ele pediu a 

Sara que dissesse que era sua irmã, isto não foi só uma “mentirinha”, foi uma “meia 

mentira” porque ela era realmente sua meia irmã. Ainda assim, esta pequena “meia 

verdade” resultou em Sara sendo tomada como esposa de outro homem duas vezes! 

 

A iniquidade dos pais até a terceira e quarta geração. Você sabia que Abraão passou 

esse exato mesmo pecado para seu filho Isaque? “Então os homens do lugar 

perguntaram-lhe acerca de sua mulher, e ele respondeu: É minha irmã; porque temia 

dizer: É minha mulher; para que porventura, dizia ele, não me matassem os homens 

daquele lugar por amor de Rebeca; porque era ela formosa à vista... Então chamou 

Abimeleque a Isaque, e disse: Eis que na verdade é tua mulher; como pois disseste: E 

minha irmã? Respondeu-lhe Isaque: Porque eu dizia: Para que eu porventura não morra 

por sua causa.” (Gn 26:7). O pecado de Isaque foi pior porque Rebeca não era sua meia 

irmã. 

 

Você pode não estar ciente dos versículos que nos lembram das enormes consequências 

do pecado de um pai: “...visito a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta 

geração daqueles que me odeiam.” (Ex 20:5). “...de maneira alguma terá por inocente o 

culpado; que visita a iniquidade dos pais sobre os filhos e sobre os filhos dos filhos até 

a terceira e quarta geração.” (Ex 34:7). “O Senhor é tardio em irar-se, e grande em 

misericórdia; perdoa a iniquidade e a transgressão; ao culpado não tem por inocente, 

mas visita a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e a quarta geração.” (Nm 

14:18). “ ...não te encurvarás diante delas, nem as servirás; porque eu, o Senhor teu 
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Deus, sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e 

quarta geração...” (Dt 5:9). Homens, nós faremos bem em manter isto em mente 

quando sequer pensarmos em comprometer a Verdade! 

 

Do mesmo modo vocês maridos. Os versículos para as esposas em 1 Pedro são 

seguidos pelo versículo para os maridos que começa dizendo, “Do mesmo modo vocês, 

maridos...” (1 Pe 3:7). Como nós maridos devemos agir para que nossas esposas se 

comportem? Vamos ler: “Do mesmo modo vocês, maridos, sejam sábios no convívio 

com suas mulheres e tratem-nas com honra, como parte mais frágil e coerdeiras do dom 

da graça da vida, de forma que não sejam interrompidas as suas orações. Quanto ao 

mais, tenham todos o mesmo modo de pensar, sejam compassivos, amem-se 

fraternalmente, sejam misericordiosos e humildes. Não retribuam mal com mal, nem 

insulto com insulto; ao contrário, bendigam; pois para isso vocês foram chamados, para 

receberem bênção por herança. Pois quem quiser amar a vida e ver dias felizes guarde a 

sua língua do mal e os seus lábios da falsidade. Afaste-se do mal e faça o bem; busque a 

paz com perseverança. Porque os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus 

ouvidos estão atentos à sua oração, mas o rosto do Senhor volta-se contra os que 

praticam o mal”. (1 Pe 3:7-12). 

 

Porque o marido é o cabeça da mulher. Essa parte da Escritura explica que o nosso 

relacionamento com nossas esposas deve refletir o relacionamento de Cristo com Sua 

igreja. “Mulheres, sujeite-se cada uma a seu marido, como ao Senhor, pois o marido é o 

cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual 

ele é o Salvador. Assim como a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres estejam 

em tudo sujeitas a seus maridos.” (Ef 5: 22-24). Não é triste tantas igrejas não se 

submeterem a Cristo e aos Seus ensinamentos assim como muitas mulheres não se 

submetem aos seus maridos? Provavelmente há uma correlação aqui, você não acha? 

 

Sua companheira e sua esposa por aliança. Por que é tão importante para nós agir de 

acordo com a Palavra de Deus? Porque quando não o fazemos, nossas ações desonram a 

Deus e zombam de Sua Palavra. “Todavia perguntais: Por que? Porque o Senhor tem 

sido testemunha entre ti e a mulher da tua mocidade, para com a qual procedeste 

deslealmente sendo ela a tua companheira e a mulher da tua aliança. E não fez ele 

somente um, ainda que lhe sobejava espírito? ... Portanto guardai-vos em vosso espírito, 

e que ninguém seja infiel para com a mulher da sua mocidade. Tendes enfadado ao 

Senhor com vossas palavras; e ainda dizeis: Em que o havemos enfadado? Nisto que 

dizeis: Qualquer que faz o mal passa por bom aos olhos do Senhor, e desses é que ele se 

agrada; ou: Onde está o Deus do juízo?” (Ml 2:14-17). Como um casal Cristão, espera-

se que nossas vidas reflitam a imagem de Cristo e Sua igreja. Quando um marido ama, 

honra e compreende sua esposa e ela não se submete e reverencia seu marido com um 

espírito quieto e gentil, então o marido será chamado de “banana” ou “dominado pela 

mulher”. Quando a esposa se submete reverencia o marido com um espírito gentil e 

quieto e o marido não a ama, honra e a compreende, então vão dizer a ela que ela é um 

capacho! Somente quando eles se apegam um ao outro e seguem em direção aos 

princípios das Escrituras Deus irá elevá-los. (Veja o capítulo 9, “O Homem Sozinho” 

para mais esclarecimentos.) 

 

Agora que buscamos as Escrituras, vamos responder algumas perguntas de acordo 

com a sabedoria de Deus... 
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A submissão pode ser aplicada nos dias de hoje? Alguns homens que são gentis ou 

talvez apenas pacatos não exercem autoridade sobre as suas esposas porque sentem que 

isso não se aplica mais hoje em dia. “Jesus Cristo é o mesmo, ontem, e hoje, e 

eternamente.” (Hb 13:8). Em Mateus 5:18 Jesus diz, “Porque em verdade vos digo que, 

até que o céu e a terra passem, de modo nenhum passará da lei um só i ou um só til, até 

que tudo seja cumprido.” “...Toda alma esteja sujeita às autoridades superiores; porque 

não há autoridade que não venha de Deus; e as que existem foram ordenadas por 

Deus.” (Rm 13:1). Existe um ensinamento falso permeando algumas igrejas. Este 

ensinamento tenta enganar homens e mulheres ao dizer que Cristo destruiu o cativeiro e, 

portanto, as esposas não devem mais se submeter aos seus maridos. Bem, há alguns 

buracos enormes nessa teoria. Primeiro, a Epístola aos Efésios (onde o tópico da 

submissão é coberto em grande extensão) foi escrita após a ressurreição de Jesus. E em 

segundo lugar, as mulheres não devem estar debaixo da autoridade de seus maridos para 

cativeiro, mas sim para a proteção delas. Se sua esposa não se sente protegida, mas ao 

contrário, se sente em cativeiro, você precisa fazer uma mudança definitiva em suas 

ações e atitudes com ela! 

 

Se nossas esposas não se submeterem à nossa autoridade, devemos usar o “amor 

duro”? Em 1 Coríntios 13 diz que o amor é gentil e bondoso, não duro. Em 1 Pedro 

2:23, Jesus não fazia ameaças quando sofria e Ele diz que devemos seguir os Seus 

passos! Em 2 Timóteo 4:4 diz que nos últimos dias teríamos comichão nos ouvidos e 

nos voltaríamos para os mitos. Usar “amor duro” com suas esposas é um mito. E em 2 

Timóteo 4;3 também diz que acumularíamos mestres de acordo com os nossos desejos. 

Dar ultimatos e confrontar os outros é agradável à nossa carne. Mas, o Espírito e a carne 

estão em oposição um ao outro, “e não haveis de cumprir a cobiça da carne”. (Gl 5:16). 

 

Ao contrário, abençoai. Em vez de devolver “amor duro”, responda “não retribuindo 

mal com mal, tampouco ofensa com ofensa; ao contrário, abençoai” (1 Pe 3:9). 

“Quando insultado, não revidava; quando sofria, não fazia ameaças, mas entregava-se 

Àquele que exerce plena justiça em seu juízo.” (1 Pe 2:23). “Não te deixes vencer do 

mal, mas vence o mal com o bem. “ “O ódio provoca contendas, mas o amor cobre 

todas as transgressões.” (Pv 10:12). “Antes de tudo, exercei profundo amor fraternal 

uns para com os outros, porquanto o amor cobre uma multidão de pecados.” (1 Pe 4:8). 

Novamente, devemos moldar nossa forma de tratar nossas esposas segundo o exemplo 

de Cristo e de como Ele ama e trata a Sua igreja. 

 

Como podemos possivelmente fazer tudo que o Senhor nos pede que façamos como 

maridos no mundo de hoje? Pela graça! E como obtemos a graça? Ao nos 

humilharmos. Em Tiago 4:6 diz, “Deus resiste aos soberbos; dá, porém, graça aos 

humildes.” E em 2 Coríntios 12:9 diz, “A minha graça te é suficiente, pois o meu poder 

se aperfeiçoa na fraqueza”. E sim, em contrário às tolas opiniões do mundo, as mulheres 

são mais fracas do que os homens. 1 Pedro 3:7 diz, “Igualmente vós, maridos, coabitai 

com elas com entendimento, dando honra à mulher, como vaso mais fraco” Devemos 

buscar a Verdade na Palavra de Deus. Devemos proteger nossas esposas, “Porque são 

pessoas assim que se intrometem pelas casas e conquistam mulheres insensatas 

sobrecarregadas de pecados, as quais se deixam levar por toda espécie de desejos. Elas 

estão sempre aprendendo, mas jamais conseguem chegar ao conhecimento da verdade.” 

(2 Tm 3:6-7). 

 



 Um Homem Sábio 106 

Comprometimento pessoal: governar a minha própria casa. “Baseado no que aprendi 

da Palavra de Deus eu me comprometo a andar em amor com a minha esposa. Eu 

liderarei a minha família pelo meu exemplo piedoso. Eu prometo nunca pedir a minha 

esposa que cometa pecado, eu irei protegê-la e assim ela nunca terá medo de se 

submeter.” 

 

 

Data: _________ Assinado: _______________________________________ 

 

“Não que eu já tenha obtido tudo isso ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para 

alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus.” (Fp 3:12). 
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Dever de Casa 
 

1. Cartões 3x5. Por favor use os seus cartões 3x5 e escreva os versículos desta lição 

que falaram ao seu espírito. Como dito antes, por favor mantenha esses cartões com 

você e leia-os regularmente conforme o Espírito Santo te inspirar. 

 

2. Cura. Você percebeu alguma mudança na sua forma de pensar? Permaneça em Sua 

Palavra e renove a sua mente com a Verdade. Procure por um outro homem que governe 

bem a sua casa; você o conhecerá pelos seus frutos (uma esposa feliz e filhos bem-

comportados). Pode ser que seja difícil encontrá-lo! 

 

3. Compartilhe a sabedoria desta lição com um outro homem. Lembre-se, quanto mais 

você se gloriar em suas fraquezas, mais o poder de Cristo habitará em você – aleluia! 

 

 

Teste Seu Conhecimento 
 

1. Quando nossas esposas nos insultarem, o que devemos fazer? “Não retribuindo 

______________ com _______________ ou _______________ com _____________.” 

(1 Pe 3:9). 

 

2. E sobre a ideia de usar “amor duro” com as nossas esposas? “ O amor é 

_____________, o amor é ___________, não inveja. Não se vangloria, não maltrata, 

não procura seus interesses, não se __________ facilmente, não _____________ 

___________. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo 

__________, tudo ___________, tudo ____________, tudo __________.” (1 Co 13: 4-

7). 

 

3. Como o nosso exemplo, Jesus, respondia quando era insultado? “ Quando insultado 

não ______________, quando sofria não ___________ ___________, mas entregava-se 

____________ que julga com justiça.” (1 Pe 2:23). 

 

4. Por que a maioria das mulheres não seguem os seus maridos em submissão embora 

existam tantas Escrituras a esse respeito? Por que elas têm ____________. (1 Pe 3:6). 

 

5. Você já pediu a sua esposa que pecasse? Sim / Não (Para refrescar a sua mente: “Fala 

que eu não estou em casa.”) “Se afirmarmos que estamos sem pecado, enganamos 

a______ ___________, e a verdade não está em nós.” (1 Jo 1:8). 

 

6. Se sua esposa não é submissa a você, o que está em risco? A Palavra de Deus será 

_______________. (Tito 2:5). 

 

7. Como eu poderei fazer tudo que Deus me pede? Pela ________________. (2 Co 

12;9). 

 

8. Como eu obtenho graça? Através da ____________. (Tg 4:6). 

*As respostas para essas perguntas poderão ser encontradas na página 217 deste 

manual.  



Capítulo 9 

 

O Homem Sozinho 
 

“Então o Senhor Deus declarou: 

 ‘Não é bom que o homem esteja só; 

 farei para ele alguém que o auxilie 

 e lhe corresponda’”  

–Gênesis 2:18 
 

 

Deus criou uma mulher para o homem: “...osso dos meus ossos, e carne da minha 

carne” (Gn 2:23). Então por que nós homens recuamos e aceitamos as filosofias 

feministas que desonram o papel da mulher como esposa, mãe e dona de casa? Os 

homens recuaram porque a maioria não tem certeza daquilo que uma mulher foi criada 

para fazer e para ser. Como vemos hoje no mundo doutrinado pela mídia, os homens 

não são homens e as mulheres não são mais mulheres. Isto tem sido parte dos planos do 

movimento feminista há anos – tentar misturar os papéis. Agora temos os dois sexos 

confusos e infelizes. O resultado? Homossexualidade e lesbianismo correm soltos em 

nossa sociedade! 

 

Parte 1 

Criada Unicamente 
 

Criada para o homem. Devemos buscar o conhecimento encontrado na Palavra de 

Deus para definir como e por que fomos criados. “Assim o homem deu nomes a todos 

os animais domésticos, às aves do céu e a todos os animais do campo; mas para o 

homem não se achava ajudadora idônea.” (Gn 2:20). “Porquanto o homem não se 

originou da mulher, mas sim a mulher do homem; além disso, o homem não foi criado 

por causa da mulher, mas sim a mulher por causa do homem.” (1 Co 11:8-9).  

 

Quando começamos a nos mover dentro do plano perfeito de Deus para as nossas vidas, 

podemos então viver a vida abundante que Ele prometeu em Sua Palavra. Nossas vidas 

refletirão a Palavra de Deus em vez de negá-la. Outros serão atraídos para Cristo através 

do testemunho de nossas vidas. 

 

Criados macho e fêmea. “Deus, portanto, criou os seres humanos à sua imagem, à 

imagem de Deus os criou: macho e fêmea os criou.” (Gn 1:27). “Homem e mulher os 

criou; e os abençoou, e os chamou pelo nome de homem, no dia em que foram criados.” 

(Gn 5;2). “Porém, desde o princípio da criação, Deus os fez macho e fêmea.” (Mc 

10:6). “Ele, porém, respondendo, disse-lhes: Não tendes lido que aquele que os fez no 

princípio macho e fêmea os fez.” (Mt 19:4). Quando uma mulher usa suas roupas ou o 

cabelo em um estilo não feminino ou completamente masculinizado, ela está negando 

que Deus a criou diferentemente. 
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Masculino. Fomos criados para sermos homens. Não se deixe enganar pela psicologia 

moderna e pense que você precisa ser mais feminino. Precisamos aprender a diferença 

entre um homem feminino e um cavalheiro. O dicionário Webster define um cavalheiro 

como um homem de altos princípios, honrado e cortês – não feminino! A verdade 

repugnante é que nossa sociedade está repleta de homens efeminados! “Não sabeis que 

os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis: nem os devassos, nem os 

idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas...” (1 Co 6:9). Se 

você tentar mudar para se parecer mais com a sua esposa, que exemplo de homem seus 

filhos terão? Esforce-se para ser educado, mas ainda assim forte; aprenda a ser um 

cavalheiro. 

 

Roupas de homem e roupas de mulher. “Não haverá traje de homem na mulher, e 

não vestirá o homem vestido de mulher, porque qualquer que faz isto é abominação ao 

Senhor teu Deus.” (Dt 22:5). Todos sabemos que a maneira como as pessoas se vestem 

afeta a forma como agem. Quando uma garotinha usa um vestido novo, toda a sua 

feminilidade vem à tona e ela tem vontade de ficar rodopiando e dançando. Quando 

uma mulher usa um avental, ela prefere ficar mais na cozinha preparando a comida para 

a sua família. Quando ela usa um vestido bonito, ela se sente elegante, linda e até 

romântica. As roupas realmente “fazem a pessoa”. Infelizmente, muitas mulheres estão 

se vestindo e parecendo mais e mais com seus maridos ao usarem jeans, tênis e cabelos 

muitos curtos. Algumas usam um uniforme de trabalho completamente masculino, até 

com a gravata. Suas maneiras geralmente refletem o que elas estão usando. Por que as 

mulheres tiveram que usar roupas de homens e não o contrário? A razão é porque os 

homens simplesmente não fariam isso. Mas ainda assim nós nos permitimos, como 

maridos e pais, sermos manipulados e deixarmos nossas esposas e filhas pareceram com 

tolas porque um bando de mulheres masculinizadas nos diz que somos porcos 

chauvinistas se as protegermos. 

 

Homens, é hora de nós Cristãos tomarmos posse destes conceitos a fim de começarmos 

a seguir os princípios de Deus, ensiná-los aos nossos filhos e não nos envergonharmos 

de falar a Verdade a nossos amigos e familiares. Se esses princípios da Palavra de Deus 

não têm sido seguidos por ignorância ou rebelião, agora é a hora de nos mostrarmos 

aprovados. “Procura apresentar-te diante de Deus aprovado, como obreiro que não tem 

de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade.” (2 Tm 2:15). Lembre-se, 

muitos estão perecendo por falta de conhecimento. “O meu povo está sendo destruído, 

porque lhe falta o conhecimento.” (Os 4:6). 

 

Parte 2 

Se Tornarem Uma Só Carne 
 

Deixar seu pai e sua mãe. “Por este motivo, o homem deixará pai e mãe e se unirá à 

sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne”. (Mt 19:5). “Sendo assim, eles já não 

são dois, mas sim uma só carne. E, portanto, o que Deus uniu, não o separe o ser 

humano.” (Mt 19:6). Deixar fisicamente não é exatamente o que estes versículos estão 

dizendo porque, na época em que o Antigo Testamento foi escrito, filhos casados 

continuavam a viver com seus pais após o casamento. As Escrituras estão falando de 

deixar espiritualmente ou emocionalmente. É uma transferência de lealdade que um 

homem faz de seus pais para a sua esposa. Pertence ao homem tomar suas próprias 

decisões para o bem de sua própria família, da sua esposa e dos seus filhos. Se você está 

tomando as suas decisões baseadas nas vontades dos seus pais, você está perdendo a 
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cumplicidade que Deus deseja para o seu casamento. Você deve deixar os seus pais 

(espiritual e emocionalmente) antes que possa se apegar propriamente à sua esposa. 

 

Apegar-se à sua esposa. “Portanto deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e unir-se-á à 

sua mulher, e serão uma só carne.” (Gn 2:24). Apegar-se é definido como “agarrar-se 

desesperadamente à”. Claramente vemos que isto não está acontecendo hoje em dia, já 

que tantos homens deixam suas esposas. Você ainda está tentando agradar ou receber 

aprovação da família que você deveria ter deixado? “Mas”, você pode estar dizendo, “ a 

Bíblia não diz que devemos honrar o nosso pai e a nossa mãe?” Nós devemos honrar os 

nossos pais mesmo depois de adultos. Entretanto, a Escritura também afirma muito 

claramente que devemos honrar as nossas esposas. “Igualmente vós, maridos, vivei 

com elas com entendimento, dando honra à mulher, como vaso mais frágil, e como 

sendo elas herdeiras convosco da graça da vida, para que não sejam impedidas as vossas 

orações.” (1 Pe 3:7). 

 

Quando temos uma divisão entre o que nossa esposa sente e pensa e o que nossos pais 

sentem e pensam o que nós, como homens, devemos fazer? A quem devemos honrar? 

Jesus nos disse ao citar Gênesis. “Por isso deixará o homem pai e mãe, e unir-se-á a sua 

mulher; e serão os dois uma só carne.” (Mt 19:5). Ele também disse, “Assim já não são 

mais dois, mas uma só carne. Portanto o que Deus ajuntou, não o separe o homem.” 

(Mt 19:6). A razão por que muitos homens não se apegaram de verdade às suas esposas 

é porque eles não “deixaram” suas mães ou pais. 

 

Você e sua esposa brigam por causa da sua família ou da família dela? Você defende a 

sua mãe ou pai ou mesmo seu irmão ou irmã quando há uma disputa, em vez de ficar do 

lado da sua esposa? Se a sua família está ficando entre vocês, como casal, então você 

não está apegado – você não é uma carne com a sua mulher. 

 

Testemunho: O marido de Amber* a deixou por outra mulher, mas depois de mais ou 

menos dois anos, louvado seja Deus, ele voltou para casa. Entretanto, os problemas 

ainda continuavam –parece que tudo devido à família dele. Os pais dele se recusavam a 

aceitar a maneira como eles, o casal, criavam os seus filhos. Entre outras coisas, eles 

não aceitavam o fato de que eles queriam educar seus filhos em casa e também não 

compreendiam por que eles não celebravam o Halloween. 

 

O marido de Amber, por anos, tentou explicar suas fortes crenças Cristãs ao seu pai 

(que não tinha sido salvo) e à sua mãe Cristã, mas ele descobriu que era impossível 

ponderar com seus pais. Além disso, embora vivessem em diferentes estados, havia um 

telefonema semanal de seus pais que geralmente deixava o marido de Amber deprimido. 

Seus pais continuavam a controla-lo, manipulá-lo e intimidá-lo mesmo ele estando 

casado há anos. 

 

Amber ficou surpresa e preocupada quando seu marido lhe disse que iria cortar toda a 

comunicação com os pais dele. Ela se sentiu responsável, mas seu marido lhe assegurou 

que era uma decisão dele e que precisava fazer isso para poder se concentrar no seu 

relacionamento com ela. 

 

Cerca de sete meses depois, Amber contou que ela e seu marido estavam próximos, em 

uma relação de uma só carne como nunca haviam estado antes. Ela não questionou ou 
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pressionou seu marido para entrar em contato com os pais dele e nem permitiu que falsa 

culpa roubasse a benção de ter seu marido apegado a ela e a honrando como sua esposa.  

 

Homens, façam “o que for preciso” para mostrar à sua esposa que ela é a primeira em 

sua vida. Quando fizer isto, você perceberá uma proximidade com sua mulher que só 

acontece quando você se torna um com ela. 

 

Uma carne. “Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre o homem, e este 

adormeceu; tomou-lhe, então, uma das costelas, e fechou a carne em seu lugar; e da 

costela que o senhor Deus lhe tomara, formou a mulher e a trouxe ao homem. Então 

disse o homem: ‘Esta é agora osso dos meus ossos, e carne da minha carne; ela será 

chamada varoa, porquanto do varão foi tomada’” (Gn 2:21-23). “...e serão os dois uma 

só carne; assim já não são mais dois, mas uma só carne.” (Mc 10:8). “Assim já não são 

mais dois, mas uma só carne. Portanto o que Deus ajuntou, não o separe o homem.” 

(Mt 19:6). 

 

Ser uma carne com nossas esposas é certamente fácil de compreender durante os 

momentos de intimidade física, mas além da unidade física, precisamos ser um com ela 

emocionalmente, espiritualmente e mentalmente. Você e sua esposa têm os mesmos 

objetivos e direções? Você está permitindo ou encorajando divisão em seu lar? Você 

encorajou ou permitiu que sua esposa buscasse uma graduação ou uma carreira que 

eventualmente causará divisão? 

 

Deus criou a mulher para ajudar e completar o homem – não para ser a provedora de um 

segundo salário. Uma vez que o casamento acontece, eles “não são mais dois, mas uma 

só carne”. Isto significa que eles vivem a vida juntos como um, não como “colegas de 

quarto” onde cada um tem uma vida separada do outro. Se a sua esposa é quem está 

empurrando as coisas para a divisão, ore. Satanás está rugindo ao redor à procura de 

casamentos para devorar. Se o seu se dividir, ele não permanecerá de pé. (Mateus 12:25, 

Marcos 3;25, Lucas 11:17). 

 

É uma abominação. O “uma só carne” físico só pode ser atingido entre um homem e 

uma mulher. Há um vazio na esposa que foi criado para ser preenchido pelo marido. 

Deus nos criou macho e fêmea para produzir frutos (filhos) da nossa união. 

Homossexualismo é pecado. É uma abominação para Deus. Porque a mídia tenta 

continuamente perverter nosso conceito da Verdade, precisamos renovar as nossas 

mentes para alinhá-las com o que está escrito nas Escrituras. “Não te deitarás com um 

homem como se deita com uma mulher. Isso é abominável.” (Lv 18:22). 

 

Como Cristãos precisamos viver nossas vidas de uma maneira consistente para que não 

tenhamos uma mente dobre. “Odeio os que são inconstantes, mas amo a tua lei.” (Sl 

119:113). “...pois tem mente dividida e é instável em tudo o que faz.” (Tg 1:8). 

“Aproximem-se de Deus, e ele se aproximará de vocês! Pecadores, limpem as mãos, e 

vocês, que têm a mente dividida, purifiquem o coração.” (Tg 4:8). Não podemos ser 

mornos a respeito de uma coisa que é uma abominação para Deus. Não tenha medo de 

falar a verdade sobre esse assunto. (Veja o capítulo 12, “Fruto do Ventre”, para mais 

esclarecimentos.) 

 

Homem independente da mulher. A união na carne de um homem e sua esposa traz 

filhos como frutos, e além disso nós temos também o fruto de nossa união mental e 
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emocional: a combinação de nossos corações e desejos. Deus criou as mulheres e a nós 

homens com certas necessidades; nossos cônjuges devem preencher os vazios em 

nossas vidas para que operemos como uma engrenagem que funciona bem à medida que 

vamos nos movendo pela vida. Se preenchermos os nossos vazios longe dos nossos 

pares, a engrenagem se desengata. Quanto mais preenchermos nossos vazios longe de 

nossos cônjuges mais nossos relacionamentos se desagregam. Logo descobrimos que 

não há nada mais a que se agarrar. 

 

Muitos de nós acreditaram na mentira de que não é bom depender um do outro. Ser 

dependente é ridicularizado como a “doença” da codependência da qual precisamos ser 

curados. “Todavia, no Senhor, nem a mulher é independente do homem, nem o homem 

é independente da mulher, pois, assim como a mulher veio do homem...” (1 Co 11:11-

12). Lembre-se, Deus criou um vazio em cada um de nós que somente nosso cônjuge 

pode (ou deveria) preencher. Quando violamos os caminhos de Deus, colhemos as 

consequências. Como homens devemos ser os provedores, os protetores e os líderes 

espirituais de nossas esposas e filhos. Nossas mulheres devem ter filhos (nossa 

herança), nutri-los e ensiná-los, confortar, prover as refeições para a família e manter a 

casa limpa e bem conservada. 

 

Em fadiga. “E ao homem disse: Porquanto destes ouvidos à voz de tua mulher, e 

comeste da árvore de que te ordenei dizendo: Não comerás dela; maldita é a terra por 

tua causa; em fadiga comerás dela todos os dias da tua vida.” (Gn 3:17). Após a queda 

do homem, tanto o homem quanto a mulher receberam uma punição; à mulher foi dada 

a dor do parto, e o homem teria que trabalhar o solo. Então por que a punição do 

homem é frequentemente compartilhada por homens e mulheres? Quando as mulheres 

ganham o seu próprio dinheiro, elas obviamente querem tomar as suas próprias decisões 

de como gastá-lo. Quando as esposas têm carreiras diferentes da de cuidar do lar e dos 

filhos, os interesses do casal ficam divididos e eles se tornam independentes um do 

outro. 

 

Protetor. Quando as mulheres protegem a si mesmas porque sentem que podem ou 

precisam “lutar suas próprias batalhas”, elas começam a sentir que não precisam da 

nossa proteção. É a sua mulher quem diz ao vendedor para ir embora ou se livra do 

homem à porta – provavelmente com mais gosto do que você faz? Você se esqueceu de 

como lidar com essas situações desde que se casou com sua esposa? Quem usa as calças 

de verdade na sua família? Se você disser à sua esposa para pegar leve ou ir mais 

devagar, ela te manda cuidar do que é da sua conta, ou até pior? É da nossa conta 

proteger nossas mulheres e filhos. Então o que fazer quando elas continuam a assumir o 

comando ou assumir a nossa posição? 

 

Primeiro, temos que reconhecer que elas tomaram esta atitude devido à nossa 

negligência. Ou não aceitamos o desafio ou estávamos ausentes por causa do trabalho, 

hobbies, ou seja o que for. Uma vez que admitamos isso, então podemos confessar às 

nossas mulheres. Depois, independentemente de como ela aceitar as novas disposições, 

devemos nos encarregar de cada desafio que vier contra a nossa família. Podemos dizer 

que atacaríamos qualquer um que tentasse fazer mal a um membro da nossa família, 

mas como lidamos com um mau serviço no restaurante ou com as grosserias do homem 

que vem consertar alguma coisa? Seus filhos ou filhas adolescentes sabem que se forem 

desrespeitosos com a mãe deles, vão sofrer sérias consequências com você? 
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Povoai a terra abundantemente. A Bíblia diz que Deus é quem abre o útero, mas tem 

alguém tentando controlar quantos filhos você e sua esposa terão? É você, seus pais ou 

seus sogros? Quantas vezes você já ouviu um homem dizer que sua esposa não quer ter 

mais filhos? Houve um tempo, em um passado não muito distante, quando isso podia 

ser usado como uma razão para um homem se divorciar de sua esposa. Mas novamente, 

o movimento feminista desafiou tudo isso. Agora é legalmente aceito matar o nosso 

“erro”, se nossos métodos contraceptivos falharem.  

 

Homens, acordem! Se você não está deixando que Deus determine o tamanho da sua 

família, então você está permitindo que sua própria herança seja destruída através de 

doutrinas iníquas e socialistas! Você está negligenciando a razão primeira por que Deus 

criou a mulher para o homem – para serem fecundos e se multiplicarem. “Mas vós 

frutificai, e multiplicai-vos; povoai abundantemente a terra, e multiplicai-vos nela.” 

(Gn 9:7). Se sua esposa não quer mais ter filhos, é melhor que você comece a orar ao 

Senhor para abrir os olhos dela para a Verdade ou enviar mulheres piedosas que a 

influenciarão a tomar o caminho correto. E se o problema é você, é melhor parar de 

adorar o Todo Poderoso Dinheiro ou o Baal das Posses, ou parar de se dizer Cristão 

porque você está difamando o Cristianismo! (Novamente, veja o capítulo 12, “Fruto do 

Ventre”, para mais esclarecimentos.) 

 

Perguntem a seus próprios maridos em casa. Irmão, você está liderando nos assuntos 

espirituais? Sua esposa vem até você com perguntas porque você é o líder espiritual 

dela? Ou ela pensa, “ Por que eu iria até ele? O que que ele sabe? Sou eu que vou a 

todos os estudos Bíblicos e seminários!” “Nas assembleias à porta da cidade, onde seu 

marido toma assento entre as autoridades de sua terra, ele é respeitado.” (Pv 31:23). 

 

Homens, temos que ter um papel ativo na liderança, no lar e em nossas igrejas. Não 

transfira o seu papel de líder espiritual para o pastor, o professor da Escola Dominical, 

ou o professor de estudo Bíblico. Não continue a dar desculpas; comece agora. “E, se 

querem aprender alguma coisa, perguntem em casa a seus próprios maridos; porque 

é indecoroso para a mulher o falar na igreja.” (1 Co 14:35). Companheiros, se vocês 

realmente querem que suas esposas os amem tornem-se poderosos homens de Deus. Ela 

será atraída para você como o aço é atraído por um ímã! 

 

Pai. Como pais, muitos de nós têm sido destituídos de nosso papel ou sujeitados a um 

tipo paterno feminilizado. Alguns de nós têm sido criticados pela forma como lidamos 

ou tratamos os nossos filhos com tanta frequência que simplesmente paramos de 

“interferir”. Entretanto, a mídia está tentando nos moldar na forma de pais efeminados 

para que não haja diferença entre maternidade e paternidade – assim, se torna tudo 

“parentalidade”. 

 

Deus proveu as crianças com uma mãe e um pai propositalmente com características 

diferentemente distintas. Nossas crianças precisam tanto do pai quanto da mãe a fim de 

crescerem sem ressentimentos e problemas emocionais. Se os papéis estão misturados e 

indefinidos, quem precisa de um pai? “Honra a teu pai e a tua mãe; e amarás o teu 

próximo como a ti mesmo.” (Mt 19:19).  

 

Uma esposa virtuosa, quem a encontrará? Nós maridos precisamos de uma mulher 

que possa tomar conta das nossas necessidades físicas cozinhando, lavando nossas 

roupas, cuidando da casa, tendo nossos filhos, nutrindo-os, ensinando-os e treinando-os. 
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Você e sua esposa se declararam “liberais” rejeitando os papéis Bíblicos do marido e da 

mulher em seu lar? Ou vocês estão seguindo e obedecendo a Palavra de Deus? “Mulher 

virtuosa, quem a pode achar? Pois o seu valor muito excede ao de joias preciosas. O 

coração do seu marido confia nela, e não lhe haverá falta de lucro. Ela lhe faz bem, e 

não mal, todos os dias da sua vida. Ela busca lã e linho, e trabalha de boa vontade com 

as mãos. É como os navios do negociante; de longe traz o seu pão. E quando ainda está 

escuro, ela se levanta, e dá mantimento à sua casa...  Não tem medo da neve pela sua 

família; pois todos os da sua casa estão vestidos de escarlate.” (Pv 31: 10-21).  

 

“Está certo”, você provavelmente está dizendo. “Quem pode achar uma excelente 

esposa?” Homens, vocês podem estar um pouco desgostosos agora enquanto pensam na 

mulher com quem se casaram e consideram como ela desapontou a você e aos seus 

filhos. Mas, antes de atacá-la, você deve se fazer esta pergunta: No fundo quem é o 

responsável por tudo que acontece na sua casa? É você. Você deve ser o marido 

apropriado, pai e líder da sua família. Pergunte-se a si mesmo se você encorajou sua 

esposa a ser uma “dona de casa” ou se em vez disso você a deixou ser levada pela ideia 

de conseguir uma graduação na faculdade ou ter a própria carreira? 

 

Se você estiver em uma situação que precisa ser mudada, não vá à sua esposa com 

novas exigências. Ame-a. Tenha paciência com ela. Ouça-a. Compreenda-a. Se você 

realmente a ama e ela sente isso, ela fará qualquer coisa por você. Aspereza resultará 

somente em dor e/ou rebelião. 

 

Não vos negueis um ao outro. Se você tem seguido a corrente feminista de pensamento 

e sua mulher foi liberada dos seus deveres como esposa e mãe, muito provavelmente 

vocês também se tornaram “liberados” de sua união física. “Porém, por causa da 

imoralidade, cada homem tenha sua esposa, e cada mulher, seu marido. O marido deve 

cumprir seus deveres conjugais para com sua esposa, e, da mesma forma, a esposa para 

com seu, marido. A esposa não tem autoridade sobre o seu próprio corpo, mas, sim, o 

marido. Da mesma maneira, o marido não tem autoridade sobre o seu próprio corpo, 

mas, sim, a esposa. Portanto, não vos negueis um ao outro, exceto por mútuo 

consentimento, e apenas durante algum tempo, a fim de vos consagrardes à oração. 

Logo em seguida, uni-vos novamente, para que Satanás não vos tente por causa da 

vossa falta de controle.” (1 Co 7:2-5). 

 

Quando há falta de união nessa área, devemos ir à raiz do problema – nossos papéis não 

estão de acordo com a ordem que Deus estabeleceu. Muitos homens, querendo evitar 

qualquer confronto com suas esposas, permitem que os problemas em casa os 

desgastem e eventualmente cedem às fraquezas e tentações. “Pois os lábios da mulher 

imoral destilam mel, sua voz é mais suave que o azeite...” (Pv 5:3). “Com a sedução das 

palavras o persuadiu e o atraiu com o dulçor dos lábios. Imediatamente ele a seguiu 

como o boi levado ao matadouro... sem saber que isso lhe custará a vida.” (Pv 7:21-23). 

Homens, conversar com a sua esposa não significa confrontá-la sobre esse assunto. Se 

você compartilhar o seu coração e os seus sentimentos com amor, ela não ficará tentada 

a se tornar defensiva. 

 

Detê-la. Não se engane pensando que você deve “tomar o controle”. Isto só vai levar a 

brigas. Você se lembra da mulher contenciosa? “Goteira pingando sem parar em dia de 

chuva e a mulher ranzinza são irritações muito parecidas; detê-la é como tentar frear o 

vento, como conter o óleo com as mãos.” (Pv 27:15-16). Homens, amem as suas 
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esposas como a Bíblia diz. “Vós, maridos, amai a vossas mulheres, como também 

Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela.” (Ef 5:25). 

 

Parte 3 

Quem Deveria Ser o Líder Espiritual? 
 

Uma pergunta que muitas mulheres fazem é “Quem deveria ser o líder espiritual já que 

meu marido não é e nem será? Ou muitas dirão “Eu tenho que ser o líder espiritual do 

nosso lar porque meu marido nem é Cristão!” Por que tantos homens estão 

negligenciando suas posições como o cabeça de suas famílias? 

 

Seu marido é conhecido. As verdadeiras mulheres Cristãs desejam que seus maridos 

sejam líderes espirituais. “Seu marido é conhecido nas portas, e assenta-se entre os 

anciãos da terra.” (Pv 31:23). No entanto, algumas mulheres decidiram que querem ser 

as líderes. E já que muitos de nós negligenciamos nossos papéis de liderança, deixamos 

nossas esposas expostas a serem enganadas por ensinamentos de pastores liberais. 

Assim, muitas delas têm sido levadas cativas. “Porque deste número são os que se 

introduzem pelas casas, e levam cativas mulheres néscias carregadas de pecados, 

levadas de várias concupiscências; sempre aprendendo, mas nunca podendo chegar ao 

pleno conhecimento da verdade.” (2 Tm 3:6-7). Muitas igrejas estão agora 

transbordando de homens fracos e mulheres cheias de opinião. Nossa eficácia como 

corpo da igreja tem sido grandemente impedida porque muitos homens, homens 

Cristãos, não estão aceitando os papéis que Deus lhes deu como líderes! “Vós sois o sal 

da terra; mas se o sal se tornar insípido, com que se há de restaurar-lhe o sabor? Para 

nada mais presta, senão para ser lançado fora, e ser pisado pelos homens.” (Mt 5:13). 

 

Cristo é o cabeça de todo homem. Cristo é o cabeça de todo homem, não apenas dos 

homens Cristãos. “Quero, porém, que saibais que Cristo é a cabeça de todo homem, o 

homem a cabeça da mulher, e Deus a cabeça de Cristo.” (1 Co 11:3). 

 

Ensinar ou exercer autoridade sobre o homem. “E não permito que a mulher ensine, 

nem exerça autoridade sobre o homem. Esteja, portanto, em silêncio.” (1 Tm 2:12). 

“Os opressores do meu povo são adolescentes e as mulheres os governam como 

desejam. Ah, povo meu! Os teus dirigentes te desencaminham com mentiras, te 

confundem acerca do caminho em que deves andar.” (Is 3:12). Quando uma esposa 

governa a casa, tudo que há são problemas. Se a sua mãe ou a mãe da sua mulher 

tomaram o controle da casa dela, há chances de que seu lar esteja seguindo o mesmo 

modelo. Como um homem Cristão, você não pode, em sã consciência, permitir que isso 

continue. Isto não quer dizer exigir que sua esposa te passe o controle. Lembre-se de 

que foi por causa da sua negligência que as coisas ficaram fora de ordem. Você deve, 

primeiro, separar um tempo para orar, ler a Bíblia e meditar. Isto vai exigir esforço da 

sua parte, mas Deus irá te guiar e direcionar os seus caminhos se você buscá-Lo para 

obter respostas. Quando a sua esposa vir a sua força espiritual demonstrada através do 

seu amor por ela, pelos seus filhos e pela Palavra de Deus, ela alegremente te dará a 

posição de liderança. 

 

Sujeitem-se aos seus próprios maridos em tudo. Como homens não podemos 

escolher quando queremos liderar as nossas famílias. “Vós, mulheres, submetei-vos a 

vossos maridos, como ao Senhor... de igual modo as esposas estejam em tudo sujeitas a 
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seus próprios maridos.” (Ef 5:22-24). Está claro nestes versículos que Deus colocou 

todos os maridos em posição de líder do lar. 

 

Ninguém pode servir a dois mestres. Quando as coisas estão fora de ordem em nossos 

lares, porque negligenciamos a liderança de nossas famílias e não dirigimos o que 

acontece, nossas esposas e filhos começarão a nos desprezar. Lembre-se, se você tiver 

entregue a maior parte da autoridade para outras pessoas e instituições, confusão e 

rebelião irão reinar! “Ninguém pode servir a dois senhores; porque ou há de odiar a um 

e amar o outro, ou há de dedicar-se a um e desprezar o outro.” (Mt 6:24). Um 

exemplo disto é quando uma criança que ouve e obedece aos seus pais é mandada para a 

escola. Após algumas semanas, ela começa a dizer aos pais que eles estão errados e o 

professor está certo! (Veja o capítulo 15, “As Instruções do Pai”, para mais 

esclarecimentos sobre educação em casa e o que você deveria considerar e orar a 

respeito antes de enviar seus filhos para a faculdade.) 

 

Ele tudo fará. Sua esposa às vezes age como se ela fosse o seu Espírito Santo pessoal? 

Por que ela faz isso? Será que é porque você tem se descuidado de ganhar a sabedoria 

espiritual e o conhecimento necessário para liderar a sua família eficazmente? A sua 

esposa conhece a Bíblia melhor do que você? Ou os seus filhos têm mais conhecimento 

das Escrituras do que você tem? Se você acha que é tarde demais para aprender ou que 

você está muito atrasado para passar à frente de sua esposa e de seus filhos para lidera-

los adequadamente, você está errado. Já que Deus nos chamou para sermos os líderes de 

nossos lares Ele irá nos capacitar. Devemos confessar o nosso pecado de negligência. 

“Confessai, portanto, os vossos pecados uns aos outros, e orai uns pelos outros, para 

serdes curados. A súplica de um justo pode muito na sua atuação.” (Tg 5:16). Vamos 

nos gloriar nas nossas fraquezas. “E ele me disse: A minha graça te basta, porque o 

meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Por isso, de boa vontade antes me gloriarei nas 

minhas fraquezas, a fim de que repouse sobre mim o poder de Cristo.” (2 Co 12:9). E 

acima de tudo, confie no Senhor. “Entrega o teu caminho ao Senhor; confia nele, e ele 

tudo fará.”  (Sl 37:5). 

 

O lavar da água por meio da Palavra. Homens, precisamos compreender que o 

dizemos às nossas esposas, o que lemos para elas, e o que permitimos ou as 

encorajamos a assistir é extremamente importante. “Maridos, cada um de vós amai a 

vossa esposa, assim como Cristo amou a sua Igreja e sacrificou-se por ela, a fim de 

santificá-la, tendo-a purificado com o lavar da água por meio da Palavra, e para 

apresentá-la a si mesmo como Igreja gloriosa, sem mancha nem ruga ou qualquer outra 

imperfeição, mas santa e inculpável.” (Ef 5:25-27). Alguns de nós reclamam que nossas 

esposas nos chateiam, mentem para nós, ou começam discussões conosco. Porém, nós 

já paramos alguma vez para considerar o que elas têm assistido todos os dias – 

provavelmente novelas? Vocês assistem juntos à noite àqueles seriados estúpidos onde 

os homens são retratados como fanfarrões e as mulheres são todas comediantes 

contenciosas? Com quais filmes você satura a sua esposa? De que tipo de filme você se 

satura? Da próxima vez que você e sua mulher ou sua família se sentarem para assistir a 

qualquer coisa, pense no que vocês estiverem assistindo como um “filme de 

treinamento”, porque o comportamento ali demonstrado será aprendido e praticado! 

 

A porta estreita. Homens, entrem pela “porta estreita” desligando a televisão. E 

parem de enviar a sua contribuição semanal ou mensal para aqueles que odeiam a Deus 

em Hollywood através das idas ao cinema. “Entrai pela porta estreita; porque larga é a 
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porta, e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por 

ela.” (Mt 7:13). 

 

Pelos seus frutos os conhecereis. Que tipo de fruto você está produzindo como um 

marido e pai Cristão? “Pelos seus frutos os conhecereis...” (Mt 7:16). Se você não está 

guiando a sua família diariamente na Palavra, então você provavelmente está 

produzindo espinhos e não frutos. Você lê a sua Bíblia diariamente? Se lê, por quanto 

tempo? Compare o tempo que você passa lendo o jornal e revistas com o tempo que 

gasta na leitura da Bíblia. Se você não está passando tempo suficiente lendo a Palavra, o 

que você vai fazer a respeito? Você está colocando em prática o que tem aprendido 

neste manual? Qualquer um pode ver mudanças em você? “Aquele que ouve a palavra, 

mas não a põe em prática, é semelhante a um homem que olha a sua face num espelho e, 

depois de olhar para si mesmo, sai e logo esquece a sua aparência. Mas o homem que 

observa atentamente a lei perfeita, que traz a liberdade, e persevera na prática dessa 

lei, não esquecendo o que ouviu mas praticando-o, será feliz naquilo que fizer.” (Tg 

1;23-25). 

 

Parte 4 

O Relacionamento de Marido e Mulher 
 

Nós homens devemos ser os líderes espirituais de nossos lares. A Bíblia diz que 

devemos ter o mesmo tipo de relacionamento com nossas esposas que Jesus Cristo tem 

com a Sua Igreja. Vamos estudar a Sua Palavra juntos e aprender mais sobre como nós 

maridos devemos ser com nossas esposas. 

 

O cabeça. “Pois o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da 

igreja...” (Ef 5:23). “Cristo é a cabeça de todo homem, e o homem a cabeça da 

mulher; e Deus a cabeça de Cristo” (1 Coríntios 11:3). Nós aprendemos no capítulo 8, 

“Governa Sua Própria Casa”, sobre o relacionamento de autoridade na casa. Também 

aprendemos os benefícios de nossas esposas serem submissas a nós, para a proteção 

delas e de nossos filhos. As Escrituras comparam Cristo, como cabeça da igreja, 

conosco como cabeças de nossas esposas. Assim como a boa liderança é a chave para 

qualquer empresa bem administrada, o mesmo se dá com nossos lares. Devemos liderar! 

Não perca isso de vista – você deve liderar. Tome o controle apresentando soluções para 

os problemas que surgirem em sua casa. Liderar apropriadamente significa você andar 

no caminho correto (através da porta estreita) e sua mulher e seus filhos seguirem. 

Muitos homens “dizem” às suas mulheres e filhos o que fazer, mas ainda assim não 

desejam liderar pelo exemplo! 

 

O salvador. “Pois o  marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça 

da igreja, que é o seu corpo, do qual ele é o Salvador.” (Ef 5:23). O marido é o 

salvador do corpo. Muitos de nós agimos como se nossas esposas fossem as salvadoras 

da família. Um exemplo disto é quando permitimos, ou mais frequentemente, 

encorajamos nossas mulheres a conseguirem um emprego quando estamos passando por 

crises financeiras. Isto só nos rouba uma benção! Você deve cumprir o seu papel como 

o cabeça e salvador da sua família. Ponha a sua fé em Deus. Ele irá te dirigir e te guiar 

uma vez que você se comprometa a liderar sua esposa e seus filhos. 

 

Criado para carregar as cargas. Nós homens fomos criados para carregar as cargas da 

família; simplesmente olhe para seus ombros largos e musculosos comparados aos da 
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sua esposa. As mulheres têm até tentado imitar estes ombros com ombreiras! Além da 

nossa força física fomos realmente feitos para trabalhar melhor sob pressão. Talvez 

você ache que não pode lidar com a pressão porque sempre teve a sua esposa como uma 

segurança. Mas a sua mulher não foi criada para suportar pressões extremas vindas de 

áreas para as quais ela não é dotada. Deus fez as mulheres com habilidades de lidar com 

várias coisas ao mesmo tempo. Elas são capazes de fazer a casa funcionar com todos os 

cuidados exigidos e lidar com crianças de várias idades, personalidades e necessidades. 

Elas planejam e preparam as refeições, limpam, estão sempre em uma arrumação 

contínua, e acompanham os horários agitados da família. Parece que conseguem fazer 

tudo, mas você deve se lembrar de que sua esposa é o “vaso mais fraco”. Você precisa 

aprender a protegê-la do excesso de pressões e de estresse. Não despeje todos os seus 

problemas sobre ela ou diga o quanto você está preocupado sobre isto ou aquilo. Leve 

os seus fardos ao Senhor. 

 

São um. “Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois 

se tornarão uma só carne”. (Ef 5:31). Em Efésios 5:28 também diz, “Da mesma forma, 

os maridos devem amar as suas mulheres como a seus próprios corpos. Quem ama sua 

mulher, ama a si mesmo.” “Portanto, cada um de vocês também ame a sua mulher como 

a si mesmo...” (Ef 5:33). Temos ouvido o termo “uma só carne” com tanta frequência 

sem que realmente compreendamos o seu significado. Pensamos em “uma só carne” 

como a consumação do casamento. Porém, estamos falhando em completar a “união” se 

também não nos unirmos com nossas esposas emocional e espiritualmente. 

 

Santificar. Maridos, nós desempenhamos um grande papel na santificação das nossas 

esposas, como veremos nas próximas Escrituras. “Vós, maridos, amai a vossas 

mulheres, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, a fim 

de a santificar, tendo-a purificado com a lavagem da água, pela palavra, para 

apresentá-la a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem qualquer coisa 

semelhante, mas santa e irrepreensível.” (Ef 5:25-27). Essa é uma verdade Bíblica 

muito poderosa que poucos compreenderão. Como maridos podemos santificar 

(purificar) nossas esposas quando lemos as Escrituras com elas. Você lê a Palavra de 

Deus diariamente com a sua esposa? Como a igreja mantém o corpo limpo do pecado 

que se arrasta para dentro dela? Ela permanece pura pela leitura da Palavra de Deus. 

Com as esposas é a mesma coisa. Homens, como vocês estão se saindo nesse sentido? 

 

Amor. “Maridos, ame cada um a sua mulher, assim como Cristo amou...” (Ef 5:25) 

“Da mesma forma, os maridos devem amar cada um a sua mulher...” (Ef 5:28). 

“Maridos, ame cada um a sua mulher e não a tratem com amargura” (Cl 3:19). Desde 

que o movimento feminista permeou a igreja com mentiras, tem havido uma “mistura” 

dos papéis e mandamentos dados aos homens e às mulheres. Nós continuamos ouvindo 

outros dizerem que Deus ordenou aos homens e às mulheres que amassem seus 

cônjuges. Este “mandamento” foi somente dado ao marido. Na verdade, a única 

 referência a respeito da mulher amar seu marido é dada em Tito. A mulher mais 

velha é encorajada a ensinar a mulher mais nova a amar seu marido e seus filhos.  

 

Deuteronômio 4:2 diz, “Nada acrescentem às palavras que eu lhes ordeno...” Isto 

significa que uma esposa não deve amar seu marido? É claro que deve! “...e vivam em 

amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós...” (Ef 5:2). O papel 

principal da esposa é aquele de respeitar e submeter-se a seu marido. Amor, o amor 
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genuíno, então virá. 1 João 4:19 diz, “Nós amamos, porque ele nos amou primeiro.” 

Nossas esposas irão nos amar quando primeiro mostrarmos amor a elas. 

 

Um marido que mostra amor verdadeiro por sua esposa, à maneira que a Bíblia ordena, 

estará protegido da separação ou do divórcio. Romanos 8: 35 diz, “Quem nos separará 

do amor de Cristo? Será a tribulação, ou ansiedade, ou perseguição, ou fome, ou 

nudez, ou perigo, ou espada?” 

 

O seu amor por sua mulher a motivará a fazer o que você pedir. “Pois o amor de Cristo 

nos constrange...” (2 Co 5:14). 

 

Dizer que a ama não é suficiente; nossas ações devem seguir as palavras. “...e andai em 

amor, como Cristo também vos amou, e se entregou a si mesmo por nós.” (Ef 5:2). 

 

São sujeitas.”Assim como a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres estejam 

em tudo sujeitas a seus maridos” (Ef 5:24).  “Mulheres, sujeite-se cada uma a seu 

marido, como convém a quem está no Senhor” (Cl 3:18). “Mulheres, sujeite-se cada 

uma a seu marido, como ao Senhor” (Ef 5:22). As mulheres também devem ser 

“...puras, a estarem ocupadas em casa, e a serem bondosas e sujeitas a seus maridos, a 

fim de que a palavra de Deus não seja difamada” (Tt 2:5). Podemos delegar certas 

tarefas, mas nosso papel é ser o cabeça, e nossas esposas devem estar sujeitas a nós. 

Não devemos permitir que elas fiquem sob a autoridade de outro homem (um chefe, um 

professor da Escola Dominical, ou mesmo um pastor). (Por favor, veja o capítulo 14, 

“Prover para os Seus”, para mais esclarecimentos.) Temos que ser a autoridade final e 

definitiva aqui na terra sobre nossas mulheres e filhos. 

 

Entregou a Si mesmo. “Vós, maridos, amai a vossas mulheres, como também Cristo 

amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela.” (Ef 5:25). O feminismo tem 

praticamente destruído o cenário do “cavaleiro de armadura brilhante”. Porém, na 

Escritura, vemos que nós devemos ser esse homem galante que deseja dar tudo de si 

pela sua mulher e pela sua família. Você está sendo “roubado das bênçãos” porque é 

sempre a sua mulher quem “salva o dia”? Homens, se ocupem em governar a sua casa. 

Fique por perto mais vezes, não como um convidado, mas como uma figura ativa e 

governante. Preste atenção ao que está acontecendo em sua casa para que você possa 

participar e estabelecer regras durante aquelas “mini crises” que ocorrem tão 

frequentemente. Isto permitirá que sua esposa se torne gentil, quieta e feminina. Ela 

então te descobrirá, ou redescobrirá, e começará a apreciar a sua força e a sua liderança. 

Mas você tem que fazer isto com humildade ou ela se ressentirá de você assumir o 

controle. Faça com uma atitude de cuidado. Deixe que ela saiba que você percebe que a 

deixou com o fardo inteiro por tempo demais. 

 

Cuidar e prover. “Se alguém não cuida de seus parentes, e especialmente dos de sua 

própria família, negou a fé e é pior que um descrente.” (1 Tm 5:8). Se você está 

permitindo (ou encorajando) sua esposa a trabalhar fora de casa, então Satanás está te 

usando para executar seus planos de dividir seu lar e roubar as bênçãos. Renove a sua 

mente e leve cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Esta área é coberta com 

mais profundidade novamente no capítulo 14 “Prover para os Seus”. Por favor 

compreenda que uma das principais razões por que muitas mulheres estão infelizes e 

frustradas é por estarem tentando exercer um papel para o qual não foram designadas – 

o de provedoras. Se o marido e a mulher estão trabalhando, quem está em casa? 
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Homens, a casa pela qual você e sua mulher trabalham e se escravizam está lá vazia! 

Suas “pequenas bênçãos” estão sendo cuidadas e ensinadas por uma pobre imitação de 

sua esposa. Há alguma dúvida sobre o porquê você se sente frustrado e sua esposa não 

se sente realizada? 

 

Nos alimenta. Como homens, sabemos que somos nós quem deve trazer a “comida para 

casa”, mas é de alimento espiritual que nossos filhos e esposas estão literalmente 

famintos! “...ninguém jamais odiou o seu próprio corpo, antes o alimenta e dele cuida, 

como também Cristo faz com a igreja.” (Efésios 5:29). Esta “refeição” deve vir da 

Palavra de Deus. Muitos de nós nos sentimos inadequados nesta área. Muitos não sabem 

por onde começar. Ore ao Senhor pedindo forças e direção diariamente! Satanás com 

certeza te atacará nesta área porque ele sabe o quão poderosamente importante isso será 

para o crescimento espiritual de sua família. Ele fará com que você se sinta inútil, 

incapaz e totalmente estúpido. Ele tentará usar brigas entre você e sua esposa ou seus 

filhos para impedir os seus momentos de leitura em família da Palavra de Deus. Você é 

homem o suficiente para reagir? Concentre-se em vencer uma batalha de cada vez, e 

você ganhará a força necessária para sair vitorioso nesta área da vida espiritual de sua 

família. Não os envie para estudos Bíblicos, seminários, Escola Dominical e Escolas de 

Férias Bíblicas. Para ser um líder eficaz em sua casa, você deve resistir à tentação de 

passar a sua autoridade para outros. Se você sente que não tem tempo suficiente, ore 

para que Deus te mostre o que você pode cortar e assim economizar tempo. Faça isso 

agora – apenas uma oração curta – e então obedeça. 

 

Uma só mulher. “É necessário, pois, que ... seja irrepreensível, marido de uma só 

mulher, temperante, sóbrio, ordeiro, hospitaleiro, apto para ensinar.” (1 Tm 3:2). 

“...alguém que seja irrepreensível, marido de uma só mulher, tendo filhos crentes que 

não sejam acusados de dissolução, nem sejam desobedientes.” (Tt 1:6).  Nesta época de 

casamentos múltiplos, vamos nos lembrar que como Cristãos casados representamos 

uma imagem de Cristo e Sua igreja. Separação ou divórcio ferem o testemunho que 

damos a um mundo perdido e agonizante. Precisamos mostrar a este mundo 

desnorteado, através do nosso exemplo, que devemos ser maridos de uma única esposa. 

Jesus disse que dois se tornariam um, não três ou quatro se tornariam um. “Assim já não 

são mais dois, mas uma só carne.” (Mt 19:6). Irmãos, “Seja bendito o teu manancial; e 

regozija-te na mulher da tua mocidade.” (Pv 5:18).   

 

REGOZIJA-TE  

na  

Mulher da Tua Mocidade! 

 
Comprometimento pessoal: Me tornar o líder espiritual da minha família. 
“Baseado no que aprendi da Palavra de Deus, eu me comprometo a ser o líder espiritual 

da minha família, especialmente da minha esposa. Eu me comprometo a estudar a 

Palavra diariamente e a purificar a minha esposa com a Palavra para que ela se torne 

sem manchas ou culpa. 

 

Data: _________ Assinado: _______________________________________ 

 

“Não que eu já tenha obtido tudo isso ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para 

alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus.” (Fp 3:12). 
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Dever de Casa 
 

A Sua Palavra os curou. Mais uma vez, é a Palavra de Deus que irá mudar e curar 

você. “Ele enviou a sua Palavra e os curou, e os livrou da morte.” (Sl 107:20). Mais 

uma vez, você precisa começar a renovar a sua mente. Você percebeu alguma mudança 

na sua forma de pensar? Os outros estão notando que você não é o mesmo?  

 

1. Cartões 3x5. Novamente, pegue os seus cartões 3x5 e escreva os versículos desta 

lição que tocaram o seu coração. Você está mantendo esses cartões com você e lendo-os 

regularmente conforme o Espírito Santo te inspira? Deus está te inspirando e te 

lembrando de lê-los? 

 

2. Cura. Deus te curou em uma área em particular? Se não, então é importante que você 

ore ao Senhor pedindo que Ele te revele o que está bloqueando a sua cura. Você buscou 

o conselho de um outro homem (mais velho)? Você teve uma oportunidade de confessar 

uma fraqueza, um medo ou um pecado encoberto? Se sim, então você pode crer em 

Deus para um avanço. 

 

3. Compartilhe a sabedoria desta lição com um outro homem que, sem saber, tenha 

desistido, por omissão, do papel de líder do seu lar. 

 

Teste Seu Conhecimento 
 

1. Em 1 Coríntios 7: 13-14, as Escrituras realmente nos ensinam o que fazer com uma 

esposa que não seja crente. Como ela será santificada? Através do seu ________ 

__________. 

 

2. Por que devemos permanecer com um cônjuge não crente? A fim de que eles seja 

_______________. (1 Co 7:16). 

 

3. Qual é o “primeiro passo” para te encorajar a seguir ao Senhor e deixar a sua esposa 

nas mãos Dele? Vá para o seu quarto, _________ _ _________ e _________ ____ 

______ ________. (Mt 6:6). 

 

4. Qual foi a promessa que Deus te deu concernente à salvação da sua família? “Creia 

no Senhor Jesus, e serão salvos, ________ ___ ____ ___ ______ ___________”. (Atos 

16:31). 

 

5. Que aviso foi dado sobre se repreender alguém? Quem _____________no erro depois 

de muita repreensão, será ____________, sem _____________. (Pv 29:1). 

 

6. Como eu posso estar seguro da Palavra de Deus? Posso estar seguro porque toda a 

Palavra de Deus é ____________________. (Pv 30:5). 

 

7. “Vós, maridos, __________ a vossas mulheres, e não vos __________ contra elas. 

(Cl 3:19) 

*As respostas para essas perguntas poderão ser encontradas na página 217 deste 

manual. 



Capítulo 10 

 

Várias Provações 
 

“Meus irmãos, tende grande gozo 

quando cairdes em várias tentações; 

sabendo que a prova da vossa fé 

opera a paciência.” 

Tiago 1:2-3 

 

Qual é o propósito de Deus em nossas provações e tribulações? Muitos Cristãos não 

têm nem ideia de porque Deus permite nossos sofrimentos. Sem este entendimento, é de 

se surpreender que os Cristãos hoje em dia sejam tão facilmente derrotados? Veremos 

que há muitos benefícios que vêm das nossas provações e testes, especialmente o 

desenvolvimento da nossa fé e da perseverança necessária para completar o caminho à 

nossa frente. 

 

A coisa mais importante que devemos compreender durante nossas provações, 

tribulações, testes e tentações é que Deus está no controle! É a Sua mão que permite 

que estas provações toquem ou não toquem as nossas vidas. Quando Ele as permite, Ele 

envia a Sua graça, que nos capacita a suportá-las. 

 

Tentações. As tentações que experimentamos são comuns aos homens, como a 

Escritura diz, porém Deus provê um meio de escape. “Não veio sobre vós tentação, 

senão humana; mas fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima do que podeis, antes 

com a tentação dará também o escape, para que a possais suportar” (1 Coríntios 

10:13). 

 

As tentações são trazidas pelas nossas próprias concupiscências. Deus não nos tenta 

a fazer o mal, mas, ao contrário, é a nossa concupiscência que nos tenta a fazer aquilo 

que sabemos que não deveríamos! “Ninguém, sendo tentado, diga: de Deus sou 

tentado; porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta. Mas cada um é 

tentado, quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência” (Tiago 1:13-

14). Quando pensamos em concupiscência, normalmente pensamos em algo sexual. 

Entretanto, a cobiça a que a Bíblia se refere é a ambição de tudo o que alimenta a nossa 

carne, isso inclui construir nosso próprio caminho.  

 

Nós estamos em Suas Mãos. “Deveras todas estas coisas considerei no meu coração, 

para declarar tudo isto: que os justos e os sábios, e as suas obras, estão nas mãos de 

Deus” (Eclesiastes 9:1). 

 

Permissão para a adversidade. Uma das coisas mais confortantes é saber que Satanás 

não pode nos tocar sem a permissão de Deus. “E disse o Senhor a Satanás: Eis que tudo 

quanto ele tem está na tua mão; somente contra ele não estendas a tua mão” (Jó 1:12). 
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Satanás não apenas precisa de permissão, mas também recebe instruções específicas 

sobre como pode nos tocar. “Disse também o Senhor: Simão, Simão, eis que Satanás 

vos pediu para vos cirandar como trigo...” (Lucas 22:31).  

 

Arrependimento e salvação. “Agora folgo, não porque fostes contristados, mas porque 

fostes contristados para arrependimento; pois fostes contristados segundo Deus; de 

maneira que por nós não padecestes dano em coisa alguma. Porque a tristeza segundo 

Deus opera arrependimento para a salvação, da qual ninguém se arrepende; mas a 

tristeza do mundo opera a morte” (2 Coríntios 7:9-10). Deus nos permite sofrer para 

levar-nos ao arrependimento. Quando tentamos fazer com que nossas esposas (ou 

outros) arrependam-se do que fizeram, isto não trará o verdadeiro e genuíno 

arrependimento.  

 

Nós precisamos de graça. “E disse-me: A Minha graça te basta, porque o Meu poder 

se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, 

para que em mim habite o poder de Cristo. Por isso sinto prazer nas fraquezas, nas 

injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo. 

Porque quando estou fraco então sou forte” (2 Coríntios 12:9-10). Como nós 

conseguimos a graça que precisamos? Através da humildade.  

 

“Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes” (Tiago 4:6).  

 

“Qualquer que a si mesmo se exalta será humilhado, e qualquer que a si mesmo se 

humilha será exaltado” (Lucas 18:14).  

 

“Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra” (Mateus 5:5).  

 

“A soberba do homem o abaterá, mas a honra sustentará o humilde de espírito.” 

(Provérbios 29:23).  
 

Reconhecermos nossas fraquezas, confessarmos nossas faltas e sermos humildes, isto 

permitirá que o Espírito Santo habite em nós. Então aprenderemos o contentamento, não 

importa quais sejam as circunstâncias.  

 

Aprendendo contentamento. Vemos que precisamos aprender  a ter contentamento 

através das circunstâncias difíceis que Deus permite. “Não digo isto como por 

necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Sei estar abatido e sei 

também ter abundância; em toda a maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a 

ter fartura, como a ter fome; tanto a ter abundância, como a padecer necessidade” 

(Filipenses 4:11).  

 

Aprendendo obediência. Até mesmo Jesus aprendeu obediência através de Seus 

sofrimentos. “Ainda que era Filho, aprendeu a obediência, por aquilo que padeceu” 

(Hebreus 5:8).  

 

Ele nos aperfeiçoará. “Tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a 

boa obra a aperfeiçoará até ao dia de Jesus Cristo” (Filipenses 1:6). Uma vez que Ele 

tenha começado a boa obra em você (e em sua esposa e seus amados), Ele a completará. 
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Nós devemos ser um consolo para os outros. Não devemos meramente receber 

consolo de Deus – somos orientados a consolar outros, não importa quais sejam suas 

aflições! “Bendito seja o Deus de toda a consolação; que nos consola em toda a nossa 

tribulação, para que também possamos consolar os que estiverem em alguma 

tribulação, com a consolação com que nós mesmos somos consolados por Deus” (2 

Coríntios 1:3-4). Muitos homens têm dificuldade em confortar aqueles que sofrem. 

Alguns nem sequer podem confortar suas esposas ou filhos (às vezes, porque eles são a 

causa da dor). 

 

Se negligenciarmos a nossa responsabilidade em confortar os nossos entes queridos, 

eles se voltarão para outros (o que pode ser perigoso), e nós vamos perder uma bênção. 

A bênção é a chance de estar mais perto da pessoa a quem confortamos. Homens, 

precisamos confortar outros homens, especialmente aqueles que estão enfrentando 

problemas conjugais. Se não o fizermos, eles podem recorrer a uma outra mulher (não 

suas esposas) para obter ajuda. Esteja disposto a se humilhar e compartilhe suas 

fraquezas e falhas de forma que seu amigo se sentirá capaz de compartilhar as suas com 

você. Derrube o muro de orgulho; Deus te exaltará. Deixe-se “gloriar” sobre as suas 

fraquezas como Paulo fez. 

 

A disciplina de nosso Pai. Muitas vezes nosso sofrimento é disciplina e correção por 

desobedecermos Sua Lei. “Filho meu, não desprezes a correção do Senhor, e não 

desmaies quando por ele fores repreendido. Porque o Senhor corrige o que ama, e 

(disciplina) a qualquer que recebe por filho. Se suportais a correção, Deus vos trata 

como filhos; Ele disciplina para nosso proveito, para sermos participantes da Sua 

santidade” (Hebreus 12:5-11).  

 

A disciplina é uma benção. Quando seguimos o exemplo dos profetas da Bíblia, 

estaremos ajudando outros a suportarem suas adversidades. “Meus irmãos, tomai por 

exemplo de aflição e paciência os profetas que falaram em nome do Senhor. Eis que 

temos por bem-aventurados os que sofreram. Ouvistes qual foi a paciência de Jó, e 

vistes o fim que o Senhor lhe deu; porque o Senhor é muito misericordioso e piedoso” 

(Tiago 5:10-11). Os homens precisam de ver outros homens suportando tentações e 

sofrimento, não cedendo, mas mantendo-se de pé para o que é certo. Muitos de nós 

estamos preocupados em suportar coisas que não têm valor eterno, tolerando coisas que 

são meramente triviais. 

 

A disciplina pode ser dolorosa. A disciplina nunca é alegre quando você está no meio 

dela. Entretanto, aqueles que foram treinados pela Sua disciplina conhecem as 

recompensas da justiça: ela traz paz. “E, na verdade, toda a correção, ao presente, não 

parece ser de gozo, senão de tristeza, mas depois produz um fruto pacífico de justiça nos 

exercitados por ela” (Hebreus 12:11). Aqueles que são atletas levam o treinamento 

desportivo a sério, e o treinamento de fé? Quanto mais deveríamos ser “treinados” (pelo 

sofrimento) para recebermos o fruto pacífico de justiça! 

 

Para receber uma benção. Quando nos fazem mal ou nos insultam, temos que suportar 

o mal, sem retorná-lo, para recebermos nossa benção. Temos que lembrar que injúrias e 

males são trazidos para nossas vidas para dar-nos uma “oportunidade” de recebermos 

uma benção. 1 Pedro 3:9 diz: “Não tornando mal por mal, ou injúria por injúria; antes, 

pelo contrário, bendizendo; sabendo que para isto fostes chamados, para que por 

herança alcanceis a bênção”. “Mas também, se padecerdes por amor da justiça, sois 
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bem-aventurados.” (1 Pedro 3:14). Quanto a você, você é capaz de resistir à tentação 

para explodir com alguém, incluindo sua esposa, quando um insulto é dirigido a você? 

 

Isto começa com os Cristãos. Porque o sofrimento precisa começar pelos Cristãos? 

Porque Cristãos desobedientes e pecadores não levam outros a Cristo. Novamente, é a 

“vontade de Deus” que passemos por sofrimentos. Precisamos nos permitir sofrer 

(geralmente nas mãos de outros), confiando nossas vidas a Deus. “Porque já é tempo 

que comece o julgamento pela casa de Deus; e, se primeiro começa por nós, qual será o 

fim daqueles que são desobedientes ao evangelho de Deus? (...) Portanto também os que 

padecem segundo a vontade de Deus encomendem-lhe suas almas, como ao fiel 

Criador, fazendo o bem” (1 Pedro 4:17 e 19). 

  

O poder da nossa fé. É a nossa fé que abre a porta para os milagres. Você precisa 

acreditar que Ele é capaz de restaurar seu casamento e não duvidar em seu coração. “E 

Jesus, respondendo, disse-lhes: Tende fé em Deus. Porque em verdade vos digo que 

qualquer que disser a este monte: Ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu 

coração, mas crer que se fará aquilo que diz, tudo o que disser lhe será feito. Por isso 

vos digo que todas as coisas que pedirdes, orando, crede receber, e tê-las-eis” (Marcos 

11:22-24).  

 

Em Sua Palavra Deus disse que sofreríamos. “Pois, estando ainda convosco, vos 

predizíamos que havíamos de ser afligidos, como sucedeu e vós o sabeis. Portanto, não 

podendo eu também esperar mais, mandei-o saber da vossa fé, temendo que o tentador 

vos tentasse e o nosso trabalho viesse a ser inútil” (1 Tessalonicenses 3:4-5). Não 

desista! Não deixe Satanás roubar o milagre que Deus tem para você quando tiver 

perseverado e prevalecido!  

 

Com Deus. “Aos homens é isso impossível, mas a Deus tudo é possível” (Mateus 

19:26). “Jesus, porém, olhando para eles, disse: Para os homens é impossível, mas não 

para Deus, porque para Deus todas as coisas são possíveis” (Marcos 10:27). Nada 

(NENHUMA COISA) é impossível para Deus. Trabalhe com Deus. E já que Ele não 

faz acepção de pessoas, O que Ele fez por outros, Ele fará por você!  

 

O que você fala. “...Retenhamos firmemente a nossa confissão” (Hebreus 4:14). 

“Antes, santificai ao Senhor Deus em vossos corações; e estai sempre preparados para 

responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há 

em vós”(1 Pedro 3:15). “Eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é que nos pode 

livrar; ele nos livrará da fornalha de fogo ardente, e da tua mão, ó rei. E, se não, fica 

sabendo...”(Daniel 3:17-18a) Devemos falar o que Deus diz em Sua Palavra, sem 

hesitação, com esperança em nossos lábios. Mas espere até que lhe perguntem. Se você 

estiver cheio da alegria do Senhor durante a sua adversidade lhe pedirão que você 

explique! Quando você for convidado a dar contas, certifique-se de que você responda a 

outra pessoa com reverência, respeito e gentileza. Nunca discuta as Escrituras! “Bem-

aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus” (Mateus 5:9). 

 

Cinja sua mente e esteja focado. “Portanto, cingindo os lombos do vosso 

entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que se vos ofereceu na 

revelação de Jesus Cristo” (1 Pedro 1:13). (A palavra sóbrio significa pensando 

claramente). Que fique claro em sua mente como você evitará as consequências de uma 

mente dividida. Além disso, tenha a certeza de que você não pode travar uma batalha 
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espiritual se você não está fisicamente sóbrio. Se você é um escravo do álcool, você terá 

problemas ao lutar contra os maus pensamentos e tentações, que acabarão por destruir 

você e sua casa. 

 

Seja cheio de alegria. Devemos nos alegrar em nossas provações, porque sabemos que 

produzem a paciência que nos permitirá completar o caminho proposto a nós. “Meus 

irmãos, tende grande gozo quando cairdes em várias tentações, sabendo que a prova 

da vossa fé opera a paciência. Tenha, porém, a paciência a sua obra perfeita, para que 

sejais perfeitos e completos, sem faltar em coisa alguma. E, se algum de vós tem falta 

de sabedoria, peça-a a Deus, que a todos dá liberalmente e o não lança em rosto, e ser-

lhe-á dada. Peça-a, porém, com fé, em nada duvidando; porque o que duvida é 

semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento, e lançada de uma para outra parte” 

(Tiago 1:2-6). Nós sabemos que nossa fé está sendo provada. Medo e dúvida vêm à 

mente de qualquer um, apenas não os acolha! Ao invés, pense apenas na Verdade. Se 

você duvidar, terá problemas para acreditar e ficará mais difícil vencer as tentações. 

 

Certamente teremos uma “variedade” de provações, algumas maiores e outras meras 

irritações. Parece que alguns de nós conseguimos lidar melhor com grandes testes do 

que com as pequenas irritações que nos afligem todos os dias. Qual nota sua esposa lhe 

daria no teste da sua fé? Precisamos suportar nossos sofrimentos como Jó suportou. 

 

Regozije-se. “Regozijai-vos sempre no Senhor; outra vez digo, regozijai-vos. Seja a 

vossa equidade notória a todos os homens. Perto está o Senhor! Não estejais inquietos 

por coisa alguma; antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus 

pela oração e súplica, com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo o 

entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. 

Quanto ao mais, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é honesto, tudo o que é 

justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se há alguma 

virtude e se há algum louvor, nisso pensai. O que também aprendestes e recebestes, e 

ouvistes e vistes em mim, isso fazei; e o Deus de paz será convosco” (Filipenses 4:4-9).  

Claramente a maior parte das batalhas são vencidas ou perdidas na mente. Siga o 

conselho do Senhor por paz no meio da provações.  Alegre-se pelo que Deus está 

fazendo. Pense nestas coisas, fale sobre elas, e ouça somente a isto. Você pode ser forte 

fisicamente e estar em grande forma, mas quão forte espiritualmente você é? 

 

Fé é não ver. “Porque andamos por fé e não por vista” (2 Coríntios 5:7). Outras 

pessoas vão querer saber como as coisas estão indo quando eles sabem que você está 

experimentando provações em sua vida. Eles estão procurando por sinais de melhora. 

Nós devemos nos lembrar de que a Bíblia é bem clara: fé não se vê! Responda aos seus 

questionamentos com dizendo “Deus está trabalhando!” “Por isso não desfalecemos; 

mas, ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de 

dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso 

eterno de glória mui excelente. Não atentando nós nas coisas que se vêem, mas nas que 

se não vêem; porque as que se vêem são temporais e as que se não vêem são eternas” 

(2 Coríntios 4:16-18). A maioria das pessoas começam a acreditar quando elas 

começam a ver algo acontecendo, isso não é fé! “Ora, a fé é o firme fundamento das 

coisas que se esperam, e a prova das coisas que se não vêem”(Hebreus 11:1). 

 

Momentâneas. Quando estamos experimentando o que Paulo chama de “leve 

tribulação”, isso ainda pode estar nos esmagando. Lembremo-nos de uma importante 
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verdade: essas aflições são apenas momentâneas. “Porque a nossa leve e momentânea 

tribulação... porque as coisas que se vêem são temporais!”(2 Coríntios 4:18). Essas 

mesmas aflições não são apenas temporais, mas eles estão produzindo algo maravilhoso 

para nós na glória. Lembre-se, o sofrimento é temporário e os benefícios vão durar uma 

eternidade! Vamos “através” do vale da sombra da morte (Salmo. 23). Vamos “através 

de” desertos (Isaías. 48:21). Deus não intentou que vivêssemos lá, mas que somente 

passássemos por ele! “Quando passares pelas águas, estarei contigo; e pelos rios, eles 

não te submergirão. Quando andares pelo fogo, não te queimarás” (Isaías 43:2). 

 

Atado, mas não sozinho! Você está amarrado e acorrentado pelo pecado? Outro 

benefício do nosso passar pela aflição é visto no livro de Daniel; os jovens entraram 

“amarrados”, mas saíram “soltos”, sem quaisquer outras aparências. “Então estes 

homens foram atados, vestidos com as suas capas, suas túnicas, e seus chapéus, e 

demais roupas, e foram lançados dentro da fornalha de fogo ardente. E, porque a palavra 

do rei era urgente, e a fornalha estava sobremaneira quente, a chama do fogo matou 

aqueles homens que carregaram a Sadraque, Mesaque, e Abednego. E estes três 

homens, Sadraque, Mesaque e Abednego, caíram atados dentro da fornalha de fogo 

ardente. Então o rei Nabucodonosor se espantou, e se levantou depressa; falou, dizendo 

aos seus conselheiros: Não lançamos nós, dentro do fogo, três homens atados? 

Responderam e disseram ao rei: É verdade, ó rei. Respondeu, dizendo: Eu, porém, vejo 

quatro homens soltos, que andam passeando dentro do fogo, sem sofrer nenhum dano; e 

o aspecto do quarto é semelhante ao Filho de Deus. Então chegando-se 

Nabucodonosor à porta da fornalha de fogo ardente, falou, dizendo: Sadraque, Mesaque 

e Abednego, servos do Deus Altíssimo, saí e vinde! Então Sadraque, Mesaque e 

Abednego saíram do meio do fogo. E reuniram-se os príncipes, os capitàes, os 

governadores e os conselheiros do rei e, contemplando estes homens, viram que o fogo 

não tinha tido poder algum sobre os seus corpos; nem um só cabelo da sua cabeça se 

tinha queimado, nem as suas capas se mudaram, nem cheiro de fogo tinha passado sobre 

eles.”(Daniel 3:21-27). Qual será o seu testemunho? Você vai permitir-se caminhar na 

fornalha de fogo sem chutar, gritar, ou reclamar? 

 

Olhando para nossas circunstâncias. Quando Pedro olhou para suas circunstâncias ele 

afundou – e você afundará também. “E Ele disse: Vem. E Pedro, descendo do barco, 

andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas, (vendo) o vento forte, teve medo; e, 

começando a ir para o fundo, clamou, dizendo: Senhor, salva-me! E logo Jesus, 

estendendo a mão, segurou-o, e disse-lhe: Homem de pouca fé, por que duvidaste?” 

(Mateus 14:29-31).  

 

Para nos testar. “Meus irmãos, tende grande gozo quando cairdes em várias tentações, 

sabendo que a prova da vossa fé opera a paciência. Tenha, porém, a paciência a sua 

obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar em coisa alguma” (Tiago 

1:2-4).  

 

Mais precioso que o ouro. A prova da sua fé é mais preciosa que o ouro. “Em que vós 

grandemente vos alegrais, ainda que agora importa, sendo necessário, que estejais por 

um pouco contristados com várias tentações. Para que a prova da vossa fé, muito mais 

preciosa do que o ouro que perece e é provado pelo fogo, se ache em louvor, honra e 

glória na revelação de Jesus Cristo” (1 Pedro 1:6-7). Tantos falharam em seus testes e 

continuam a andar no deserto como o povo de Israel andou. Não seja como um deles. 
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Mantenha a fé. Não tome outra direção quando as coisas ficarem difíceis. Satanás é 

conhecido por trazer novas (e erradas) soluções para nossas provações; este é o teste da 

nossa fé. “Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora, a 

coroa da justiça me está guardada...” (2 Timóteo 4:7-8).  Como o líder de sua família, 

seguir a direção firmemente é uma obrigação! 

 

Peça a Deus para enviar um outro homem para estar ao seu lado . Encontre outro 

homem que irá ajudá-lo a não desistir do seu compromisso. “Melhor é serem dois do 

que um, porque têm melhor paga do seu trabalho. Porque se um cair, o outro levanta o 

seu companheiro; mas ai do que estiver só; pois, caindo, não haverá outro que o levante. 

Também, se dois dormirem juntos, eles se aquentarão; mas um só, como se aquentará? 

E, se alguém prevalecer contra um, os dois lhe resistirão; e o cordão de três dobras 

não se quebra tão depressa” (Eclesiastes 4:9-12). Já que o cordão de três dobras não é 

facilmente quebrado, tente encontrar outros dois homens que estarão ao seu lado, o 

encorajarão, e o sustentarão firme na direção de sua fé. Aqui estão alguns exemplos de 

cordões de três dobras encontrados nas Escrituras:  

 

Moisés, Arão e Hur: “Porém as mãos de Moisés eram pesadas, por isso tomaram uma 

pedra e a puseram debaixo dele, para assentar-se sobre ela; e Arão e Hur sustentaram as 

suas mãos, um de um lado e o outro do outro; assim ficaram as suas mãos firmes até que 

o sol se pôs” (Êxodo 17:12). 

 

Veja também Sadraque, Mesaque e Abednego no livro de Daniel, capítulo 3.  

 

Paulo, Lucas e Timóteo. Quando Paulo estava na prisão, ele tinha dois homens para 

encorajá-lo. Quando Demas foi embora, Paulo procurou Timóteo. É dito que quando 

Demas foi embora, isso ocorreu porque os cuidados do mundo sufocaram a Palavra que 

estava nele. Os versos seguintes nos dizem o motivo: “E o que foi semeado entre 

espinhos é o que ouve a Palavra, mas os cuidados deste mundo e a sedução das 

riquezas sufocam a Palavra, e fica infrutífera!” (Mateus 13:22). As Escrituras dizem 

especificamente que podemos nos tormar “infrutíferos” por causa dos cuidados e 

também das riquezas. Então vamos tomar cuidado para não nos preocuparmos sobre 

nossas circunstâncias ou nos prendermos à coisas relacionadas ao dinheiro ou 

possessões. Nós precisamos confiar que “Nosso Deus irá suprir todas as nossas 

necessidades” (Filipenses 4:19), quando quando “parece” que não haverá dinheiro o 

suficiente. Muitos Cristãos abandonaram a fé porque a Palavra foi sufocada por causa 

de problemas financeiros.  

 

Peça a Deus direção durante as provações. “Confia no SENHOR de todo o teu 

coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus 

caminhos e Ele endireitará as tuas veredas” (Provérbios 3:5-6). Vamos clamar a Ele por 

força, chegar-nos mais a Ele no tempo de necessidade. Vamos deixar que Ele nos 

discipline, nos prove e nos teste. Alegremo-nos sempre em todas as coisas, não apenas 

nas boas, mas também nos problemas que surgem em nosso caminho. Vamos manter 

nossa esperança perto dos nossos lábios e firmes em nossas mentes. Lembremos sempre 

que é a Sua vontade que enfrentemos estes tempos difíceis e que eles são para o nosso 

bem!  
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“E sabemos que todas as coisas  

contribuem juntamente para o bem  

daqueles que amam a Deus,  

daqueles que são chamados segundo  

o Seu propósito.”  

(Romanos 8:28)  

  

 “Regozijando-se de terem sido julgados dignos  

de padecer afronta pelo nome de Jesus.” 

 (Atos 5:41) 

 

Aqui estão versículos bíblicos para recorrer durante suas 

várias provações: 
 

Deus está no controle, não o homem e não Satanás.  

• A justiça vem do Senhor(Provérbios 29:26) 

• A resposta vem do Senhor(Provérbios 16:1) 

• O Senhor inclina o coração(Provérbios 21:1) 

• Suas obras estão nas mãos de Deus(Eclesiastes 9:1) 

• Deus fez isto(Salmos 44:9-15) 

• Ele(Deus) levanta o vento tempestuoso(Salmo 107: 1-32) 

• Ele(Deus) removeu o amor e o amigo(Salmos 88:8, 18). 

 

O que nossas provações fazem por nós? 

• Então o poder de Cristo habitará em nós(2 Coríntios 12:9-10). 

• Iremos aprender contentamento(Filipenses 4:9). 

• Iremos receber uma recompensa (2 Timóteo 4:7-8). 

• Não teremos falta de nada(Tiago 1:2-4). 

• Nos capacitará a confortar os outros (2Coríntios 1:3-4). 

• Para aperfeiçoar o que Ele começou em nós (Filipenses 1:6-13). 

• Para termos nossa amada de volta(Filemom 1:15-16). 
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• Para recebermos misericóridia(Hebreus 4:15). 

• Aprendermos obediência (Hebreus 5:7-8). 

• Produz perseverança (Tiago 1:2-4). 

• Para recebermos a coroa da vida (Tiago 1:12). 

• Prova a nossa fé (1 Pedro 1:6-7). 

• Para seguirmos em Seus caminhos (1Pedro 2:21). 

• Seremos co-participantes do Seu sofrimento(1Pedro 3:13). 

• Seremos aperfeiçoados, confirmados, fortalecidos e estabelecidos (1Pedro 5:10). 

 

 

Parte 2 

 

Tentações 
 

Foge também das paixões da mocidade; e segue a justiça, a fé, o amor, e a paz 

com os que, com um coração puro, invocam o Senhor. 

2 Timóteo 2:22 

 
Uma das tentações mais fortes que os homens enfrentam hoje é a imoralidade sexual. 

Existem muitas formas incluídas na imoralidade sexual, mas não estão limitadas ao 

adultério, pornografia e masturbação. Vamos focar primeiramente no que as Escrituras 

falam sobre “adultério”, uma vez que este é o pecado que eu caí. Se não fosse pela 

divina misericórdia de Deus, e minha preciosa esposa demonstrando por mim um amor 

muito além do que pensei que fosse humanamente possível, eu teria destruído 

completamente a minha família. 

 

Estes versos do livro de Provérbios falam de pai para filho. Por favor, receba-os de 

mim, seu irmão em Cristo. 

 

Filho meu, atende à minha sabedoria;  

à minha inteligência inclina o teu ouvido; 

Para que guardes os meus conselhos  

E os teus lábios observem o conhecimento. 

Porque os lábios da mulher estranha destilam favos de mel,  

E o seu paladar é mais suave do que o azeite. 

Mas o seu fim é amargoso como o absinto,  

Agudo como a espada de dois gumes. 
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Os seus pés descem para a morte;  

Os seus passos estão impregnados do inferno. 

Para que não ponderes os caminhos da vida,  

As suas andanças são errantes: jamais os conhecerás. 

Agora, pois, filhos, dai-me ouvidos,  

E não vos desvieis das palavras da minha boca. 

Longe dela seja o teu caminho, 

Ee não te chegues à porta da sua casa; 

Para que não dês a outrem a tua honra,  

E não entregues a cruéis os teus anos de vida; 

Para que não farte a estranhos o teu esforço,  

E todo o fruto do teu trabalho vá parar em casa alheia; 

E no fim venhas a gemer, no consumir-se da tua carne e do teu corpo. 

E então digas: Como odiei a correção!  

E o meu coração desprezou a repreensão! 

E não escutei a voz dos que me ensinavam,  

Nem aos meus mestres inclinei o meu ouvido! 

No meio da congregação e da assembleia  

Foi que eu me achei em quase todo o mal. 

Bebe água da tua fonte, e das correntes do teu poço. 

Derramar-se-iam as tuas fontes por fora,  

E pelas ruas os ribeiros de águas? 

Sejam para ti só, e não para os estranhos contigo. 

Seja bendito o teu manancial,  

E alegra-te com a mulher da tua mocidade. 

Como cerva amorosa, e gazela graciosa,  

Os seus seios te saciem todo o tempo;  

E pelo seu amor sejas atraído perpetuamente. 

E porque, filho meu, te deixarias atrair por outra mulher,  

E te abraçarias ao peito de uma estranha? 

Eis que os caminhos do homem estão perante os olhos do Senhor,  

E Ele pesa todas as suas veredas. 

Quanto ao ímpio, as suas iniqüidades o prenderão,  

E com as cordas do seu pecado será detido. 

Ele morrerá, porque desavisadamente andou,  

E pelo excesso da sua loucura se perderá. 

Provérbios 5:1-23 

 

O que podemos aprender das Escrituras sobre o adúltero e a 

adúltera? 
 

São as suas palavras que irão atraí-lo ao adultério. “Porque os lábios da mulher estranha 

destilam favos de mel, e o seu paladar é mais suave do que o azeite. Mas o seu fim é 

amargoso como o absinto, agudo como a espada de dois gumes. Os seus pés descem 

para a morte; os seus passos estão impregnados do inferno. Para que não ponderes os 
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caminhos da vida, as suas andanças são errantes: jamais os conhecerás”(Prov. 5: 3-6). 

Tendo isto em mente, tenha muito cuidado com quem você fala. Eu sugiro que você não 

fale com outras mulheres, ponto final! Se você trabalha com mulheres, seja 

extremamente cauteloso! O local de trabalho é o lugar onde a maioria dos homens cai 

no poço de adultério! Como é que eu sei? Foi lá que eu caí! Além disso, Erin tem 

aconselhado centenas de mulheres cujos maridos as deixaram por outras mulheres, e ela 

diz que de nove em cada dez vezes, foi alguém que conheceram no trabalho. 

 

E homens, não se envolvam em “salas de bate papo” na Internet! Esta é a mais recente 

ferramenta de Satanás para destruir casamentos e famílias. Não seja tão estúpido de 

pensar que não poderia acontecer com você! Nós, pessoalmente, conhecemos vários 

homens que iniciaram a seus adultérios na Internet. Homens, adultério sexual começa 

com adultério emocional. Você ouviu o que eu disse? Adultério sexual começa com 

adultério emocional. Já ouvi homens cristãos casados e mulheres dizerem que usam 

salas de bate papo da Internet para testemunhar. Isso é pensamento muito tolo e 

ingênuo. Embora eles tenham as melhores intenções, o pecado jaz à porta. Não se deixe 

enganar, isso é uma armadilha! 

 

Homens, eu vou deixar isso perfeitamente claro. Não seja arrastado para uma 

conversa com qualquer outra mulher que não seja a sua esposa! Se você ignorar 

este aviso, como eu fiz, você provavelmente irá viver para se arrepender. 

 

A mulher adúltera vai usar o seu discurso (a maneira como ela fala com você e o que ela 

diz a você) para puxá-lo ao adultério e para a morte espiritual. “Ela o faz ceder com a 

multidão das suas palavras sedutoras, com as lisonjas dos seus lábios o arrasta. Ele a 

segue logo, como boi que vai ao matadouro, e como o louco ao castigo das prisões; até 

que uma flecha lhe atravesse o fígado, como a ave que se apressa para o laço, sem saber 

que está armado contra a sua vida” (Provérbios7: 21-23). Muitas mulheres cujos 

maridos têm caído no poço de adultério relataram que alertaram seus maridos, mas eles 

nunca atentaram para as suas advertências. Tantas vezes nós ignoramos os avisos de 

nossas esposas, para a nossa própria destruição. “E estando ele assentado no tribunal, 

sua mulher mandou dizer-lhe: Não te envolvas na questão desse  justo, porque muito 

sofri hoje em sonho por causa dele” (Mateus 27:19). Ah, se eu tivesse dado ouvidos às 

advertências da minha esposa. 

 

Mais uma vez, são as palavras da mulher adúltera que irão arrastá-lo ao adultério. “para 

te guardarem da mulher alheia, da adúltera, que lisonjeia com as suas palavras” 

(Provérbios 7: 5). A adúltera lisonjeia: “O homem que lisonjeia a seu próximo arma-lhe 

uma rede aos passos” (Provérbios 29: 5). Quando alguém elogia, o coração ou a 

motivação é “conseguir alguma coisa.” 

 

Sua língua suave. Mais uma vez, é a sua suave voz que, eventualmente, irá atraí-lo ao 

adultério e também causar-lhe sofrimento financeiro. “para te guardarem da mulher má, 

e das lisonjas da língua da adúltera. Não cobices no teu coração a sua formosura, nem 

te deixes prender pelos seus olhares. Porque o preço da prostituta é apenas um bocado 

de pão, mas a adúltera anda à caça da própria vida do homem. Pode alguém tomar fogo 

no seu seio, sem que os seus vestidos se queimem? Ou andará sobre as brasas sem que 

se queimem os seus pés? Assim será o que entrar à mulher do seu próximo; não ficará 

inocente quem a tocar. Não é desprezado o ladrão, mesmo quando furta para saciar a 

fome? E, se for apanhado, pagará sete vezes tanto, dando até todos os bens de sua casa. 
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O que adultera com uma mulher é falto de entendimento; destrói-se a si mesmo, quem 

assim procede. Receberá feridas e ignomínia, e o seu opróbrio nunca se 

apagará”(Provérbios 6: 24-33). “Nem te deixes prender pelos seus olhares” 

(Provérbios 6:25). 

 

Agora você entende por que eu te avisei para não falar com outra mulher a não ser a sua 

esposa? Se você ignorar os avisos da Bíblia, você pode esperar uma queda. 

 

Sendo o companheiro da prostituta. Deus diz que um homem que faz companhia a 

uma prostituta irá sofrer financeiramente. “O companheiro de prostitutas desperdiça os 

bens” (Prov. 29: 3). Várias mulheres vieram à Erin ao longo dos anos e disseram-lhe 

que porque seus maridos eram tão bem sucedidos nos negócios, eles não pensaram que 

este princípio bíblico poderia se aplicar a eles. Mas Erin sabia que a Palavra de Deus se 

aplica a todos.  Mais tarde, Cada uma destas mulheres vieram à ela e contaram-lhe do 

colapso financeiro do marido. Eu também sofri um colapso financeiro (e a minha 

família sofreu junto comigo). Que tolo! Homens, eu oro de todo o meu coração para 

que vocês aceitem tudo o que eu tenho compartilhado. 

 

Um escravo daquele a quem você obedece. Você deve entender que a mulher adúltera  

está basicamente, como se costuma dizer, aí fora para te pegar. Mas deixe-me também 

dizer que muitas vezes esta mulher adúltera não tem ideia de que ela está sendo usada 

pelo diabo para destruir o homem e sua família. “Não sabeis vós que a quem vos 

apresentardes por servos para lhe obedecer, sois servos daquele a quem obedeceis, ou 

do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça?” (Rom. 6:16). Muitas vezes, a 

mulher adúltera está ferida. Talvez ela esteja sofrendo porque seu marido ou namorado 

a deixou, ou ela pode estar vivendo em um casamento conturbado. A armadilha é 

colocada quando ela começa a compartilhar suas mágoas com você, e você começa a 

simpatizar com ela e a oferecer sugestões. Não brinque com fogo! Se uma mulher 

começar a se abrir com você compartilhando suas mágoas ou sentimentos, fuja! Não se 

preocupe por ser rude. Tudo que você deve dizer é “Eu não sou a pessoa com quem 

você deveria estar falando sobre isso, com licença por favor.” Em seguida, suma dali. 

Novamente, não se preocupe em ferir seus sentimentos. Evitar esta armadilha para o 

bem da sua esposa e filhos é um milhão de vezes mais importante! 

 

A prostituta geralmente está fora de sua casa. “E eis que uma mulher lhe saiu ao 

encontro com enfeites de prostituta, e astúcia de coração. Estava alvoroçada e irrequieta; 

não paravam em sua casa os seus pés” (Prov. 7: 10-11). Esta poderia ser a mulher com 

quem trabalha, que senta-se ao seu lado no avião, ou até mesmo a mulher que está “por 

aí” na internet! 

 

Devemos buscar sabedoria. “A sabedoria clama lá fora; pelas ruas levanta a sua voz. 

Nas esquinas movimentadas ela brada; nas entradas das portas e nas cidades profere as 

suas palavras: Até quando, ó simples, amareis a simplicidade? E vós escarnecedores, 

desejareis o escárnio? E vós insensatos, odiareis o conhecimento? Atentai para a minha 

repreensão; pois eis que vos derramarei abundantemente do meu espírito e vos farei 

saber as minhas palavras. Entretanto, porque eu clamei e recusastes; e estendi a minha 

mão e não houve quem desse atenção, antes rejeitastes todo o meu conselho, e não 

quisestes a minha repreensão, também de minha parte eu me rirei na vossa perdição e 

zombarei, em vindo o vosso temor. Vindo o vosso temor como a assolação, e vindo a 

vossa perdição como uma tormenta, sobrevirá a vós aperto e angústia. Então 
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clamarão a mim, mas eu não responderei; de madrugada me buscarão, porém não me 

acharão. Porquanto odiaram o conhecimento; e não preferiram o temor do Senhor: 

Não aceitaram o meu conselho, e desprezaram toda a minha repreensão. Portanto 

comerão do fruto do seu caminho, e fartar-se-ão dos seus próprios conselhos. Porque o 

erro dos simples os matará, e o desvario dos insensatos os destruirá. Mas o que me der 

ouvidos habitará em segurança, e estará livre do temor do mal.” (Prov. 1: 20-33). 

 

Homens, por favor, fiquem longe de qualquer mulher que não é a sua esposa! Conversa 

amigável pode rapidamente levar para uma conversa íntima, e você será como um boi 

levado ao matadouro. 

 

Compromisso pessoal: Para “Tendes grande gozo” quando passardes por várias 

provações. “Baseado no que eu aprendi com a Palavra de Deus, comprometo-me a 

permitir o teste da minha fé para ajudar a produzir a minha perserverança. E eu 

deixarei que a perseverança tenha a sua obra perfeita, para que eu seja perfeito e 

completo, sem falta de nada.” 

 

Data: _________________Assinatura:______________________________________ 

 

“Não que já a tenha alcançado, ou que seja perfeito; mas prossigo para alcançar aquilo 

para o que fui também preso por Cristo Jesus” (Filipenses 3:12). 
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Dever de Casa 
 

“Meus irmãos, tende por motivo de grande gozo o passardes por várias provações, 

sabendo que a aprovação da vossa fé produz a perseverança;”(Tiago 1:2,3). 

 

1. cartões 3x5. É extremamente importante que você anote os versículos deste capítulo. 

Se você pode ir diretamente para a Sua Palavra durante uma provação, teste, ou 

tentação, então você certamente vai ser um vencedor! 

 

2. Seja um cumpridor eficaz. “ Entretanto aquele que atenta bem para a lei perfeita, a 

da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte esquecido, mas executor da obra, este 

será bem-aventurado no que fizer.” (Tiago 1:25). 

 

 3. Compartilhe essa informação com um outro homem que está atualmente passando 

por provações em sua vida. 

 

 

Teste Seu Conhecimento 

1. A ____________________ para a adversidade vem de Deus. “Disse também o 

Senhor: Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para vos ____________________  

como trigo”(Lucas 22:31). 

2. “Um cordão de ____________________ não se quebra facilmente”(Eclesiastes 4:12). 

3.” E sabemos que  ____________________  as coisas contribuem juntamente para o 

bem daqueles que  ____________________  a Deus, daqueles que são chamados 

segundo o  ____________________  propósito”(Romanos 8:28). 

4. Qual é uma das formas de se manter afastado da mulher adúltera? “...Não 

__________  no teu __________  a sua formosura, nem te __________  aos seus 

__________ “(Provérbios 6:25). Em outras palavras, não olhe para mulher nenhuma! 

5. Quando nós pecamos, especialmente adultério ou divórcio, nós estamos passando o 

nosso pecado para nossos filhos. “O Senhor é longânimo, e grande em misericórdia, que 

perdoa a iniqüidade e a transgressão, que o culpado não tem por inocente, e visita a  

_____________  dos  _____________  sobre os _____________ até a  _____________  

e  _____________  geração”(Números 14:18). 

6. São as palavras da adúltera que o arrastarão para o adultério. “Porque os lábios da 

mulher licenciosa destilam  _____________ , e a sua boca é mais  _____________  do 

que o azeite”(Provérbios 5:3-6). “Ela o faz ceder com a multidão das suas 

_______________ sedutoras, com as _______________ dos seus lábios o arrasta. 

“(Provérbios 7:21-23). 
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7. Todos nós sabemos que passamos por sofrimentos para que possamos consolar a 

outros. “Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias 

e Deus de toda a consolação, que nos consola em ______________ a nossa tribulação, 

para que também possamos consolar os que estiverem em ______________ tribulação, 

pela consolação com que nós mesmos somos consolados por______________”(2 

Coríntios 1:3,4). 

*As respostas para essas perguntas poderão ser encontradas na página 217 deste 

manual. 



Capítulo 11 

 

Eu Odeio o Divórcio 
 

“‘Pois eu odeio o divórcio’,  

diz o Senhor, o Deus de Israel.” 

–Malaquias 2:16 

 

Por que tantos casamentos acabam em divórcio? Todos ouvimos as estatísticas... 50% 

dos primeiros casamentos acabam em divórcio e 80% dos segundos casamentos acabam 

em divórcio! 

 

Mas por que? “E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram 

aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha” (Mt7:25). A maioria de 

nossos lares não foram construídos sobre a Rocha da Palavra de Deus. 

 

Sua casa foi edificada sobre a Rocha? Se não foi, você, assim como eu, foi um tolo. “E 

desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu, 

e foi grande a sua queda” (Mt 7:27). 

A Rocha na qual temos que construir é a Palavra de Deus! “Assim não são mais dois, 

mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou não o separe o homem” (Mt 19:6). “E 

serão os dois uma só carne; e assim já não serão dois, mas uma só carne” (Mc 

10:8).”Eu, porém, vos digo (Jesus mesmo disse) que qualquer que repudiar sua mulher, 

a não ser por causa de prostituição (imoralidade sexual), faz que ela cometa adultério, e 

qualquer que casar com a repudiada comete adultério” (Mt 5:32). “Eu vos digo, porém, 

que qualquer que repudiar (divorciar-se de) sua mulher (esposa), não sendo por causa de 

fornicação, e casar com outra, comete adultério...” (Mt19:9). “E ele (Jesus de novo) lhes 

disse: Qualquer que deixar (divorciar-se de) a sua mulher (esposa) e casar com outra, 

adultera contra ela...” (Mc 10:11). “Qualquer que deixa sua mulher, e casa com outra, 

adultera; e aquele que casa com a repudiada pelo marido, adultera também” (Lucas 

16:18). 

“De sorte que, vivendo o marido, será chamada adúltera se for de outro marido; mas, 

morto o marido, livre está da lei, e assim não será adúltera, se for de outro marido” (Rm 

7:3). 

As Escrituras sobre casamento são bem claras. 

 

Comprometimento 
 

Outra razão para a alta taxa de divórcio é a falta de compromisso. Nós não estamos 

comprometidos a permanecermos casados. Está fora de moda, vamos procurar alguém 

novo. A verdadeira vergonha é quantos casamentos estão desfeitos na igreja, porque ela 

aceita o divórcio como uma opção! 
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 Aceitar o divórcio como uma opção é outra razão para a alta taxa de divórcio dentro da 

igreja. Quando estimulamos um pensamento ou ideia errados, Deus nos diz: “Mas cada 

um é tentado, quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Depois, 

havendo a concupiscência concebido, dá à luz o pecado; e o pecado, sendo consumado, 

gera a morte. Não erreis, meus amados irmãos” (Tiago 1:14-16). 

 

Muitos irão dizer que não há nada de errado com o divórcio, especialmente sob algumas 

circunstâncias; é onde entra o engano.  
 

Engano 
 

Devemos obedecer a Deus ao invés de ao homem. Todo mundo tem sua opinião a 

respeito do casamento e do divórcio e o que ‘pensam’ que Deus diz a respeito do 

casamento em Sua Palavra. É mais fácil para a maioria dos Cristãos permanecer na 

“área acinzentada” a esse respeito, mas isto não é fundamentado nas Escrituras. O 

divórcio é uma questão clara, preto no branco. Uma decisão firme de lutar pelo 

casamento é difícil e nada popular; é por isso que tantos pastores não querem assumir 

uma posição forte contra o divórcio. Porém, “mais importa obedecer a Deus do que aos 

homens” (Atos 5:29). 

 

Ele é a nossa única esperança de salvação. Nunca siga o que qualquer pessoa diz, siga 

a Deus, obedeça-O porque Ele é a nossa única esperança de salvação. Não tente 

complicar sua Palavra, tentando encontrar “o que você acha que Ele quer dizer”. Ele 

quer dizer exatamente o que Ele diz! Algumas das igrejas mais liberais ou progressistas 

transformaram os milagres de Jesus em algo diferente. Ouvimos uma pastora dizer em 

seu sermão que o milagre dos pães e dos peixes não era nada mais do que uma aula 

sobre “compartilhar”. Ela disse que o menino foi o primeiro a compartilhar a sua 

comida, então os outros começaram a compartilhar o que eles haviam escondido!  

 

Porque não me envergonho do evangelho de Cristo. Por favor, permaneça firme nos 

ensinamentos de Deus, a despeito do que é popular ou de quantas pessoas em sua igreja 

se divorciaram e/ou cassaram novamente. “Porque não me envergonho do evangelho de 

Cristo, pois é o poder de Deus para salvação de todo aquele que crê” (Romanos 1:16). 

Por favor, entenda que para que casamentos sejam salvos, devemos permanecer na 

Verdade! 

 

Instruindo com mansidão aos que resistem. Por favor, não discuta o assunto do 

divórcio. Cada pessoa é responsável somente por falar, ensinar e viver a Verdade. Então 

o Espírito Santo trará o convencimento e Deus converterá o coração. “E rejeita as 

questões loucas, e sem instrução, sabendo que produzem contendas. E ao servo do 

Senhor não convém contender, mas sim, ser manso para com todos, apto para ensinar, 

sofredor. Instruindo com mansidão aos que resistem, a ver se porventura Deus lhes 

dará arrependimento para conhecerem a verdade, e tornarem a despertar, desprendendo-

se dos laços do diabo, em que à vontade dele estão presos.” (2 Tm 2:23-26). 

 

A árvore é conhecida por seus frutos. Podemos ver os “frutos” em muitas lideranças 

da igreja - aqueles que permitiram brechas e um amplo abuso de exceções para o 

divórcio. Temos visto que isto começou com a brecha da “infidelidade ou adultério” e 

chegou ao divórcio por praticamente qualquer motivo! Há um paralelo com o que 

aconteceu com a questão do aborto... estupro, incesto, e saúde da mãe atualmente 
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significam menos de 1% de todos os abortos realizados – 99% são por conveniência! 

“Por seus frutos os conhecereis” (Mateus 7:16). “Ou fazei a árvore boa, e o seu fruto 

bom, ou fazei a árvore má, e o seu fruto mau; porque pelo fruto se conhece a árvore” 

(Mt 12:33). Podemos ver claramente o mau fruto em tantos casamentos destruídos e 

votos quebrados.  

As Questões 
 

Por que devemos compreender e seguir a Lei de Deus a respeito do casamento? 

 

Porque famílias têm sido destruídas, e sem a família, o fundamento no qual nossa terra 

se apoia será removido, e grande será nossa queda! Nós, como Cristãos, seremos 

culpados. Não podemos apontar o dedo para os outros, porque Deus nos promete como 

crentes que “...se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e 

buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e 

perdoarei seus pecados, e sararei a sua terra” (2 Cr 7:14).  

 

Entretanto, os casamentos Cristãos estão perecendo na mesma medida de destruição que 

os do mundo. Por que? “O meu povo foi destruído, porque lhe faltou o conhecimento” 

(Oséias 4:6). Os Cristãos têm sido enganados e estão seguindo os caminhos do mundo 

ao invés dos caminhos de Deus. 

 

Como nós sabemos que estamos sendo enganados sobre o casamento e o divórcio? 

 

 Nós sabemos porque nós não queremos ouvir a verdade. “Porque virá tempo em que 

não suportarão a sã doutrina; mas, tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si 

doutores conforme as suas próprias concupiscências. E desviarão os ouvidos da 

verdade, voltando às fábulas” (2 Tm 4:3-4).  

 

Atualmente buscamos soluções mundanas para casamentos problemáticos ou feridos ao 

invés de buscar a Deus e Sua Palavra. “Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, 

a nação santa, o povo adquirido” (1 Pedro 2:9). Não seremos um “povo adquirido” se 

seguirmos o caminho batido que leva aos tribunais de divórcio! 

 

Porque a Sua Palavra é sempre consistente – a Palavra de Deus é oposta às filosofias do 

mundo e, algumas vezes, é difícil de compreender e seguir. “Ora, o homem natural não 

compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura; e não pode 

entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente” (1 Co 2:14). “Porque a carne 

cobiça contra o Espírito, e o Espírito contra a carne; e estes opõem-se um ao outro, para 

que não façais o que quereis” (Gl 5:17). 

 

Novamente, podemos ver facilmente os “frutos” de todos os casamentos Cristãos que 

foram destruídos porque acreditaram nas mentiras. “Por seus frutos os conhecereis. 

Porventura colhem-se uvas dos espinheiros, ou figos dos abrolhos? Assim, toda a árvore 

boa produz bons frutos, e toda a árvore má produz frutos maus” (Mt 7:16-17).  

 

Fatos Bíblicos para Permanecer Firme 
 

Mulher da aliança. O casamento era para ser uma aliança de sangue. Na noite do 

casamento, um pacto de sangue é feito quando o casal consuma o casamento. “Este 

cálice é a nova aliança no Meu sangue.” (1 Cor. 11:25). “Ainda fazeis isto outra vez, 
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cobrindo o altar do Senhor de lágrimas, com choro e com gemidos; de sorte que ele não 

olha mais para a oferta, nem a aceitará com prazer da vossa mão. E dizeis: Por quê? 

Porque o Senhor foi testemunha entre ti e a mulher da tua mocidade, com a qual tu foste 

desleal, sendo ela a tua companheira, e a mulher da tua aliança.” (Ml. 2:13-14). “Não 

quebrarei a minha aliança, não alterarei o que saiu dos meus lábios.” (Sl. 89:34). 

“Todas as veredas do Senhor são misericórdia e verdade para aqueles que guardam a 

sua aliança e os seus testemunhos.” (Sl. 25:10). 

 

Não serão dois, mas uma só carne. O casamento é para a vida toda. Nós dizemos os 

votos até que a morte nos separe, mas realmente falamos sério? “Assim não são mais 

dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou não o separe o homem” (Mt 

19:6). “E serão os dois uma só carne; e assim já não serão dois, mas uma só carne.” (Mc 

10:8).  

 

Eu odeio o divórcio, diz o Senhor. Deus diz que Ele odeia o divórcio! Primeiro Ele 

diz, “Pois Eu odeio o divórcio, diz o Senhor” (Ml 2:16).  E Ele nunca muda, “Jesus 

Cristo é o mesmo, ontem, e hoje, e eternamente.” (Hb 13:8). Nem mesmo você, o seu 

amigo ou o seu irmão são exceções... “Reconheço por verdade que Deus não faz 

acepção de pessoas” (Atos 10:34). 

 

Marido de uma só mulher. Nós devemos ser o exemplo vivo de Cristo e Sua Igreja, o 

marido de uma única esposa. “... marido de uma mulher só...” (1 Tim. 3:2) “...é preciso 

que o homem seja irrepreensível, marido de uma só mulher...” (Tito 1:6). 

 

Comete adultério. Casar novamente não é uma “opção”, é “adultério”! “Eu, porém, vos 

digo que qualquer que repudiar sua mulher, a não ser por causa de prostituição faz que 

ela cometa adultério, e qualquer que casar com a repudiada comete adultério” (Mt 

5:32). “Eu vos digo, porém, que qualquer que repudiar (divorciar-se de) sua mulher 

(esposa), não sendo por causa de fornicação, e casar com outra, comete adultério...” 

(Mt19:9). “E ele (Jesus de novo) lhes disse: Qualquer que deixar (divorciar-se de) a sua 

mulher (esposa) e casar com outra, adultera contra ela...” (Mc 10:11). “Qualquer que 

deixa sua mulher, e casa com outra, adultera; e aquele que casa com a repudiada pelo 

marido, adultera também” (Lc 16:18). 

 

Se você se divorciar, você não tem entendimento! “Assim, o que adultera com uma 

mulher é falto de entendimento; aquele que faz isso destrói a sua alma” (Pv 6:32). 

“Também o homem que adulterar com a mulher de outro, havendo adulterado com a 

mulher do próximo, certamente morrerá o adúltero e a adúltera” (Lv 20:10). E dei-lhe 

tempo para que se arrependesse da sua fornicação; e não se arrependeu. Eis que a porei 

numa cama, e sobre os que adulteram com ela virá grande tribulação, se não se 

arrependerem das suas obras. (Ap 2:21-22). 

 

Mostrará que você é mentiroso. E a cláusula de exceção? Primeiramente, muito pouco 

dos divórcios na igreja são por causa de adultério, mesmo que esta fosse a ‘exceção’ 

correta. O versículo diz, “Eu, porém, vos digo que qualquer que repudiar sua mulher, a 

não ser por causa de... prostituição (adultério, fornicação, imoralidade sexual, falta de 

castidade), faz que ela cometa adultério, e qualquer que casar com a repudiada comete 

adultério” (Mt 5:32). Na realidade, em cada referência Bíblica, as palavras “adultério” e 

“fornicação” ou “imoralidade sexual” são usadas de forma permutável como se fossem 

as mesmas palavras – mas não são! 



 11. Eu Odeio o Divórcio 141 

 

A “exceção” que Jesus está falando é a palavra fornicação, imoralidade sexual, e falta 

de castidade. Isso é “fornicação (porneia)” (4202) significa antes do casamento. A 

palavra “adultério” (segundo a ‘Strong’s Concordance’ no grego ou língua original 

corresponde a 3429 moichao) significa depois do casamento. A palavra adultério ou 

moichao (3429 depois) e fornicação ou porneia (4202 antes) são dois pecados separados 

e diferentes um do outro. Em outras palavras, NÃO, você não pode divorciar-se de sua 

esposa por causa do adultério, imoralidade sexual ou falta de castidade. Divórcio foi e é 

permitido apenas no caso de fornicação quando a mulher foi encontrada sem ser virgem 

na noite de seu casamento. 

 

Outra nota interessante é encontrada na definição 4202. O autor admite que ele 

adicionou as suas próprias palavras. Ele diz, “Essas palavras foram adicionadas para 

incluir 'adultério' e 'incesto' para melhor compreensão de fornicação (porneia).” Ele está 

dizendo que adultério foi adicionado à definição da palavra porneia (fornicação). Mas a 

Palavra de Deus diz, “ Não adicione nada às Suas Palavras, do contrário, Ele o 

repreenderá e mostrará que você é mentiroso”. (Pv. 30:6). 

 

Deixe-me também citar a definição na gramática sobre o uso de sinais: 

“Parênteses...denota uma dada palavra com a palavra principal ao qual é anexado e 

algumas palavras de explicação são adicionados para identificá-la.” Novamente, nós 

nunca devemos “... adicione nada às Suas Palavras, do contrário, Ele o repreenderá e 

mostrará que você é mentiroso”. (Pv. 30:6). 

 

Com as suas mentiras e com as suas leviandades. Tome cuidado quando diz que 

‘Deus lhe disse’! “Eis que eu sou contra os profetas, diz o Senhor, que usam de sua 

própria linguagem, e dizem: ‘Ele disse’. Eis que eu sou contra os que profetizam sonhos 

mentirosos, diz o Senhor, e os contam, e fazem errar o meu povo com as suas mentiras e 

com as suas leviandades; pois eu não os enviei, nem lhes dei ordem...” (Jr 23:31-32). 

“Porque o Senhor, o Deus de Israel diz que odeia o repúdio (divórcio)” (Ml 2:16). Deus 

nunca diz para irmos contra a Sua Palavra! Ele nunca muda. 

 

Você também deve ser muito cuidadoso com o que diz a respeito do divórcio ou 

recasamento, uma vez que isto pode levar outra pessoa a cair e divorciar-se ou casar 

novamente: “Ai do mundo, por causa dos escândalos; porque é mister que venham 

escândalos, mas ai daquele homem por quem o escândalo vem! (...) melhor lhe fora que 

se lhe pendurasse ao pescoço uma mó de azenha, e se submergisse na profundeza do 

mar” (Mt 18:7,6). 

 

Grande foi a sua queda. Se você acredita que é correto se divorciar sob certas 

circunstâncias, você tem sido enganado. “E não é maravilha, porque o próprio Satanás 

se transfigura em anjo de luz” (2 Coríntios 11:14). Sempre que você se sentir guiado a 

dizer alguma coisa, primeiro tenha certeza de que isso é consistente com as Escrituras. 

“Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras, e as pratica, assemelhá-lo-ei ao 

homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha; e desceu a chuva, e correram 

rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava 

edificada sobre a rocha. Mas todo aquele que ouve estas minhas palavras, e não as põe 

em prática, será comparado a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre a 

areia. E desceu a chuva, correram as torrentes, sopraram os ventos, e bateram com 

ímpeto contra aquela casa, e ela caiu; e grande foi a sua queda.” (Mt 7:26–27). 
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Espírito contra a carne. Depois de checar as Escrituras, preste atenção para ver qual é 

a sua “motivação” antes de dar um passo na fé. Os desejos da carne parecem bons para a 

carne; se você tem uma urgência por trás disto, não precisará de nenhuma graça para ir 

adiante. “Porque a carne cobiça contra o Espírito, e o Espírito contra a carne; e estes 

opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis” (Gl 5:17). 

 

E Se? 
 

E se minha esposa for infiel e cometer adultério, então é permitido que eu me divorcie 

dela? 

 

Não! A Bíblia diz que o marido pode divorciar-se por causa de fornicação somente (que 

é ter relações sexuais antes do casamento), se a mulher tiver sido deflorada, não de outra 

forma. Esta exceção refere-se ao tempo do noivado. Fornicação e adultério não são o 

mesmo pecado. Se fossem iguais não teriam sido citados duas vezes no mesmo 

versículo: “Não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Não erreis: 

nem os devassos (fornicadores), nem os idólatras, nem os adúlteros...” (1 Co 6:9-10). 

 

O divórcio por causa da fornicação era permitido durante o período do noivado, como 

no caso de Maria e José.”Então José, seu marido, (...) intentou deixá-la secretamente” 

(Mt 1:19). Os termos noiva e noivado não eram utilizados durante este período da 

história. O termo “marido” foi utilizado porque José já estava comprometido em ser o 

marido de Maria. Isto foi antes de seu casamento, porque o divórcio só era permitido no 

caso de fornicação. O versículo anterior explica que o divórcio ou anulamento do 

casamento iria acontecer antes do casamento! “Estando Maria, sua mãe, desposada 

(prometida em casamento) com José, antes de se ajuntarem, achou-se ter concebido do 

Espírito Santo” (Mt 1:18). No máximo, o casamento poderia ser anulado imediatamente 

após a noite de núpcias, se a mulher (não o homem) não fosse virgem. 

 

E se minha esposa tiver morrido? 

 

Para os viúvos, é importante saber que, se você encontrar uma mulher e estiver 

pensando em se casar com ela, ela também tem que ser viúva ou nunca ter sido casada. 

Lembre-se, Satanás normalmente traz o seu ‘melhor’ primeiro, mas o Senhor faz você 

esperar, e então traz o Seu melhor! “Espera no Senhor e guarda o Seu caminho” (Sl 

37:34). 

 

“Se qualquer um de vocês sabe de qualquer obstrução, por que vocês não possam ser 

legalmente unidos em matrimônio, agora vocês confessem. Pois estejam certos de que 

se duas pessoas forem unidas, de forma diferente do que a Palavra de Deus permite, seu 

casamento não é lícito.” (“The Marriage Service,” C.R. Gibson Co.). 

 

E se eu já estiver em um segundo ou terceiro casamento? 

 

 Primeiramente, você deve pedir perdão a Deus, quer tenha sido casado antes de ser 

salvo ou não. Você não pode ser efetivo em sua caminhada Cristã se não consegue 

admitir seus pecados passados. “O que encobre as suas transgressões nunca prosperará, 

mas o que as confessa e deixa, alcançará misericórdia” (Pv 28:13). “Se dissermos que 

não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos, e não há verdade em nós. Se 
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confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados, e nos 

purificar de toda a injustiça” (1 Jo 1:8-9). 

 

Tempo para que se arrependesse. Lembre-se de Apocalipse 2:21,”E dei-lhe tempo 

para que se arrependesse da sua prostituição (imoralidade); e não se arrependeu. Eis 

que a porei numa cama, e sobre os que adulteram com ela virá grande tribulação, se não 

se arrependerem das suas obras” (Ap 2:21). Não tenha medo de confessar porque não 

estamos mais debaixo da lei. Louve ao Senhor! “O homem que adulterar com a mulher 

de outro, sim, aquele que adulterar com a mulher do seu próximo, certamente será 

morto, tanto o adúltero, como a adúltera.” (Lv 20:10). “Confessai as vossas culpas uns 

aos outros, e orai uns pelos outros, para que sareis. A oração feita por um justo pode 

muito em seus efeitos” (Tg 5:16). 

 

Não se faça a minha vontade, mas a Tua. Depois de confessar, você deve colocar a 

sua vontade de lado e pedir ao Seu Pai celestial pela Sua vontade a respeito do que Ele 

quer que você faça. Muitos outros que estão em um segundo (ou subsequente) 

casamento enfrentaram esta tarefa difícil. Alguns tiverem a certeza de que Deus quis 

que eles permanecessem em seus casamentos atuais e que suas vidas fossem usadas 

como um testemunho contra o divórcio. Outros viram que seus casamentos desabaram 

porque eles foram usados por Satanás quando destruíram o casamento anterior de seus 

cônjuges. “O ladrão não vem senão a roubar, a matar, e a destruir; eu vim para que 

tenham vida, e a tenham com abundância” (Jo 10:10). 

 

Confie Nele. Você deve confiar Nele. Ele quer te dar uma vida abundante, não uma 

falsificação. 

 

O adultério pode ser perdoado? 

 

Sim. Jesus disse para a mulher descoberta em adultério,”Ninguém te condenou? (...) 

Nem Eu também te condeno; vai-te, e não peques mais” (Jo 8:10-11). Mas você deve 

confessar os seus pecados e não encorajar outras pessoas a pecarem como você fez.  

 

Na verdade, o adultério não só não é motivo para divórcio, mas também é motivo 

para perdão, como Cristo mostrou em João 8:10 acima. Nós também temos o exemplo 

de um esposo perdoando o adultério em Oséias 3:1. “E o Senhor me (a Oséias) disse, 

‘Vai outra vez, ama uma mulher, amada de seu (marido), contudo adúltera. ’” 

 

 Então em 1 Coríntios 6:9-11, quando Deus se refere aos adúlteros e fornicadores, Ele 

diz: “E é o que muitos de você tem sido; mas haveis sido lavados, mas haveis sido 

santificados, mas haveis sido justificados em nome do Senhor Jesus, e pelo Espírito do 

nosso Deus.” Nós fomos lavados no Seu sangue do perdão. 

 

Ainda assim tantas igrejas e pastores dizem que o divórcio é permitido em algumas 

situações e que se casar de novo é correto sob as circunstâncias certas. “Qualquer, pois, 

que violar um destes mandamentos, por menor que seja, e assim ensinar aos homens, 

será chamado o menor no reino dos céus; aquele, porém, que os cumprir e ensinar será 

chamado grande no reino dos céus.” (Mt 5:19). 

 

Como posso ter certeza de que o que este livro diz é certo e o que muitas igrejas estão 

dizendo é errado? “Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos 
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como ovelhas, mas, interiormente, são lobos devoradores. Por seus frutos os 

conhecereis. (...) Nem todo o que me diz: ‘Senhor, Senhor! ’ entrará no reino dos céus, 

mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Muitos me dirão naquele 

dia: ‘Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? e em teu nome não 

expulsamos demônios? e em teu nome não fizemos muitas maravilhas?’ E então lhes 

direi abertamente: ‘Nunca vos conheci; apartai-vos de mim, vós que praticais a 

iniquidade’” (Mt 7:15-23). Muitas famílias em sua igreja não estão sendo destruídas e 

seus casamentos sendo dissolvidos? Estes são os maus frutos da maioria dos 

“conselheiros matrimoniais Cristãos”. 

 

Muitos pastores têm “lá no fundo” uma convicção a respeito do casamento, mas não 

querem “ofender” ninguém, especialmente todos aqueles “membros da igreja” que estão 

em seu segundo ou terceiro casamento. “...não sabeis vós que a amizade do mundo é 

inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo constitui-se 

inimigo de Deus” (Tg 4:4). 

 

Se um pastor ou uma igreja assumem uma posição contra o divórcio ou recasamento, 

são rotulados como “legalistas” ou “críticos”. E aqueles que querem “fazer conforme 

sua própria vontade” irão para outra igreja ouvir o que querem ouvir. “Porque virá 

tempo em que não suportarão a sã doutrina; mas, tendo comichão nos ouvidos, 

amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências; e desviarão os 

ouvidos da verdade, voltando às fábulas” (2 Tm 4:3-4). 

 

Já que eu estou divorciado e 'solteiro novamente', eu não posso me casar outra vez ou 

namorar e então pedir para Deus me perdoar?  

 

Primeiramente você não é solteiro! Somente quem nunca foi casado é solteiro. “Todo 

homem que se separar de sua esposa e se unir a outra mulher, estará cometendo 

adultério contra a sua esposa.” (Mc 10:11). “Todo aquele que repudia sua mulher e casa 

com outra, comete adultério; e quem casa com a que foi repudiada pelo marido, também 

comete adultério.” (Lc 16:18). 

 

 Em segundo lugar, você colherá o que plantou. “Não erreis: Deus não se deixa 

escarnecer; porque tudo o que o homem semear, isso também ceifará” (Gl 6:7). Você 

estará pecando por vontade própria. “Aquele, pois, que sabe fazer o bem e não o faz, 

comete pecado.” (Tg 4:17). 

 

A vingança de Deus. Você atraíra para si a vingança de Deus. “Porque, se pecarmos 

voluntariamente, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta 

mais sacrifício pelos pecados. Mas uma certa expectação horrível de juízo, e ardor de 

fogo, que há de devorar os adversários. (...) De quanto maior castigo cuidais vós será 

julgado merecedor aquele que pisar o Filho de Deus, e tiver por profano o sangue da 

aliança com que foi santificado, e fizer agravo ao Espírito da graça? Porque bem 

conhecemos Aquele que disse: Minha é a vingança, Eu darei a recompensa, diz o 

Senhor. E outra vez: O Senhor julgará o seu povo. Horrenda coisa é cair nas mãos do 

Deus vivo” (Hb 10:26-31). 

 

Para concluir um tópico difícil como este, devido à magnitude do pecado da igreja, 

vamos olhar atentamente para a afirmação de Paulo quando escreveu para Timóteo: “Se 

alguém ensina alguma outra doutrina e se não conforma com as sãs palavras de nosso 
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Senhor Jesus Cristo, e com a doutrina que é segundo a piedade, é soberbo e nada sabe, 

mas delira acerca de questões e contendas de palavras, das quais nascem invejas, 

porfias, blasfêmias, ruins suspeitas, contendas de homens corruptos de entendimento e 

privados da verdade...” (1 Tm 6:3-5). “Se me amardes, guardareis os meus 

mandamentos.” (Jo 14:15). Se você escolher seguir as crenças do mundo, no fim das 

contas, você terá escolhido seguir a Satanás e ser escravo dele. Se você diz que crê em 

Deus, então obedeça a Ele. “E por que me chamais: Senhor, Senhor, e não fazeis o que 

eu vos digo?” (Lc 6:46). Se você decidiu pedir a Jesus que te salve, mas não está 

seguindo os Seus ensinamentos, então Ele não é o seu Senhor e Mestre. Se ele é o seu 

Senhor, então tenha certeza que suas ações reflitam sua obediência à Palavra Dele. 

 

 

 

Vamos fazer um compromisso pessoal de 

 

Permanecermos Casados 

 

e encorajar todos os homens a fazerem o mesmo. 

 

Comprometimento pessoal: Permanecer casado e encorajar outros a fazerem o 

mesmo. “Baseado no que aprendi da Palavra de Deus, comprometo-me novamente ao 

meu casamento. Irei humilhar-me quando for necessário e dar todos os passos como um 

‘pacificador’ em meu casamento. Não encobrirei minhas transgressões ou induzirei 

outros a cair. Devotarei meus lábios para espalhar a Verdade de Deus a respeito do 

casamento.” 

 

Data: _________. Assinado: _______________________________________ 

 

“Não que eu já tenha obtido tudo isso ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para 

alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus.” (Fp 3:12). 
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Dever de Casa 
“Quanto à antiga maneira de viver, fostes instruídos a vos despirdes do velho homem, 

que se corrompe por desejos enganosos, a serdes renovados no vosso modo de 

raciocinar e a vos revestirdes do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em 

justiça e em santidades provenientes da Verdade.” (Ef 4:24). 

1. Cartões 3x5. Você é fiel para escrever os versículos de cada lição que tocaram o seu 

coração? Continue mantendo os cartões com você e leia-os regularmente conforme o 

Espírito Santo te inspirar. 

2. Você é um mero ouvinte? “Entretanto aquele que atenta bem para a lei perfeita, a da 

liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte esquecido, mas executor da obra, este 

será bem-aventurado no que fizer.” (Tg 1:25). 

3. Compartilhe a Verdade desta lição com um outro homem que esteja planejando, ou 

falando, em divórcio. 

Teste Seu Conhecimento 

1. Por que os casamentos, dentro da igreja e fora dela, estão “perecendo” na mesma 

proporção? (Os 4:6). 

Os casamentos estão perecendo porque a igreja está sofrendo de falta de 

____________________. 

2. Por que muitos membros deixam uma igreja que adote uma posição Bíblica firme 

sobre o casamento? (2 Tm 4:3-4)? Por que eles desejam ___________ _____ _____ 

_______ ______________. 

3.Como Deus nos instruiu a examinarmos os erros dos nossos caminhos? “Vocês os 

reconhecerão por seus ____________. Semelhantemente, toda árvore boa _________ 

frutos bons. Toda árvore que não produz bons frutos é _____________ e lançada ao 

fogo.” (Mt 7:16-19). 

4. Como Deus vê o homem e a mulher quando fazem o convênio do casamento? Eles já 

não são dois, mas ______ _________ ___________. (Mt 19:6). 

5. O que Jesus disse sobre aqueles que se casam novamente? Eles cometem 

__________________. (Mt 5:32, Mt 19:9 e Lc 16:18). 

6. O que Deus diz sobre o divórcio? “Eu _________ __ ___________”, diz o Senhor, o 

Deus de Israel, “e também odeio homem que se cobre de ____________ como se cobre 

de roupas”, diz o Senhor dos Exércitos. Por isso, tenham _____ ___________; não 

sejam ______________.” (Ml2:16). 

7. Por que é tão importante que todos nós Cristãos ensinemos aos outros a Verdade 

sobre o casamento, divórcio e segundos casamentos? Porque seremos chamados de 

__________ no reino dos céus. (Mt 5:19). 

*As respostas para essas perguntas poderão ser encontradas na página 217 deste 

manual.  



Capítulo 12 

 
 

O Fruto do Ventre 
 

“Eis que os filhos são herança do Senhor, 

 e o fruto do ventre o seu galardão.”  

–Salmos 127:3 

 

 

Quando olhamos em volta, para a nossa sociedade e vemos aborto, abuso infantil e 

incesto, nos perguntamos quando foi que o nosso país começou a odiar crianças. As 

Escrituras nos dizem que existem dois tipos de fundação, uma construída sobre a rocha 

e outra construída na areia. Homens, nós estamos sob a areia e agora grande é a nossa 

queda. (Mat. 7:26). 

 

Quem é o inimigo? 

 

Definitivamente é Satanás. Ele é quem está por trás do pecado, e aqueles que dão 

ouvidos às suas mentiras são seus escravos. “Jesus respondeu: ‘Digo a vocês a verdade: 

Todo aquele que vive pecando é escravo do pecado.’” (Jo 8:34).  

 

Fruto do ventre. Nós temos muitos porta-vozes do diabo – hoje em dia muitas delas 

são conhecidas como “feministas”. Um dos seus objetivos foi perverter ou eliminar o 

plano de Deus para as mulheres terem e criarem filhos. Estas mulheres de mente 

distorcida acharam que era uma maldição carregar uma criança ou mesmo permitir que 

o “fruto” fosse fertilizado dentro delas. “Eis que os filhos são herança do Senhor, e o 

fruto do ventre o seu galardão.” (Sl 127:3). As mulheres envolvidas na NOW 

(Organização Nacional de Mulheres) literalmente odeiam os homens. 

 

Muitas mulheres se voltaram ao lesbianismo e ao governo em busca de proteção para o 

seu pecado. Estas são as mulheres que enganaram muitas de nossas esposas, fazendo-as 

acreditar que elas não desejam ter filhos. Estas mulheres dizem que você, o marido, não 

tem nenhum direito em relação aos seus próprios filhos. Estas mesmas mulheres, que 

nunca conhecerão ou desejarão conhecer um homem, convenceram multidões de 

mulheres, juntamente com os seus maridos (ou namorados) como cúmplices, a abortar 

(assassinar) seus próprios filhos como um sacrifício ao deus feminista do “ego”. Que 

Deus nos perdoe por ouvir e concordar com estas mentiras, “porque elas são próprias do 

pai delas”, o pai das mentiras. (Jo 8:44). 

 

Obedeça a Ele. Se você escolher seguir as crenças delas, você terá escolhido seguir a 

Satanás e se tornar um escravo dele. Se você diz que crê em Deus, então obedeça a Ele. 

“E por que me chamais: Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu vos digo?” (Lc 6:46). Se 

Jesus é o Senhor da sua vida então aja de acordo. Se os bebês são uma benção, então aja 

de acordo e deixe que Deus e confie a fertilidade da sua esposa a Deus! Se os enganos 
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do feminismo e sua propaganda constante nublaram sua forma de pensar, vamos 

“renovar as nossas mentes” em Cristo Jesus (Rm 12:2). 

 

Qual foi o tempo que Jesus predisse que seria ainda mais doloroso do que até mesmo a 

crucificação? 

 

O tempo de agora! Quando as mulheres judias estavam pranteando e lamentando por 

Jesus, Ele voltou-se para elas e lhes disse: “Filhas de Jerusalém, não chorem por mim; 

chorem por vocês mesmas e por seus filhos. Pois chegará a hora em que vocês dirão: 

‘Felizes as estéreis, os ventres que nunca geraram e os seios que nunca 

amamentaram.’” (Lc 23:28-29). Quantas vezes você já ouviu mulheres dizerem à sua 

esposa grávida “Melhor você do que eu!” Quantas vezes você ouviu homens e mulheres 

(Cristãos até) dizerem, “De jeito nenhum! Não vou ter mais filhos!” 

 

Cicatrizes ao invés de beleza. Jesus estava enfrentando o momento mais difícil de Sua 

vida, e ainda assim Ele disse que haveria um tempo pior! Quando vemos o movimento 

feminista e o seu avanço em relação ao lesbianismo e a redução ou eliminação dos 

filhos, podemos ver que estamos no meio dos tempos a que Jesus estava se referindo. 

“Em vez de perfume haverá mau cheiro; em vez de cintos, corda; em vez de belos 

penteados, calvície; em vez de roupas finas, vestes de lamento; em vez de beleza, 

cicatrizes.” (Is 3:24). 

 

Como esse movimento “anti filhos” começou?  
 

Há cerca de 30 anos atrás quando o controle de natalidade se tornou realidade, e temos 

afundado desde então. O controle de natalidade diz: 

 

Eu ainda não quero filhos. 

 

Não quero muitos filhos – um, dois, três ou até mesmo quatro, mas nada além disso! 

 

Não quero que tenham idades muito próximas. 

 

Se, e digo se, eu quiser filhos, eu os quero quando eu quiser, com a frequência que 

quiser e quantos eu quiser. Deus não está mais no controle; eu estou! Eu sei o que é 

melhor para mim e o que consigo suportar. Eu escolho o meu próprio destino! 

 

Por que vocês me chamam Senhor? “Por que vocês me chamam “Senhor, Senhor” e não 

fazem o que eu digo?” (Lc 6:46). Para ter Jesus como Senhor de sua vida, você deve 

seguir Seus ensinamentos e princípios. 

 

A Bíblia diz claramente, “Sejam férteis e multipliquem-se!” (Gn. 1:28). 

 

Devemos de boa vontade permitir que Deus determine quantos filhos teremos. “Se não 

for o Senhor o construtor da casa, será inútil trabalhar na construção.” (Sl 127:1). 

Permita que Ele construa a sua família, um filho de cada vez.  

Deus odeia os mornos. Quando os Cristãos começaram a tolerar as “áreas cinzas”, 

começando com o planejamento familiar natural, tornou-se fácil escorregar para uma 

área mais escura, “a pílula” e outras formas de controle de natalidade. Agora temos a 

área negra – aborto! “Assim, porque você é morno [usando controle de natalidade], 
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não é frio [que é o aborto] nem quente [confiar sua fertilidade inteiramente a Deus], 

estou a ponto de vomitá-lo da minha boca.” (Ap. 3:16).  

 

Como nós, que odiamos o aborto (e talvez até trabalhemos no movimento Pró-Vida), 

poderemos convencer uma mulher que está pensando em abortar de que a criança que 

ela leva no ventre é uma bênção quando nós mesmos nos recusamos esta bênção? 

 

No livro de Mary Pride, De Volta ao Lar, ela declara: “Planejamento familiar é a ‘mãe 

do aborto’. Quando os casais olham para crianças como ‘criaturas feitas por eles’, toda a 

reverência pela vida humana se perde. Filhos como dons de Deus, os quais recebemos 

com humildade são uma coisa; filhos como artigos fabricados por nós mesmos são 

outra. Você pode fazer o que quiser com uma coisa que você mesmo fez. Como aborto, 

incesto, abuso infantil.”  

 

Deus disse, “Sejam férteis e se multipliquem” em Gênesis 1:22, Gênesis 1;28, Gênesis 

8:17, Gênesis 9:1, Gênesis 9:7, Gênesis 35:11, Gênesis 48:4, Levítico 26:9, 

Deuteronômio7:13, Deuteronômio 8:1, Deuteronômio 30:16, Jeremias 30:19, Jeremias 

33:22 e Hebreus 6:14. Ele nos disse isto 14 vezes!! 

 

Mas já não enchemos a Terra? 

 

Encha a terra. Você pode estar dizendo, “Já não enchemos a terra?” Atualmente 

ouvimos continuamente sobre o temido “problema da superpopulação”, mas dois 

especialistas nos dão um cenário diferente: 

 

“Poderíamos colocar a população do mundo inteiro no estado do Texas e cada homem, 

mulher e criança teria 185,81 metros quadrados (a média de uma casa é de 130,06 a 

167,23 metros quadrados), e todo o restante do mundo ficaria vazio.” (Mary Pride, De 

Volta ao Lar, pg. 62). 

 

“Cada uma das pessoas no mundo poderia ficar em pé, sem se tocarem, dentro dos 

limites da cidade de Jacksonville, Florida.” (Bill Gothard, Publicação do Instituto de 

Princípios Básicos de Vida, IBLP – sigla em inglês). 

 

Mas tenho medo de que se der o controle a Deus, Ele me dará mais 20 filhos! 

 

Você realmente acredita no que a Bíblia diz? “Os filhos são herança do Senhor, uma 

recompensa que ele dá.” (Sl 127:3). Nós, Cristãos, somos exigentes com relação à quais 

bênçãos receberemos. Dê-nos mais carros, uma casa maior, um cargo maior em nosso 

emprego, com as responsabilidades extras, provas e trabalho que vêm com ele. Mas 

“pelo amor de Deus” não nos dê mais filhos! Deus diz que os filhos são uma 

recompensa, não uma maldição! As feministas e o mundo fizeram uma lavagem 

cerebral em nós! Como Cristãos, em quem escolhemos acreditar: em Deus ou nas 

feministas? 

 

Ventre aberto. Estatísticas mostram que em países desenvolvidos, as mulheres que não 

fazem controle de natalidade têm em média de cinco a seis filhos, não doze. Olhe para a 

Bíblia. Noé teve apenas três, Sara teve apenas um, e ambas, Rebeca e Raquel tiveram 

apenas dois. Senhores, isso foi antes do controle de natalidade. Famílias grandes eram a 

exceção na Bíblia, mas eram também as mais abençoadas. 
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Léia teve seis filhos e uma filha, mas Raquel teve apenas dois filhos. “Quando o Senhor 

viu que Lia era desprezada, concedeu-lhe filhos; Raquel, porém, era estéril.” (Gn. 

29:31). “Então Deus lembrou-se de Raquel. Deus ouviu o seu clamor e a tornou fértil.” 

(Gn. 30:22). Deus dá exatamente quantos filhos Ele quer dar para cada mulher. Ele os 

dá exatamente na ordem perfeita e em Sua perfeita hora. Em seu desejo de controlar a 

sua fertilidade, será que você perdeu uma bênção? “E Deus ainda lhe disse: Eu sou o 

Deus todo-poderoso; seja prolífero e multiplique-se. De você procederão uma nação e 

uma comunidade de nações, e reis estarão entre os seus descendentes.” (Gn. 35:11). 

 

Tornou estéreis todos os úteros. Não ter filhos é a maldição ou punição de Deus. “Eles 

se prostituirão, mas não aumentarão a prole...” (Os 4:10). “porque o Senhor havia 

tornado estéreis todas as mulheres da casa de Abimeleque por causa de Sara, mulher de 

Abraão.” (Gn 20:18). Isto também nos mostra que é Deus quem abre e fecha o útero. 

“porque o Senhor havia tornado estéreis todas as mulheres...” (Gn 20:18). “...e a 

tornou fértil.” (Gn. 29:31). 

 

Mas e se eu não puder prover as necessidades de mais filhos? 

 

Deus suprirá todas as suas necessidades. Muito do que precisamos é fé. Declare esse 

verso: “O meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês, de acordo com as suas 

gloriosas riquezas em Cristo Jesus.” (Fp 4:19). Precisamos reavaliar as nossas 

prioridades. Será que as suas necessidades na verdade são “desejos”? “Somos o povo 

mais rico da história, mas os mais temerosos com relação aos custos para a criação de 

filhos.” (Mary Pride, De Volta ao Lar, pg. 48). Que sejamos “…não apegado ao 

dinheiro.” (1Tim. 3:3). 

 

Devemos nos contentar com isso. Muito do que você quer dar aos seus filhos é algo 

que mais tarde os arruinará e os levará à destruição. Não são as crianças que “têm tudo” 

– os brinquedos, roupas e seus próprios quartos – as mais mimadas, ingratas e 

miseráveis? Não são estas mesmas crianças que quando entram na adolescência são 

atraídas para as drogas, ocultismo ou que com muita frequência tornam-se suicidas? Eis 

o que a Palavra diz: “por isso, tendo o que comer e com que vestir-nos, estejamos com 

isso satisfeitos. Os que querem ficar ricos caem em tentação, em armadilhas e em 

muitos desejos descontrolados e nocivos, que levam os homens a mergulharem na ruína 

e na destruição,” (1Tm 6:8-9). 

 

Amor ao dinheiro. Parece que os filhos hoje tendem a ser um fardo financeiro pelo 

dobro do tempo que eram antigamente. A contribuição dos filhos para a família e a 

sociedade está agora atrasada por anos enquanto eles jogam e vão à escola. Os jovens de 

gerações passadas ajudavam a preservar comida, costurar roupas, colher e plantar nos 

campos ou trabalhavam como aprendizes para ajudar a família financeiramente. Quando 

alcançavam a adolescência, eles claramente se tornavam um bem e não uma 

responsabilidade. Todos nós conhecemos jovens acima de vinte anos que ainda moram 

com seus pais. Isso acontece mesmo após seus pais pagarem grandes quantias de 

dinheiro em uma faculdade. Pergunte-se por que você acha importante enviar seus 

filhos para a faculdade. É para terem um bom caráter? “pois o amor ao dinheiro é a 

raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé 

e se atormentaram com muitos sofrimentos.” (1Tm. 6:10). 
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Medo. Ao invés do medo de “ter filhos” sobre o qual o mundo continua a nos dizer a 

respeito, vamos falar sobre o temor do que eles não estão nos dizendo. Não só perdemos 

bênçãos, mas estamos vivendo de forma perigosa por querer parar as bênçãos de Deus. 

Lembre-se: “Não se deixem enganar: de Deus não se zomba. Pois o que o homem 

semear, isso também colherá.” (Gl 6:7). Por que queremos semear uma semente (sendo 

íntimos) e não querer colher o fruto do ventre (um bebê)? Com o aborto, na verdade 

arrancamos a raiz do solo! Homens, como você pode acreditar em Deus para a sua 

salvação, mas não confiar Nele para o número de filhos que você deveria ter?  

 

Multiplique a sua semente. Quais são os perigos de parar a sua fertilidade? “A pílula, 

um abortivo, perturba o revestimento do útero (endométrio), assegurando que nenhum 

bebê que tenha sido concebido possa implantar-se corretamente. Portanto, o bebê morre 

de fome com cerca de sete a nove dias de idade. O minúsculo infante é então expelido 

do útero – uma vítima de aborto. A pílula também pode causar hipertensão, coagulação 

sanguínea, diabetes – por isso o aumento da diabetes gestacional e recomendações de 

exames mandatórios para todas”. (Informação retirada de várias publicações IBLP) 

“Esteja certo de que o abençoarei e farei seus descendentes tão numerosos como as 

estrelas do céu e como a areia das praias do mar. Sua descendência conquistará as 

cidades dos que lhe forem inimigos.” (Gen. 22:17). 

 

Trabalham em vão na construção. Muitos de nós acreditam no Planejamento Familiar 

Natural (tabelinha). Acreditamos que se nós (e nossas esposas) “planejarmos” nossa 

família “naturalmente”, estamos trabalhando com Deus. Não estamos apenas sendo 

responsáveis? Não. Ainda estaríamos dizendo que sabíamos, acima de Deus, o que era 

melhor para nossas famílias. Aquelas que decidem confiar em Deus experimentaram 

tanta liberdade. Dar essa responsabilidade a Deus tirou um enorme fardo. Alguns de nós 

nunca mais tiveram filhos e outros tiveram mais alguns. Ao confiar no Senhor para 

construir nossa casa, temos confiança que temos o Seu melhor. “Se não for o Senhor o 

construtor da casa, será inútil trabalhar na construção...” (Sl. 127:1). 

 

Semente desperdiçada. E com relação àqueles métodos contraceptivos usados pelos 

homens, os métodos impeditivos? Não surpreendentemente, a Bíblia cobre todos eles, 

quando o “sêmen era derramado.” (Gn. 38:9). “Mas Onã ... derramava o sêmen no 

chão para evitar que seu irmão tivesse descendência. O Senhor reprovou o que ele fazia, 

e por isso o matou também.” (Gn. 38:9-10). 

 

Esterilidade. Muitas mulheres estão incapazes de engravidar devido a controle de 

natalidade, parceiros múltiplos e danos por abortos. Isso causou uma obsessão para 

algumas mulheres americanas, querer ter filhos a “todo custo”. “Quando o Senhor viu 

que Lia era desprezada, concedeu-lhe filhos; Raquel, porém, era estéril.” (Gn. 29:31).   

 

Aborto. Disseram-nos que é errado permitir que crianças “indesejadas” nasçam. Mas a 

Verdade é que esses bebês definitivamente são desejados. Os longos anos de espera para 

aqueles que desejam adotar um bebê são uma prova disso. 

 

Fertilização in-vitro. Muitos não acham errado em fazer teste com bebês em tubo para 

casais que não têm filhos. Agora estamos em alerta com relação aos muitos óvulos 

fertilizados que são despejados em uma placa de Petri e também abortados no ventre. 

Como esse método é muito caro, os médicos colocam diversos óvulos fertilizados, na 
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esperança de que alguns vingarão. Muitas vezes o resultado é uma “gravidez múltipla” e 

o casal escolhe “quantos e quais” serão poupados e quais serão abortados.  

 

Mães substitutas. Essas são as mulheres que são pagas para carregar o filho de um 

homem para outra mulher. Isso não é novo. Hagar foi a primeira e a mãe substituta mais 

conhecida. O ódio que Sara sentiu por ela e a destituição de Ismael e Hagar, sem 

mencionar as guerras que continuam até o dia de hoje, nos mostram o resultado desse 

caminho pecaminoso de se ter um filho a “todo custo!” 

 

Homossexualidade. “Por causa disso Deus os entregou a paixões vergonhosas. Até 

suas mulheres trocaram suas relações sexuais naturais por outras, contrárias à 

natureza. Da mesma forma, os homens também abandonaram as relações naturais com 

as mulheres e se inflamaram de paixão uns pelos outros. Começaram a cometer atos 

indecentes, homens com homens, e receberam em si mesmos o castigo merecido pela 

sua perversão.” (Rm. 1:26-27). Temos visto alguns dos “castigos merecidos” do seu 

erro. A AIDS corre desenfreada, especialmente entre os homossexuais. Quando 

mulheres desprezam seus filhos, param de carregar o fruto do seu ventre e 

voluntariamente esterilizam-se; isso não é natural! 

 

Vamos resumir o que Deus tem nos dito em Sua Palavra, já que “Toda a Escritura é 

inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a 

instrução na justiça.” (2 Tm 3:16). 

 

1. Filhos são bênçãos. 

 

2. Nossos filhos são nossa recompensa. 

 

3. Devemos permitir que Deus abra e feche o útero. 

 

4. Deus nos ordena a multiplicar-nos e enchermos a terra. 

 

5. A terra não está cheia; ela não está superpovoada. 

 

6. Não devemos dar aos nossos filhos os que eles desejam porque isto levará a 

destruição deles.  

 

7. Deus supre todas as nossas necessidades; não temos que nos preocupar. 

 

8. Nem todos serão abençoados com uma família grande – alguns terão apenas um ou 

dois filhos sem mesmo “dar uma ajudinha para Deus” fazendo controle de natalidade ou 

esterilizando-se. 

 

9. Ao usar qualquer forma de controle de natalidade ou de esterilização, estamos 

impondo uma maldição ou uma punição sobre nossas esposas como Deus fez com 

aquelas mulheres na Bíblia. 

 

10. Não podemos dizer que somos realmente a favor da vida se fizermos controle de 

natalidade – já que o fundamento deste é o aborto. 

O que fazer se você quer mais filhos e sua esposa não? 

 



 12. O Fruto do Ventre 153 

Primeiro você precisa orar e se arrepender de qualquer coisa que você tenha feito para 

encorajá-la a não confiar sua fertilidade a Deus. Por exemplo, você esbraveja e pragueja 

por causa do custo e da responsabilidade de criar os filhos que Deus já te deu? “Fazei 

todas as coisas sem murmurações nem contendas.” (Fp 2:14). 

 

Você fez do trabalho de sua mulher como sua “ajudadora” uma existência miserável 

com todas as suas exigências quando chega em casa do trabalho? Talvez ela esteja tendo 

que trazer o alimento para casa e ainda por cima cozinhá-lo enquanto você assiste 

televisão! 

“Quando eu era menino, pensava como menino; mas, logo que cheguei a ser homem, 

acabei com as coisas de menino.” (1 Co 13:11). 

 

Seus filhos são “agradáveis de se estar por perto” ou são incontroláveis e 

desrespeitosos? São eles ou é você quem governa a casa? “Filho meu, ouve a instrução 

de teu pai...” (Pv 1:8). 

 

Em seguida, você precisa orar. Peça ao Senhor que fale ao coração de sua esposa a 

respeito de futuros filhos. “Quanto a seus filhos, eles são herança do SENHOR: o fruto 

do ventre é um presente de Deus.” (Sl 127:3). Peça a Deus que restaure o coração dela 

para os filhos que vocês já têm e os que virão. Compartilhe com ela a sua mudança de 

coração e essa Escritura em Malaquias 4:6, “Ele fará com que os corações dos pais se 

voltem para seus filhos, e os corações dos filhos para seus pais; do contrário, eu virei e 

castigarei a terra com maldição.” Peça para que Ele volte o coração de sua esposa. “O 

coração do rei é como um rio controlado pelo Senhor; ele o dirige para onde quer.” (Pv 

21:1). 

 

Se sua esposa continua tomando a pílula ou vigiando os sinais de fertilidade, não fique 

zangado com ela; apenas ore. Confie que Deus irá guiá-la. Ela é responsável por 

obedecer ou por se rebelar contra a autoridade que o Senhor colocou sobre ela. Não é 

sua responsabilidade fazer com que ela se submeta. 

E se fui eu quem quis limitar ou espaçar nossos filhos? 

 

Examine os seus motivos ou os seus medos. Você foi motivado por egoísmo, por querer 

mais coisas materiais ou mais tempo para você? Se o egoísmo te impediu de ter mais 

filhos, lembre-se desta Escritura: “Mas entre vós não será assim; antes, qualquer que 

entre vós quiser tornar-se grande, será esse o que vos sirva; e qualquer que entre vós 

quiser ser o primeiro, será servo de todos.” (Mc 10: 43-44). Certamente um pai que está 

provendo sozinho para a sua família é um servo de todos! Este, meu amigo, é um 

homem de verdade. 

 

Talvez sua mulher tenha medo do parto, e você não deseja fazê-la passar por isso 

novamente. Satanás usa muitas variedades de medo com nossas esposas. Várias 

mulheres que tiveram vários filhos de parto normal têm medo da dor do parto. 

 

Em duas situações em que Erin estava esperando algum dos nossos sete filhos, ela ficou 

cheia de medo quando a data do parto se aproximava. Este medo nasceu do fato de que 

ela passou por longos, difíceis e dolorosos trabalhos de parto. “E à mulher disse: 

Multiplicarei grandemente a dor da tua concepção; em dor darás à luz filhos; e o teu 

desejo será para o teu marido, e ele te dominará. E ao homem disse: Porquanto destes 

ouvidos à voz de tua mulher, e [não encheste a terra] que te ordenei dizendo...” (Gn 
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3:15-17). “Mas vós frutificai, e multiplicai-vos; povoai abundantemente a terra, e 

multiplicai-vos nela.” (Mt 9:7). Ajude sua esposa de todas as formas que você puder se 

ela estiver com medo de ter filhos; ela precisa da sua força e da sua confiança. Esteja ao 

lado dela física, mental e espiritualmente e o amor dela por você se tornará ainda mais 

forte. 

 

Através de um de nossos membros, descobrimos recentemente um novo recurso 

maravilhoso, Parto Sobrenatural, de Jackie Mize! Uma mãe de seis (que tem um 

casamento restaurado e cujo marido é médico) nos contou sobre isso. Ela disse que teve 

os primeiros três naturalmente e os últimos três sobrenaturalmente – sem dor!! 

Compramos o livre e é incrível e poderoso! Agora vamos usar este livro, estes 

princípios e Escrituras para preparar nossas três filhas para suas futuras gestações (e nós 

também, se for o plano do Senhor que tenhamos mais filhos!). Você pode ler 

testemunhos no Amazon.com, mas depois de ler o testemunho da nossa amiga e ler o 

livro, estamos totalmente convencidos de que não só é possível, mas é o plano de Deus 

para os Seus darem à luz sem dor. 

 

Mas... minha esposa e eu já nos sentimos sobrecarregados com os filhos que já temos. 

 

Se é assim que você se sente, você precisa verificar se você e sua esposa estão seguindo 

a sabedoria de Deus que está em Provérbios sobre a instrução dos filhos. (Veja o 

capítulo 15, “As Instruções do Pai”, para mais esclarecimentos.) Não confie em 

especialistas ou autores infantis, sejam eles Cristãos ou seculares; vá para o Autor e 

Criador de seus filhos para encontrar as respostas. “Mas bendito é o homem cuja 

confiança está no Senhor, cuja confiança nele está.” (Jr 17:7). “Maldito é o homem que 

confia nos homens, que faz da humanidade mortal a sua força” (Jr 17:7). 

 

Também, separe um tempo para considerar se as coisas que você faz pelos seus filhos 

(todas as atividades extracurriculares) têm valor eterno. Se não, corte aquelas que não se 

qualificarem o máximo possível. Você pode estar certo de que um dos planos de 

Satanás é esgotar você e sua esposa e fazer com que se sintam sobrecarregados, para 

que ele consiga atingir seu objetivo de impedir que mais nenhuma criança Cristã nasça! 

Proteja a sua esposa e não faça muitas exigências a ela. Às vezes é a esposa que sente 

que seu filho precisa participar de todos os esportes, aulas de música, de artes, etc. 

Outras vezes é a criança ou o adolescente quem quer. Às vezes somos nós pais que 

temos recordações saudosas da nossa juventude e nos orgulhamos de nossos filhos nos 

jogos. Apenas tenha em mente que nós homens somos os protetores e a nós foi dado o 

discernimento. Use-o e ore para saber como Deus deseja que você “treine” os filhos que 

Ele te deu. 

 

Quando sua esposa trabalha fora de casa, os filhos de vocês, e qualquer outros que 

venham no futuro, se tornam um fardo e não uma benção porque a maior parte do 

salário vai para os cuidados com eles. Uma mulher se sentou para fazer as contas e ver o 

lucro que tinha trabalhando em tempo integral. Ela descobriu que lucrava apenas 

U$1,00 por hora depois de pagar as contas que tinha com seus três filhos. Uma mulher 

trabalhando fora de casa irá, sem dúvida, trazer divisão para o lar e para a família. As 

esposas devem ser “...prudentes e puras, a estarem ocupadas em casa...” (Tt 2:5). (Veja 

o capítulo 14, “Prover para os Seus”, porque “O meu povo está sendo destruído, porque 

lhe falta o conhecimento...” Os 4:6). 
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Preservada ao ter filhos. Deus tem uma promessa para aqueles que confiam Nele com 

relação a ter filhos. “Entretanto, a mulher será salva dando à luz filhos — se 

permanecer na fé, no amor e na santidade, com bom senso.” (1Tm 2:15). 

 

Aqui está um outro exemplo de como você pode ajudar a sua esposa. Os sogros de uma 

mulher continuamente atormentavam seu marido para que ela voltasse a trabalhar e 

ganhar seu sustento. Quando seu quarto filho nasceu, seu marido foi fazer as contas dos 

gastos com as crianças e constatou que eles, na verdade, perderiam dinheiro se sua 

esposa trabalhasse. Seus pais pararam de pressioná-los. Ela foi “preservada” e pôde 

permanecer em seu lar. Logo depois o marido dela recebeu um aumento substancial e 

não precisaram de uma renda extra. 

 

Conclusão 
 

Obedeça a Deus. Se você escolher seguir as crenças do mundo, você terá escolhido 

seguir a Satanás e ser seu escravo. Se você diz que acredita em Deus, então obedeça a 

Ele. “E por que me chamais: Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu vos digo?” (Lc 

6:46). Se Jesus Cristo é o seu Senhor e Salvador, então aja de acordo. Se bebês são uma 

benção, então aja de acordo – ao confiar a Deus a sua fertilidade! 

 

 

 

 

A tua mulher será como a videira frutífera, 

no interior da tua casa; 

os teus filhos como plantas de oliveira, 

ao redor da tua mesa. 

-Salmos 128:3 

 

Que Deus Te Abençoe! 

 
Compromisso pessoal: Confiar a Deus todas as áreas da minha vida, incluindo o 

número de filhos que minha esposa e eu teremos. “Baseado no que aprendi da 

Palavra de Deus e de observar os frutos da desobediência desta geração, eu me 

comprometo e entrego o tamanho da minha família a Deus. Se já tivermos passado da 

idade de gerarmos filhos ou formos permanentemente incapacitados de conceber, eu me 

comprometo a espalhar a Verdade e confessar as minhas faltas aos outros a fim de 

desencorajá-los a cometer os mesmos erros.” 

 

Data: _________ Assinado: _______________________________________ 
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Dever de Casa 
 

1. Certifique-se de permanecer fiel e escrever os versículos nos cartões 3x5 de cada uma 

destas lições. Carregue-os com você o tempo para contra-atacar o medo ou a ansiedade 

sobre as suas finanças ou qualquer outra coisa que te faça rejeitar a Palavra de Deus 

concernente à fertilidade. 

 

2. Escolha renovar a sua mente sobre o assunto “fertilidade”. “Eles, porém, não 

quiseram escutar, e me deram o ombro rebelde, e taparam os ouvidos, para que não 

ouvissem.” (Zc 7:11).  

 

3.Compartilhe a Verdade desta lição com um outro homem que você saiba que esteja 

planejando eliminar a oportunidade de ter mais filhos. “Clama em alta voz, não te 

detenhas, levanta a tua voz como a trombeta e anuncia ao meu povo a sua transgressão, 

e ... os seus pecados.” (Is 58:1).   

 

Teste Seu Conhecimento 
 

1.Quando “planejamos” nossas famílias, em vez de confiar nos planos de Deus para 

nós, o que as Escrituras dizem que estamos fazendo? Estamos ____________ _____ 

___. (Sl 127:1). 

 

2. Qual é a “maldição” de que se fala em Malaquias 4:6, e que está acontecendo com 

nossa terra? Porque os corações dos pais estão endurecidos em relação aos filhos, Deus 

virá e _____________ a nossa terra com uma _____________. 

 

3. Como a Bíblia diz que a mulher será salva? Através do _____________ dos 

___________________. (1 Tm 2:15). 

 

4. Muitos desprezam o pensamento de um outro filho; entretanto, os anjos deles no céu 

estão sempre ___________ ______ ___________ de meu _____ __________. (Mt 

18:10). 

 

5. Se rejeitarmos uma criança, a quem estamos rejeitando na verdade? O __________. 

(Mt 18:10). 

 

6.O que acontecerá se treinarmos nossos filhos para desejarem riquezas, dando a eles 

tudo o que quiserem? Eles cairão em ____________, em ______________ e muitos 

___________ descontrolados e nocivos. (1 Tm 6:8-9). 

 

7. O que Oséias 4:10 quer dizer e como isto se relaciona com nossa sociedade hoje? Nós 

encorajamos nossas esposas a se ______________, não ________________ a prole. 

 

*As respostas para essas perguntas poderão ser encontradas na página 217 deste 

manual.  



Capítulo 13 

 

O Ministério da 

Reconciliação 
 

“E tudo isto provém de Deus, 

que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo, 

 e nos deu o ministério da reconciliação.” 

–2 Coríntios 5:18 

 

 

Todo mundo conhece alguém que está nesse momento em um casamento “ruim” ou em 

uma crise conjugal. Quando um amigo seu ou membro da família compartilha os 

detalhes, você se sente sem esperanças, impotente, e mesmo com raiva da “outra 

pessoa”. Você ora por seu amigo ou membro da família, você tenta confortá-los, e 

oferecer algum tipo de ajuda, mas o que você realmente deveria fazer? A destruição 

matrimonial está atacando as famílias em proporções epidêmicas; o que nós devemos 

fazer? Nós devemos ajudá-los? E se a respostar for “sim”, então como podemos 

ministrar a quem está ferido, com raiva, e / ou machucado?  

 

Deus nos deu o ministério da reconciliação. Deus deu a todos nós (aqueles que 

professam o Senhor Jesus Cristo como Salvador) o ministério da reconciliação como 

indicado em 2 Coríntios 5:18-19 “Agora todas essas coisas são de Deus, que nos 

reconciliou consigo mesmo por Cristo, e nos deu a ministério da reconciliação, a 

saber, que Deus estava em Cristo reconciliando o mundo consigo mesmo, sem contar os 

pecados dos homens, e Ele nos confiou a palavra da reconciliação”. 

 

Muitos dos versículos que vamos estudar nesta lição confirmam que devemos ajudar 

aqueles que vêm até nós. No entanto, devemos ter muito cuidado para ajudá-los dentro 

das diretrizes das Escrituras. Quando Erin estava no meio da destruição e colapso do 

nosso casamento, todos, e quero dizer todos mesmo, tinham um conselho. Não demorou 

muito tempo para ela descobrir que os conselhos das outras pessoas poderiam 

potencialmente causar ainda mais danos ao nosso casamento já destruído. 

 

Ela descobriu que os membros da família bem-intencionados que, certamente, se 

importavam com ela, com nossos filhos, e até mesmo comigo, lhe deram conselhos, que 

ela seguiu e que, no final, ajudaram a destruir o nosso casamento. Foi quando ela se 

cansou das consequências de seguir opiniões de outras pessoas (vinda de amigos ou 

programas como Oprah Winfrey) e tomou a decisão de, em primeiro lugar, não falar 

com os outros sobre a nossa situação e de ter a certeza de que o que estava prestes a 

fazer se alinhava com a Palavra de Deus. Estes são dois dos princípios fundamentais 

que são a base do nosso ministério. 
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No entanto, mesmo quando Deus a chamou para o ministério, ela muitas vezes disse 

honestamente a outras pessoas que cometeu muitos erros quando outras mulheres, e 

homens, vieram lhe pedir ajuda. Uma coisa é buscar o Senhor para si mesmo, mas uma 

responsabilidade ainda maior é ajudar ou orientar alguém. Cedo em seu ministério ela 

fez um compromisso para com todas as mulheres a quem ministrasse de que ela só diria 

a elas o que tinha feito, ou faria, se enfrentasse a mesma situação ou uma similar, e 

somente se estivesse de acordo com as Escrituras. 

 

Erin diz que ela considera um privilégio ter a oportunidade, nesta lição, de compartilhar 

com você aqueles erros, juntamente com o que o Senhor mostrou a nós dois, quando O 

buscamos, o que tem trazido muitos frutos durante o nosso ministério para aqueles em 

crises conjugais. 

 

Muitos homens e mulheres que sabem sobre o nosso ministério enviam a sua família e 

amigos para nós, e com razão, mas existem algumas pessoas que só você terá contato. 

Assim como o pastor de sua igreja não é o único que é chamado para pregar o 

evangelho aos perdidos, você também deve ser experiente para conduzir outros em 

direção à restauração. 

 

Somos embaixadores de Cristo. Quando alguém está procurando a nossa ajuda para os 

seus problemas no casamento, a quem nós representamos? Nós somos embaixadores de 

Cristo. “Portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse pedindo por 

meio de nós, nós te imploramos, em nome de Cristo, reconciliai-vos com Deus” (2 Co 

5:20). Um embaixador é definido como “um funcionário diplomático do mais alto nível 

enviado como um representante de longo prazo para o outro.” Por isso, estamos 

realmente sendo chamados para representar Cristo quando se trata de alguém que o 

Senhor nos enviou. Esta posição é dita ser “a longo prazo”, o que significa que somos 

chamados a acompanhar essa pessoa através do caminho da vitória de seu casamento. 

Por outro lado, como eu aprendi, a nossa posição não pode ser tão ativa ao ponto de nós 

ficarmos no caminho do relacionamento pessoal dessa pessoa com Jesus como seu 

“Salvador”, nem podemos tomar o lugar do Espírito Santo, fazendo o papel de “espírito 

santo júnior”, uma vez que isso, inevitavelmente, impedirá o seu caminho para a 

restauração. 

 

Todavia, a boa notícia é que você não está sozinho em seu esforço, nem sem ajuda. A 

notícia não tão boa para alguns de vocês é que isso significa contar mais com o Espírito 

Santo para a orientação, em vez de confiar em si mesmo. Mas, primeiro, você precisa 

conhecer os princípios de Deus em vez de continuar a falar dos seus pensamentos e das 

suas ideias. “Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os 

vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais 

altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, 

e os meus pensamentos que os vossos pensamentos.” (Is 55:8-9). 

 

Para ser eficaz no ministério, você terá que renovar a sua mente com a Palavra de Deus: 

com Suas ideias, e com Seus princípios. Você precisará evitar dizer a eles “o que o seu 

amigo fez” ou “o que você ouviu em um programa de televisão”. Mesmo alguns dos 

livros Cristãos que você leu sobre o casamento provavelmente já encheram sua mente 

com ideias ou técnicas que, sem dúvida, destruirão os seus casamentos, em vez de curá-

los. “Ele enviou a Sua palavra e os sarou, e os livrou da sua destruição” (Sl 107:20). O 

que o Senhor está lhe pedindo para fazer, como Seu embaixador, é representar a Ele, 
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Seus ensinamentos, Seus princípios, no espírito do Seu amor e compaixão, usando a Sua 

Palavra para guiá-lo. 

 

Embora Erin tenha sido abençoada por ter “andado o caminho”, ter obtido um 

casamento restaurado, e ter mais de duas décadas de ministério sobre casamentos em 

crise, ela diz honestamente que não tem a menor ideia do que fazer quando alguém lhe 

pede ajuda para o seu casamento fracassado ou destruído. Ela não sabe dizer quantas 

vezes implorou ao Senhor para que a ajudasse a saber o que fazer ou não fazer e o que 

dizer ou não dizer às mulheres desesperadas e machucadas.  

 

A menos que você também seja totalmente dependente do Espírito Santo, em humildade 

de espírito, sabendo que você é incapaz de ajudar uma pessoa em crise conjugal sem 

que Ele trabalhe através de você, inevitavelmente você fará com que a pessoa que está 

tentando ajudar tropece no meio do ataque que o inimigo está fazendo contra a vida e o 

casamento dela. Em Lucas 17:1-2, Jesus advertiu: “É impossível que não venham 

escândalos, mas ai daquele por quem vierem! Melhor lhe fora que lhe pusessem ao 

pescoço uma mó de atafona, e fosse lançado ao mar, do que fazer tropeçar um destes 

pequenos”. Então preste atenção em como você aconselha ou é solidário, se você não 

estiver em servidão total e completa ao Senhor. 

 

Uma pedra de tropeço para Mim. Mateus 16:23 afirma, “Ele [Jesus], porém, 

voltando-se, disse a Pedro: ‘Para trás de mim, Satanás, que me serves de escândalo; 

porque não compreendes as coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens. ’” 

Uma das principais formas de destruir seu amigo ou um membro de sua família é falhar 

ao entender a razão ou as razões por trás da destruição matrimonial e/ou tomar partido 

na questão. Vamos primeiramente falar das razões por trás da destruição de todos os 

casamentos. 

 

O que Levou o Casamento a Ser Destruído? 
 

Quando você leu o livro Como Deus Pode e Irá Restaurar Seu Casamento (que por 

sinal é leitura necessária para esta lição), você notará de imediato que ele começa com 

conforto. Esse conforto é baseado no fato de que Deus tem permitido essa situação para 

o bem dessas pessoas, para que Ele possa atraí-las para mais perto Dele. Não é seu 

papel tomar o Seu lugar, mas encaminhá-las a buscar a Deus para o conforto. Para 

alguns, isso é uma coisa muito difícil de se fazer. Você pode ter recebido o dom da 

misericórdia, mas se o Espírito Santo não estiver controlando esse dom, isso pode 

inadvertidamente ferir aqueles que você está tentando ajudar. 

 

Nós devemos confortar, mas “com o conforto que nós mesmos fomos confortados por 

Deus” não distante ou ao invés de Deus. 2 Coríntios 1:3-5 explica dessa forma, 

“Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias e Deus 

de toda consolação, que nos consola em todas as nossas tribulações, para que, com a 

consolação que recebemos de Deus, possamos consolar os que estão passando por 

tribulações. Pois assim como os sofrimentos de Cristo transbordam sobre nós, também 

por meio de Cristo transborda a nossa consolação”. 

 

Assim, a primeira, a principal, e mais importante razão para que esta crise tenha 

ocorrido é que o Senhor quer usar isto como um meio de chamar cada pessoa para Ele 

ou de volta para Ele. Isto deve estar claro em sua mente, e este objetivo deve prevalecer 
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durante todo e qualquer contato com os homens que procurarem a sua ajuda. Não é para 

você se tornar mais próxima deles (embora muitas vezes isso ocorra), e também não é 

para que eles se aproximem de suas esposas (embora isso, também, geralmente ocorra 

conforme eles são transformados mais a imagem do Senhor), mas é com o único 

propósito de ganhar um relacionamento profundo, íntimo e duradouro com o Senhor 

através desta dolorosa, e muitas vezes longa provação. Se não se der conta desta razão 

principal, você ficará no caminho da obra do Senhor. Você pode tentar fazer tudo que 

estiver ao seu alcance para “consertar” ou encontrar soluções para os problemas dos 

seus amigos; entretanto, você deve resistir a esta tentação e em vez disso, ajudá-los a 

buscar ao Senhor por Suas soluções, Seu consolo e Sua orientação. 

 

Destruído pela falta de conhecimento. A segunda razão para o problema no 

casamento é encontrada em Oséias 4:6, que afirma “Meu povo foi destruído por que lhe 

faltou conhecimento”. A maioria de nós entramos e tropeçamos em nossos casamentos 

sem saber ou entender qualquer um dos princípios de Deus sobre o matrimônio. Por 

isso, fomos destruídos pela falta de conhecimento. Além disso, se não temos 

conhecimento ou falta o conhecimento sobre o que fazer ou o que não fazer quando a 

crise chega no casamento, então vamos prejudicar ainda mais o relacionamento 

conjugal. 

 

Para que você possa ajudar alguém, você precisa conhecer os princípios. Você conhece? 

Você estudou ao ponto de mostrar-se “a Deus aprovado, como obreiro que não precisa 

se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade”? (2 Tm 2:15). Bem, então, 

“Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se 

envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade” (2 Tm 2:15). Este livro, juntamente 

com o livro Restaurar Seu Casamento, irá ajudá-lo. No entanto, se você usar qualquer 

outro material, mais uma vez, tome cuidado para que ele seja baseado e fundamentado 

nas Escrituras, e que não apenas contenha citações delas. 

 

Muitos autores amam citar Escrituras para “comprovar” seus pontos de vista. 

Entretanto, o princípio deve ser fundamentado nas Escrituras, e assim então ele 

permanecerá válido quando as provações vierem. “Portanto, quem ouve estas minhas 

palavras e as pratica é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a 

rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela 

casa, e ela não caiu, porque tinha seus alicerces na rocha.” (Mt 7:24-25). 

 

Os autores também devem ser avaliados pelos seus frutos. Acredite ou não, existem 

muitos falsos profetas no mundo de hoje. Muitos têm um grande número de seguidores, 

até mesmo você talvez seja um deles. Jesus nos advertiu em Mateus 7:15-20: “Guardai-

vos dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas, interiormente, são 

lobos devoradores. Você vai conhecê-los pelos seus frutos. Uvas não são recolhidas a 

partir de espinheiros, nem figos dos abrolhos? Mesmo assim, toda árvore boa produz 

bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus. Uma árvore boa não pode produzir 

maus frutos, nem a árvore má produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bom 

fruto é cortada e lançada ao fogo. Então, você vai conhecê-los pelos seus frutos.” 

 

Entretanto, se você mesmo não conhece a Palavra, você pode facilmente ser enganado. 

Quanto mais eu conheço a Palavra, mais eu sou capaz de discernir o erro em outros 

autores. Eu li alguns autores que mais tarde se desviaram do caminho, mas se eu não 

tivesse tido um firme conhecimento da Palavra, eu teria achado que o que eles 
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afirmavam era a Verdade. Meus autores favoritos usam muito as Escrituras. Aprenda a 

conhecer a Palavra de Deus bem o suficiente para discernir o erro no que você lê e no 

que você acredita. Em seguida, use a Palavra frequentemente quando ministrar aos 

outros. Por que? Porque... 

 

“A lei do SENHOR é perfeita, refrigera a alma; 

O testemunho do SENHOR é fiel, e dá sabedoria aos símplices. 

Os preceitos do SENHOR são retos e alegram o coração 

O mandamento do SENHOR é puro, e ilumina os olhos. 

O temor do SENHOR é limpo, e permanece eternamente 

Os juízos do SENHOR são verdadeiros e justos juntamente. 

Eles são mais desejáveis do que o ouro, sim, do que muito ouro fino; 

Mais doces do que o mel e o licor dos favos. 

Também por eles é admoestado o Teu servo; 

Em os guardar há grande recompensa. 

Quem pode entender os seus erros? 

Perdoa-me dos que me são ocultos. 

Também da soberba guarda o Teu servo; 

[Que essa seja a nossa oração] 

Para que se não apossem de mim. Então serei sincero, 

E ficarei limpo de grande transgressão. 

Que as palavras da minha boca e o meditar do meu coração 

Sejam agradáveis a Ti, SENHOR, rocha minha e Redentor meu” (Sl 19:7-14). 

Tomando Partido 

Quando você escuta algo que ocorreu entre dois indivíduos, é natural ficar do lado de 

quem você ouviu a história. No entanto, Provérbios nos adverte: “O primeiro a defender 

seu caso parece justo, até que outro vem e examina-o.” (Pv 18:17). Confie em mim, 

tudo que você ouve não é de todo a verdade da questão. Em todos estes anos de 

ministério nós nunca vimos uma situação unilateral, mesmo que “pareça” dessa forma 

no início. Se há infidelidade ou abuso, álcool ou drogas no lado da esposa, nunca vimos 

o marido ser totalmente inocente quando se trata da destruição de seu casamento. 

Neste ponto, parece lógico ir e ouvir o outro lado da história. Conselheiros fazem isso o 

tempo todo, trazendo ambas as partes para a “luta” em sua presença, e eles passam a 
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agir como árbitros. Eu não te aconselharia a seguir este método, e, honestamente, nos 

recusamos a fazer parte disso. Certa vez Erin foi colocada nesta situação ao ser chamada 

para atender uma mulher que estava na cadeia. Quando ela chegou, o marido da mulher 

estava lá. Esta mulher estava em sua glória, pois ela supôs erradamente que Erin estaria 

ali para julgar quem estava certo ou errado. Erin simplesmente foi embora. Ela fez isto 

por motivos Bíblicos. “Porque Deus não enviou o Filho ao mundo para condenar o 

mundo, mas para que o mundo fosse salvo por Ele”, (Jo 3:17). Se Deus não enviou 

Jesus para julgar o mundo, temos a certeza de que Ele não nos enviou (ou você) para 

julgar também! 

Não se permita ficar no meio de qualquer situação na tentativa de julgar quem fez o 

quê. Nem você nem eu fomos chamados para fazer isso. Em vez disso, devemos 

ministrar a Verdade e o conforto enquanto buscamos ao Senhor para nos guiar. Isso me 

leva a uma das muitas lições que eu aprendi na área de ministrar. 

*NUNCA ouça a raiva, mas conforte e escute aqueles que estão expressando a sua 

dor e mágoas. 

Quando alguém me escreve ou quando eu sou chamado para ministrar em minha própria 

igreja, eu me recuso a escutar alguém que esteja com raiva. Não é apenas inútil tentar 

ministrar a alguém nesse estado emocional, mas também é contagioso! Provérbios 

22:24-25 avisa, “Não sejas companheiro do homem [ou mulher] briguento nem andes 

com o colérico, para que não aprendas as suas veredas, e tomes um laço para a tua 

alma.” 

* NUNCA ouça a difamação. Eu me recuso a ouvir o que o cônjuge fez ou está 

fazendo. 

Além de não ouvir a raiva de alguém, eu também me recuso a ouvir detalhes por várias 

razões: em primeiro lugar, para salvar a pessoa que compartilha os detalhes de sua 

própria destruição. Salmos 101:5 adverte: “Aquele que murmura do seu próximo às 

escondidas, eu o destruirei; aquele que tem olhar altivo e coração soberbo, não 

suportarei.” Quando permitimos que alguém fale mais e mais, compartilhando detalhes 

caluniosos sobre a sua  esposa, estou contribuindo para a sua destruição. Armamos uma 

armadilha para os seus pés. 

 Isto é provavelmente muito difícil para você compreender, já que esta é a maneira que a 

maioria das sessões de aconselhamento são realizadas e, além disso, somos curiosos e, 

infelizmente, amamos ouvir os detalhes. Não é por isso que tantos Cristãos assistem 

todas aqueles terríveis programas onde cada pessoa calunia a sua família e amigos para 

o mundo ver? Este é o material que nunca devemos ouvir por muitas razões. Aqui estão 

apenas algumas delas:  

Não deveríamos ouvir porque é uma vergonha até falar das coisas que são feitas 

por eles em oculto. Efésios 5:7-13 diz, “Portanto, não participem com eles dessas 

coisas; porque outrora vocês eram trevas, mas agora são luz no Senhor. Vivam como 

filhos da luz (pois o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e Verdade); e 

aprendam a discernir o que é agradável ao Senhor. Não participem das obras infrutíferas 

das trevas; antes, exponham-nas à luz. Porque aquilo que eles fazem em oculto, até 

mencionar é vergonhoso. Mas, tudo o que é exposto pela luz torna-se visível, pois a luz 

torna visíveis todas as coisas.” Portanto, não compactue com qualquer pessoa que está 
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tentando lhe contar os detalhes do que aconteceu ou está acontecendo em seu 

casamento. 

Não deveríamos ouvir porque isso irá te separar da outra parte envolvida no 

casamento. “O homem perverso provoca dissensão, e o que espalha boatos afasta bons 

amigos.” (Pv 16:28). “Aquele que cobre uma ofensa promove amor, mas quem a lança 

em rosto separa bons amigos.” (Pv 17:9). Não sei dizer quantas vezes, antes que 

tivéssemos a chance de parar alguém na nossa igreja, eu ou Erin ouvimos coisas sobre o 

cônjuge de alguém, que era um dos nossos pastores, uma pessoa mais velha, ou um 

amigo próximo meu e de Erin? Cada uma destas vezes, nos custou muito ter que olhar 

para aquela pessoa amiga, da mesma forma que olhávamos antes. Temos dificuldade em 

não pensar nesta pessoa de uma forma negativa, devido as coisas que o seu cônjuge 

compartilhou conosco. E sempre temos aquela sensação de que nossos rostos mostram 

que estamos pensando: “Sabemos tudo sobre você!” 

Quando juntamos homens com homens e mulheres com mulheres como parceiros 

virtuais em nosso ministério, nós avisamos sobre o compartilhamento de detalhes por 

causa das razões expostas acima. No entanto, há um antídoto para os sentimentos que 

surgem quando ministrarmos a um casal. Se você está caindo sempre nesta armadilha 

do inimigo, primeiro pare a pessoa que está tentando compartilhar, e em segundo lugar, 

seja fiel ao orar pelo cônjuge dela. Não há melhor maneira de curar sentimentos de ódio 

(que é o que você começa s sentir quando ouve alguns desses detalhes) do que orar pelo 

seu novo inimigo que machucou seu amigo ou o membro da família. Mateus 5:44 e 46 

nos diz: “Mas eu vos digo: amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem [ou 

a alguém que você ama]... Porque, se amais os que vos amam, que recompensa tereis? 

Até mesmo os coletores de impostos não fazem o mesmo?” 

 

Você não fará bem ao seu amigo ou membro da sua família se escutar as ofensas contra 

o seu cônjuge. Não permita que o inimigo te use para fazer o trabalho sujo de ajudar 

aquele homem a derrubar sua própria casa! Quando você ouve detalhes, você não pode 

ajudar e acaba tornando-se amargo contra o infrator. “Cuidem que ninguém se exclua da 

graça de Deus. Que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação, 

contaminando a muitos.” (Hebreus 12:15). Certa vez foi dito em um seminário de Bill 

Gothard que Deus dá a Sua graça somente para a pessoa no meio do mal, não para 

aquele que presencia ou aquele que mais tarde ouve sobre a injustiça. Devemos ter 

muito cuidado para não julgar uma situação, mesmo quando somos testemunhas dela. 

Nós não somos capazes de olhar para o coração de qualquer pessoa, ou as circunstâncias 

que levaram ao evento. 

 

Com tudo isto me mente, então como podemos ajudar? 

Escutando os feridos. 

Confortando-os em sua dor. 

Acalmando o seu espírito e sua língua. 

Orando por eles e com eles. 

Encorajando-os a compartilhar os seus próprios defeitos. 

Mostrando a verdade da Palavra para eles, e apresentando os princípios do livro 

Restaurar Seu Casamento e deste manual, Um Homem Sábio. 
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Caminhe com eles, lado a lado, em direção à restauração — primeiramente a 

restauração deles com Deus e então, como resultado, a restauração deles com seus 

cônjuges. 

Escutando os feridos. “‘Consolem, consolem Meu povo, ’ diz o Deus de vocês” (Is 

40:1). Se Deus já te consolou em alguma coisa, então você é capaz de confortar seu 

amigo ou membro da família em qualquer coisa que eles estejam passando agora. Pois é 

Ele “que nos consola em toda a nossa tribulação, para que também possamos consolar 

os que estiverem em alguma tribulação, com a consolação com que nós mesmos somos 

consolados por Deus” (2 Co 1:04). Isso foi parte da razão pela qual você passou pelo 

que passou — para ter compaixão e consolar outros que precisam encontrar o Senhor no 

meio de sua dor. Você não precisa necessariamente se identificar com a causa de sua 

dor, mas certamente você pode identificar-se com a agonia de sua dor. 

Acalme seu espírito e a sua língua. Uma vez que você tenha lhes permitido partilhar a 

sua mágoa e dor (não a sua ira), então acalme-os com amor. Não é esta a forma que o 

Senhor lida com você? Ah, o amor do Senhor— saber que Ele cuida de nós! Diga a eles 

que você os ama e lembre-os (ou diga-lhes pela primeira vez) que o Senhor os ama. 

Depois de terem compartilhado suas mágoas, é hora de impedi-los de continuar a falar 

sobre isso de novo e de novo. Não permita que eles fiquem remoendo, trazendo mais 

dor. Muitas vezes, na segunda vez que se conta a história, a ira acaba ressurgindo. Uma 

vez que ele tenha compartilhado sua dor, é hora de você falar. Então, quando disser que 

os ama, e que Deus os ama, pare e ore por eles (e para que eles sejam guiados pela 

sabedoria). 

Se você está fisicamente com eles, e não por telefone, certifique-se de abraçá-los e / ou 

ponha o braço no ombro deles. Você sabe que eles estão se sentindo desprezados e 

sozinhos. O toque é uma ferramenta poderosa para alcançar os feridos e para levá-los ao 

seu Salvador. Jesus tocou muitas vezes, especialmente aqueles que não se sentiam 

limpos. Se você não é uma pessoa “que gosta de tocar”, então, peça ao Senhor para que 

possa ser Seu embaixador e para abençoá-lo com essa capacidade. 

Quando Erin começou este ministério em 1990, ela não era uma pessoa que gostava de 

abraçar ou tocar as pessoas que não fossem os seus familiares mais próximos. Ela não 

foi criada dessa forma, nem era sua natureza. Talvez este seja o jeito que você é 

também. No entanto, Deus é capaz de transformar a forma como fomos educados e nos 

dar a Sua natureza. Não só ela teve o privilégio de abraçar e tocar aquelas que foram 

quebrantados (mesmo que estivessem sujas ou malcheirosas), mas também 

recentemente ela recebeu o “manto” de um beijo fraternal. Foi o que aconteceu 

inesperadamente quando uma mulher muito influente e bem conhecida em nosso país a 

abraçou, beijou o seu rosto, e disse que a amava. 

Logo depois, ela conheceu uma mulher de coração partido que veio ao altar para orar. 

Ela a abraçou, beijou, e disse a ela que a amava, mesmo antes de se dar conta do que 

estava fazendo! Seja qual for o muro que estava erguida dentro dela — medo, timidez, 

ou falta de compaixão — o beijo dessa mulher influente, que estava disposta a abraçá-la 

e a amá-la, foi como o manto de Elias sendo jogado sobre os ombros de Eliseu. Oramos 

para que o Senhor te conceda também, este manto precioso que não pode ser trabalhado 

ou feito, mas que, ao contrário, são os próprios braços Daquele de quem você e eu 

somos embaixadores – o Rei dos Reis! 
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Orar 

Eu pus as Minhas palavras na sua boca. Um homem que tenha um chamado para ser 

um “ministro da reconciliação” deve ser um homem de oração. Você não só deve orar 

pelos homens a quem você está ministrando, mas também para que o Senhor fale 

através de você. Como é perigoso e arrogante acreditar por um minuto que nós temos 

alguma sabedoria em nós mesmos. Mesmo se estivermos bem versados em nosso 

conhecimento da Bíblia em relação ao ministério matrimonial, como é que realmente 

saberemos o que está acontecendo nos bastidores da vida de um homem? 

Deuteronômios 18:18 afirma, “Levantarei do meio dos seus irmãos um profeta como 

você; porei minhas palavras na sua boca, e ele lhes dirá tudo o que eu lhe ordenar.” 

 “Pus minhas palavras em sua boca e o cobri com a sombra da Minha mão, Eu que 

pus os céus no lugar, que lancei os alicerces da terra, e que digo a Sião: ‘Você é o meu 

povo’”. (Is 51:16). 

 “O Senhor estendeu a mão, tocou a minha boca e disse-me: ‘Agora ponho em sua 

boca as minhas palavras. ’” (Jr 1:9). 

Com uma dependência total e completa de Deus para sabermos como e o que devemos 

dizer a um homem com problemas matrimoniais, podemos permitir que Deus fale 

através de nós; portanto, não estamos por nossa conta própria, mas somos apenas 

mensageiros Daquele que nos enviou. 

Ore com eles. Pode ser uma surpresa para você, mas há muitos homens, mesmo na 

igreja, que não ficam confortáveis orando em voz alta. Alguns não sabem nem como 

orar. Faz parte do seu ministério ensinar aos outros como orar. No entanto, se você não 

for uma pessoa de oração, então terá problemas para conduzir outros. Certifique-se de 

que, ao orar com eles, você tenha o cuidado de não ser muito rebuscado ou muito 

espiritual. Isso fará com que eles sintam que nunca serão capazes de orar “tão bem 

quanto”. 

Nós gostamos de fazer uma oração curta e simples em primeiro lugar, em seguida, parar 

e pedir-lhes que orem. Se eles hesitam, nós os encorajamos, dizendo-lhes que a oração é 

apenas falar com Deus exatamente da mesma maneira que eles estavam falando 

conosco. A maioria vai hesitar por um tempo (alguns por muito tempo), mas tentamos 

manter silêncio o tempo suficiente para deixá-los dar o primeiro passo. Uma vez que 

eles comecem, seus corações se abrem, e eles estão em seu caminho para um caminhar 

especial e íntimo com o Senhor. Nossas bênçãos favoritas acontecem quando somos 

capazes de incentivar aqueles que nunca oraram antes a abrir a boca e falar com Deus. 

Estes novos crentes fazem as mais doces orações, a maioria como orações de criança, 

que muitas vezes nos levam às lágrimas. 

“Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para 

serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz.” (Tg 5:16). 

Orem por eles. Muitas vezes negligenciamos a oração. Quantas vezes você disse que 

iria orar por alguém, e se esqueceu? O melhor remédio é orar por seu amigo, o membro 

da sua família, o seu colega de trabalho, ou o homem na igreja ali mesmo, na mesma 

hora. Não há nada que toque mais o coração de outra pessoa do que ouvir alguém 

chamando por Deus ou tocando o céu em seu nome. Quando alguém se aproxima de 

Erin na entrada da igreja e pede para que ela ore por eles ou para outra pessoa, ela tem o 

hábito de segurar as mãos delas e dizer: “Vamos orar.” Ela não se importa com quem 
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está por perto ou com o que os outros vão pensar! (Isto é algo que estou tentando 

incorporar também.) 

Mais tarde, o Senhor costuma trazer à sua mente outra vez uma pessoa por quem você 

disse que iria orar; mas, só para garantir, mantenha um caderninho espiral à mão e anote 

o nome daqueles a quem prometeu para que depois você possa adicioná-los ao seu 

cartão de oração. 

Nós não cessamos de orar por vocês. Ser “guiado” pelo Espírito é maravilhoso quando 

Ele fielmente coloca um homem em seu coração para orar, mas temos de ser diligentes e 

fiéis para orar por ele todos os dias. Nossa família tem cartões 3x5 onde colocamos os 

nomes das pessoas por quem oraremos, por pelo menos um mês, para que assim 

sejamos fieis em nosso compromisso de orarmos pelos outros. Algumas pessoas gostam 

de manter um caderno de orações. Seja qual for o método, certifique-se que você não 

deixe de orar por aqueles a quem Deus tem enviado até você. 

“Por essa razão, desde o dia em que o ouvimos, não deixamos de orar por vocês e de 

pedir que sejam cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus, com toda a 

sabedoria e entendimento espiritual. E isso para que vocês vivam de maneira digna do 

Senhor e em tudo possam agradá-lo, frutificando em toda boa obra, crescendo no 

conhecimento de Deus e sendo fortalecidos com todo o poder, de acordo com a força da 

sua glória, para que tenham toda a perseverança e paciência com alegria, dando graças 

ao Pai, que nos tornou dignos de participar da herança dos santos no reino da luz.” (Cl 

1:9-12). 

Andando de uma Maneira Digna 

O versículo que você acabou de ler em Colossenses é um esboço maravilhoso de como 

você pode orar por cada homem que Deus te enviar. Vamos examinar este versículo 

para tirar algumas percepções maravilhosas sobre o que Deus quer realizar na vida deles 

enquanto você os orienta gentilmente ao longo de sua caminhada em direção à 

restauração. 

 

Para pedir que você: 

“Pedir que sejais cheios do conhecimento da Sua vontade, em toda a sabedoria e 

inteligência espiritual... 

Para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, 

frutificando em toda a boa obra, e crescendo no conhecimento de Deus... 

Corroborados em toda a fortaleza, segundo a força da Sua glória, em toda a 

paciência, e longanimidade com gozo... 

Dando graças ao Pai que nos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz.” 

(Cl 1:9-12). 

É interessante notar que na primeira linha “pedir que sejais cheios do conhecimento da 

Sua vontade, em toda a sabedoria e inteligência espiritual”, há os mesmos 

componentes da construção de uma casa em Provérbios: “Com a sabedoria se edifica a 

casa, e com o entendimento ela se estabelece; e pelo conhecimento se encherão as 

câmaras com todos os bens preciosos e agradáveis.” (Pv 24:3-4). 
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Ensinando a Sã Doutrina 

É claro que você deve incentivar cada homem a quem ministrar, a começar a renovar 

sua mente nos caminhos e preceitos de Deus. Não há melhor maneira para fazer isso que 

se encontrar com ele regularmente e estudar este livro, uma vez que ele tenha passado 

pela “crise”. (O livro Restaurar Seu Casamento foi projetado para isso: tirar o 

casamento da crise.) Se você for cuidadoso para fazer da oração e do ensino os 

objetivos principais dos seus encontros, isto eliminará muito da difamação, auto 

piedade, discussões e/ou controvérsias. Assuma o controle de seus encontros, iniciando 

a oração e iniciando o ministério de ensinar. Você verá que sobrará pouco tempo para 

conversas vazias, murmurações, reclamações e calúnias. 

“Tu, porém, prega o que está em harmonia com a sã doutrina. Encoraja aos mais velhos 

para que sejam equilibrados, respeitáveis, sensatos, sadios na fé, no amor e na 

perseverança... Exorta de igual modo os jovens para que tenham bom senso. Que teu 

modo de agir seja exemplar em tudo; na teologia, mostra integridade, sobriedade, 
linguagem sadia e irrepreensível, para que todo inimigo seja envergonhado, não tendo 

razão para falar mal de nós.” (Tt 2:1-2,6-8). 

É uma grande responsabilidade ensinar ou encorajar um homem em tudo o que somos 

chamados a fazer, mas agora fazer isso está tão fácil quanto convidar seu amigo para 

sua casa, preparar um café e ler o livro Um Homem Sábio. Muitos homens se sentem 

incapazes de conduzir outro homem ao Senhor ou de guiá-lo para que se torne um 

homem piedoso; entretanto, qualquer homem é capaz de abrir sua casa e convidar um 

outro homem para passar algumas horas com ele uma vez por semana. (Para mais 

informações sobre como ensinar, veja o Capítulo 13, “O Ministério da Reconciliação”.) 

Se você se sente desconfortável em se reunir com ele sozinho (ou se você sabe que ele 

fica desconfortável se encontrando a sós com você), então ore a respeito de reunir 

alguns dos seus amigos, ou amigos dele, uma vez por semana. Pode ser planejado 

alguma coisa relacionada à comida, o que sempre traz as pessoas. Apenas use o livro 

para fazer a lição. Muitos homens que lideram grupos descobrem que fazer isso é muito 

revigorante porque eles deixam de ser os “malvados” ou os “espirituais” que falam a 

Verdade. É do nosso ministério que os outros homens ficam com raiva. E se eles se 

irritarem, lembre-se de concordar com eles. Tente entender de onde eles estão vindo. 

Fique do lado deles. Isso é Bíblico e pode ser a única maneira de fazê-los continuar 

voltando nos próximos encontros. 

Mateus 5:25 afirma, “Entre em acordo depressa com seu adversário que pretende levá-

lo ao tribunal. Faça isso enquanto ainda estiver com ele a caminho, pois, caso contrário, 

ele poderá entregá-lo ao juiz, e o juiz ao guarda, e você poderá ser jogado na prisão.” 

Provérbios 18:19 afirma, “Um irmão ofendido é mais inacessível do que uma cidade 

fortificada, e as discussões são como as portas trancadas de uma cidadela.” 

Finalmente, Provérbios 16:21 nos diz que, “O sábio de coração é considerado 

prudente; quem fala com equilíbrio promove a instrução.” 

Se você for “sábio de coração”, você será perspicaz. Geralmente os homens que se 

opõem à Verdade são crentes vivendo em rebelião ou não são realmente crentes 

nascidos de novo. É necessário o trabalho do Espírito Santo para ajudá-lo a discernir 

quando concordar e ser gentil, ou dizer a verdade corajosamente. Já que você está na 

missão de Deus, Ele será fiel contanto que você confie Nele para te guiar. Só tenha 
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cuidado para que você “não se apoie em seu próprio entendimento Reconhece-o em 

todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas.” (Pv 3:5-6). 

No entanto, todos nós cometemos erros. É irrealista acreditar que você não irá errar e 

repreender quando você deveria ter concordado, ou vice-versa. É o que você faz quando 

comete um erro que irá revelar se você tem o caráter de um homem piedoso, ou se você 

está apenas sendo emotivo. “Pois ainda que o justo caia sete vezes, tornará a erguer-

se....” (Pv 24:16). Assim que possível, vá até ele e humilhe-se admitindo seu erro. Não 

espere até que o inimigo entre e use sua arrogância para capturar alguém que é fraco 

espiritualmente. Mateus 5:23 nos diz o quanto isso é importante. “Portanto, se você 

estiver apresentando sua oferta diante do altar e ali se lembrar de que seu irmão tem 

algo contra você, deixe sua oferta ali, diante do altar, e vá primeiro reconciliar-se com 

seu irmão; depois volte e apresente sua oferta.” 

Provérbios 28:13 nos adverte sobre o perigo de acobertarmos os nossos erros, e dá uma 

promessa para quem é fiel em confessar quando se comete um erro. “Quem esconde os 

seus pecados não prospera, mas quem os confessa e os abandona encontra 

misericórdia.” 

Após falar com ele em particular, se houver outros que presenciaram o seu erro, então é 

obrigatório que você fale com eles também. Desde que aprendemos a grande benção 

que é “gloriar-se em minhas fraquezas”, na verdade, realmente tentamos encontrar 

oportunidades de contar aos outros sobre nossos erros. “Mas ele nos concede graça 

maior. Por isso diz a Escritura: ‘Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos 

humildes.’” (Tg 4:6). “Mas Ele me disse: ‘Minha graça é suficiente para você, pois o 

meu poder se aperfeiçoa na fraqueza’. Portanto, eu me gloriarei ainda mais 

alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim.” (2 

Co 12:9). 

O diabo trabalhará através do nosso orgulho. Em vez de nos encorajar a partilhar as 

nossas falhas e fraquezas, ele gosta de empurrar-nos para compartilhar nossas “vitórias” 

com os outros que, por sua vez irão nos parabenizar pelo trabalho “bem feito”. No 

entanto, Provérbios 29:5 nos adverte: “Um homem que lisonjeia a seu próximo está se 

armando uma rede aos seus passos.” Todos nós amamos quando as pessoas nos 

admiram; infelizmente, não é nada além de uma armadilha. Portanto, quando você 

compartilhar uma vitória com alguém, certifique-se de deixar claro que foi o Senhor 

quem fez! Se você for se gloriar, se glorie Nele! 2 Coríntios 10:17 nos diz: “Quem se 

gloriar, glorie-se no Senhor.” Somos apenas os vasos que o Senhor escolheu, portanto, 

como é que podemos nós, o piano, se gloriar da música que está sendo tocada, quando o 

Pianista, o Senhor, é o verdadeiro Músico? 

Você deve depender total e completamente do Senhor para cada movimento que fizer e 

para cada passo que der. Como líder e professor, você será responsável por todos 

aqueles que o Senhor te der. “Seus líderes... vigie as vossas almas, como aqueles que 

hão de dar conta” (Hb 13:17). 

Reconciliando Consigo o Mundo 

Vamos ler mais uma vez o versículo de abertura. 2 Coríntios 5:18-19: “Tudo isso 

provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o 

ministério da reconciliação, ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o 

mundo, não lançando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da 

reconciliação.” 
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Seu foco principal no seu “ministério da reconciliação” deve ser o de levar o seu amigo 

ou um grupo de homens a se reconciliarem com o Senhor. Depois de décadas 

ministrando sobre crise conjugal, há uma coisa de que estamos convencidos: que um 

problema conjugal não é nada mais do que um problema espiritual que se manifesta em 

um casamento. Portanto, o nosso objetivo, o seu e o meu, como “ministros da 

reconciliação”, precisa ser chegar à raiz do problema. Temos de olhar para a fonte da 

destruição, que é a necessidade desesperada por um relacionamento próximo e íntimo 

com o Senhor. Começamos por permitir que Deus trabalhe através de nós conforme Ele 

suplica ao homem quebrantado e desesperado para que O encontre de uma maneira 

nova, profunda e maravilhosa. “Portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus 

estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Por amor a Cristo lhes suplicamos: 

Reconciliem-se com Deus.” (2 Co 5:20). 

A palavra suplicar significa “pedir alguém repetidamente”. O versículo continua a dizer 

uma segunda vez: “por amor a Cristo lhes suplicamos…” Embora o homem a quem 

você está ministrando possa pensar que é sua esposa que precisa ser reconciliada com 

Deus, a verdade é que Ele quer que ele se reconcilie primeiro!  

Quebrantamento 

Um homem que esteja em uma crise conjugal ou estará com raiva ou quebrantado. Às 

vezes você vê essas duas emoções, o que muitas vezes significa que a raiva está sendo 

quebrantada, mas ainda não foi por completo. Depois de tentar por anos ajudar homens 

e mulheres em ambas as situações, decidimos que não ministraremos para um homem 

ou mulher que não estão estejam quebrantados, por três razões: 

Não há realmente nenhum sentido. Não importa o que nós possamos dizer, ou a forma 

como compartilhemos com eles, mesmo compartilhando nossas mágoas do passado e 

sendo transparentes sobre os nossos próprios pecados ou falhas, eles não conseguem 

ouvir. Nossas palavras não serão capazes de penetrar um coração de pedra que se 

mostra através da raiva. “Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça” (Ap 13:9). Eles 

simplesmente não estão interessados em ouvir o que estamos dizendo. 

Neste momento, eles estão tentando arranjar alguém para ouvir a sua versão da história 

e tomar o partido deles. “Porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina; mas, 

tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias 

concupiscências...” (2 Tm 4:3). 

Se gastarmos nosso tempo e esforço tentando ministrar para um homem ou uma mulher 

de coração duro, que está com raiva da sua esposa ou do seu marido, com raiva de Deus 

por permitir que isso acontecesse, e agora com raiva de você e de mim por tentar ajudá-

los de uma forma que não querem ser ajudados, ficaremos desgastados e não estaremos 

disponíveis para ministrar para outros que estão quebrantados e dispostos a serem 

curados. “Eis que eu vos digo: Levantai os vossos olhos e vede os campos, que estão 

brancos para a ceifa” (Jo4:35). Há uma abundância de corações que estão brancos para 

a ceifa e, portanto, não cometa o erro de tentar colher uma alma antes de ela 

amadurecer. 

Além disso, a nossa correção ou reprovação poderão eventualmente levar uma pessoa a 

ficar ainda com mais raiva do que ela já esteja. Provérbios 29:1 nos adverte: “O homem 

que muitas vezes repreendido endurece a cerviz, de repente será destruído sem que 

haja remédio.” Esta é a mesma razão de dizermos aos homens para não continuarem a 

apelar às suas esposas, porque isso irá, inevitavelmente, resultar em uma completa 
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destruição no relacionamento deles. O mesmo vale para seu relacionamento com seu 

amigo, familiar ou colega de trabalho. Deus é o único que pode pegar um coração de 

pedra e transformá-lo em um coração de carne. “E Eu lhes darei um só coração, e um 

espírito novo porei dentro deles; e Eu tirarei da sua carne o coração de pedra, e lhes 

darei um coração de carne...” (Ez 11:19). 

Ciladas do inimigo. “Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar 

firmes contra as astutas ciladas do diabo.” (Ef 6:11). Um esquema é definido como “um 

plano secreto e astuto, especialmente projetado para causar dano ou mal; um plano 

sistemático de ação”. É um esquema do diabo para fazer você sentir que deve fazer mais 

(mais conversa, mais persuasão) para mudar o seu amigo. Não há conversa que vá 

quebrantá-lo. Esse é o trabalho do Senhor. Ele vai permitir um novo rumo nos 

acontecimentos, que mais da situação seja revelada, ou que uma crise ainda maior 

aconteça, a fim de trazê-lo para um lugar de quebrantamento onde ele saberá que 

precisa Dele. Portanto, não fique no caminho de Deus. 

Muito mais de si mesmo. Além disso, não deixe que o diabo tente convencê-lo de que 

o seu chamado como ministro é mais do que é. “Porque pela graça que me é dada, digo 

a cada um dentre vós que não pense de si mesmo além do que convém; antes, pense 

com moderação, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um.” (Rm 12:3). 

Somos embaixadores do Senhor, nada mais e nada menos. É ridículo para um 

embaixador do governo começar a agir em seu próprio nome e não no nome do 

presidente ou do governante do país que ele representa. 

Um embaixador é o “intermediário” que usa sua habilidade para conciliar duas partes 

que estão “em desacordo” uma com a outra. “Portanto, somos embaixadores de Cristo, 

como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Por amor a Cristo 

suplicamos: Reconciliem-se com Deus.” (2 Co 5:20). 

Cura 

“E curam superficialmente a ferida da filha do meu povo, dizendo: Paz, paz; quando 

não há paz.” (Jr 6:14). 

Cura superficial. Sempre que tentarmos tomar o lugar do grande Médico ou 

administrar um bálsamo curativo além da Palavra de Deus, vamos curar os outros 

superficialmente. “Parecerá” que eles estão curados, mas, no fundo, o câncer ainda 

estará crescendo. Jeremias 8:22 nos pergunta: “Porventura não há bálsamo em Gileade? 

Será que não há lá médico? Por que então a saúde da filha do meu povo não foi 

restaurada?” Há um bálsamo curativo na Palavra de Deus; há um Médico, então por que 

a saúde espiritual do povo de Deus, os Cristãos, está em uma condição tão devastadora? 

Isto é porque nós nos voltamos para as filosofias da humanidade, voltando o nosso foco 

para a mente do homem, a psique, ao invés de nos voltarmos para o Seu espírito. 

Embora seja verdade que a psique é o centro do pensamento e do comportamento, e 

talvez até mesmo a alma de um homem, é o espírito que permanecerá. O espírito é o 

centro de nossa existência e nós precisamos de Deus e Sua Palavra para alimentar e 

curar nosso espírito. 

Jesus “respondeu e disse, ‘Está escrito: Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a 

palavra que sai da boca de Deus. ’” (Mt 4:4). 

Omitir ou limitar a Palavra de Deus ao homem que está quebrantado é matar de fome a 

alma dele, impedindo-o de receber o alimento que ele está desesperado para receber. É 
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exatamente como quando uma pessoa está morrendo de fome, a água ou o alimento são 

dados lentamente, mas de forma consistente até que ela seja capaz de se alimentar. 

Primeiro os líquidos, e então mais tarde a carne, “como crianças recém-nascidas, 

desejem de coração o leite espiritual puro, para que por meio dele cresçam para a 

salvação” (1 Pe 2:2). 

Sua Palavra os curou. Salmos 107:12 diz, “Ele enviou a Sua Palavra e os curou, e os 

livrou da morte.” Você deve usar a Palavra Dele ao tentar curar os quebrantados de 

coração e feridos. Nada menos do que isto bastará. Somente a pura e inalterada Palavra 

de Deus irá curá-los. Não dilua a Palavra; ela deve ser transmitida com sua força total 

para trazer as curas milagrosas que só Ele é capaz de realizar. É por isso que tantos 

homens nos escrevem sobre a transformação incrível que o livro de restauração (ou 

outro livro de RMI) trouxe às suas vidas. É porque os nossos livros são, sobretudo, 

Escrituras; essa é a cura profunda em seus espíritos, que é o que provoca a 

transformação. Quando combinado com o nosso livro “Pela Palavra do Seu 

Testemunho”, isso se torna um potente soco duplo que os livra dos ataques do maligno, 

uma vez que acalma e alivia suas almas. 

Abandonado 

Um homem abandonado e rejeitado precisa de amor, compreensão, e muitas vezes do 

nosso tempo. No entanto, o nosso objetivo deve ser, mais uma vez, apresentar ou 

reapresentá-lo Àquele que “nunca irá deixá-lo ou abandoná-lo” (Hb 13:5). Não 

poderemos sempre estar lá com ele, nem deveríamos tentar. Se fizermos com que ele se 

torne dependente de nós, em vez do Senhor, então, faremos mais mal do que bem.  

Quando ele verdadeiramente encontrar o “amor de sua alma”, ele não precisará de outro 

– nem de você e nem da esposa dele, pois “Meu Deus suprirá todas as vossas 

necessidades [dele] segundo as suas riquezas na glória em Cristo Jesus.” (Fp 4:19). 

Quando um homem que antes estava “aflito de espírito” não se sente mais “carente”, o 

coração de sua esposa será inclinado para ele: “Apartaste de mim os meus conhecidos, 

fizeste-me abominável para eles.” (Sl 88:8). “Como corrente de águas é o coração ... na 

mão do Senhor; ele o inclina para onde quer.” (Sl 21:1).  

Não Fazendo Acusações Contra Eles 

“Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que 

este fosse salvo por meio dele...” (Jo 3:17). 

 “Não julguem, para que vocês não sejam julgados. Pois da mesma forma que julgarem, 

vocês serão julgados; e a medida que usarem, também será usada para medir vocês.” 

(Mt 7:1-2). 

 “Não julguem, e vocês não serão julgados. Não condenem, e não serão condenados. 

Perdoem, e serão perdoados.” (Lc 6:37). 

Como um ministro de reconciliação, você deve se livrar de todo e qualquer tipo de 

julgamento. Você pode ter compaixão para com o homem a quem você está 

ministrando, mas se você parar por aí e começar a julgar a esposa dele, você perdeu o 

propósito do seu chamado. Pode ser seu trabalho ouvir a dor dele, mas você não deve 

julgar a qualquer um dos dois. Acredite em mim, isso é quase impossível de se fazer. A 

única maneira de evitar isso é ter “a mente de Cristo”, que é “movida por compaixão”. 

Jesus viu além dos pecados do povo, suas lágrimas e suas aflições. Só por meio Dele, 
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conforme Seu Espírito permanece em nós, que vamos encontrar e cumprir a grande 

comissão. 

Não somos nós quem devemos determinar quem está mais errado na situação. Em vez 

disso, somos instruídos a ministrar a Palavra de Deus, de modo a levar o homem para o 

Único que pode curar, transformar e restaurá-lo. 

Finalmente, antes de concluir este capítulo, gostaria de compartilhar um aviso. 

Certifique-se de ministrar apenas a homens. As únicas mulheres a quem você pode 

seguramente ministrar devem ser parentes de sangue: sua filha, sua irmã, ou sua mãe. 

Nenhum delas deve ser madrasta ou afilhada. O diabo é muito inteligente e eu vi 

homens apanhados em adultério e infidelidade quando tentavam ajudar uma amiga 

próxima ou membro da família próximo que não era parente de sangue. Não se orgulhe 

dizendo que isto “nunca aconteceria” com você. Nenhum de nós está acima de qualquer 

coisa. É somente pela graça de Deus que você (ou Erin) não sucumbiram à infidelidade 

pois longe Dele, não podemos fazer nada! 

Em uma situação em que uma mulher se aproxime de você, é aconselhável enviá-la para 

a sua esposa ou lhe dar um livro Restaurar Seu Casamento. Se ela voltar a falar sobre 

isso, então com gentileza, mas firmemente, encaminhe-a para a nossa Comunidade do 

ministério para suporte e encorajamento. Ou, se você souber de outra mulher que esteja 

em uma situação semelhante, você pode incentivá-las a se reunirem como parceiras de 

encorajamento.  

Conclusão 

Somos embaixadores Daquele que nos enviou. Nós somos o elo de salvação entre o 

homem em perigo e a destruição. Nós oramos “ficando na brecha” para que Deus possa 

encontrar alguém nela. Devemos alcançá-los, trazê-los (ou trazê-los de volta) para seu 

Salvador. Devemos alimentá-los nos caminhos do Senhor, ensinando-lhes o que é bom 

e certo.  

Não devemos julgar nem a eles e nem às suas esposas. Não devemos tomar o lugar 

Daquele que nos enviou. Nós não devemos curá-los superficialmente, dando-lhes 

filosofias dos homens, ou diluindo a Verdade e o poder da Sua Palavra. Não devemos 

tentar ministrar a homens que ainda estão com raiva e não quebrantados, mas devemos 

deixar espaço para Deus terminar a obra que Ele começou. 

É um grande chamado ser um embaixador de Cristo no ministério da reconciliação. É 

difícil e doloroso, mas muito gratificante. Quando você escolhe ser enviado para os 

campos de batalha da destruição do casamento, você estará numa posição onde verá 

milagres em primeira mão. É um trabalho que grandemente recomendamos. 

Então ouvi a voz do Senhor, dizendo, 

 ‘Quem enviarei, e irá por nós? ’ 

Então eu disse, 

‘Eis-me aqui. Envia-me!”  

—Isaías 6:8 

Compromisso pessoal: Reconhecer e aceitar o ministério da reconciliação. “Com 

base no que aprendi da Palavra de Deus e ao observar a epidemia de separações e 
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divórcios ocorrendo no mundo hoje, eu me comprometo e rendo a minha vontade ao 

desejo do Senhor de que eu devo ser Seu embaixador. Eu irei fielmente oferecer 

esperança através da entrega de algum material ou “Cartões da Esperança” e também, 

de boa vontade, investirei meu tempo para guiar outras pessoas Àquele que pode curar e 

restaurar.” 

Data: _________ Assinado: _______________________________________ 

Dever de Casa 

1. Certifique-se de se manter fiel e escrever os versículos em cartões 3x5 de cada uma 

das lições. Leve-os com você o tempo todo já que você nunca sabe quando pode 

esbarrar com alguém no mercado que te diga que a sua esposa acabou de deixá-lo. 

2. Prepare-se tendo alguns “Cartões da Esperança” do nosso ministério. Talvez tudo que 

Deus esteja te pedindo que faça seja apresentar o nosso ministério a alguém e Ele 

assumirá o resto. 

3. Compartilhe a sabedoria desta lição com um outro homem que esteja agora 

planejando se divorciar ou se separar de sua esposa. 

Escreva o nome dele nesta linha: ____________________ _______________________ 

Teste Seu Conhecimento 

1. A quem Deus chamou para o ministério da reconciliação? “Tudo isso provém de 

Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e ________ ________ o 

ministério da reconciliação...” (2 Co 5: 18-19). 

2. De quem somos embaixadores? “Portanto, somos embaixadores ___ ____________, 

como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Por amor a Cristo 

suplicamos: Reconciliem-se com Deus.” (2 Co 5;20). 

3. Os casamentos estão desmoronando porque “Meu povo está sendo destruído porque 

lhe _________________ ___ __________________. (Os 4:6). 

4. Por que nunca devemos “tomar partido”? “O primeiro a apresentar a sua causa parece 

__________ __________, até que outro venha à frente e o questione.” (Pv 18:17). 

5. O que devemos estar comprometidos a fazer quando ministramos a um homem que 

foi rejeitado em seu casamento? “Por essa razão, desde o dia em que o ouvimos, não 

___________ ____ _________ por vocês” (Cl 1:9-12). 

6. Quando você dá qualquer conselho que não seja a Palavra de Deus, que tipo de cura 

acontecerá? “Também se ocupam em curar __________________ a ferida do meu 

povo, dizendo: Paz, paz; quando não há paz.” (Jr 6:14). 

7. Por que devemos evitar julgar o homem ou a esposa dele? “Porque Deus enviou o seu 

Filho ao mundo, não para que _____________ o mundo, mas para que o mundo fosse 

salvo por ele.” (Jo 3:17). 

*As respostas para essas perguntas poderão ser encontradas na página 217 deste 

manual.  



Capítulo 14 

 

Prover para os Seus 
 

“Contudo, se alguém não cuida dos seus, 

 especialmente dos de sua própria família,  

este tem negado a fé  

e se tornou pior que um descrente.”  

–1 Timóteo 5:8 

 

 

Um papel importantíssimo de um pai ou marido é o de provedor. A “mulher de 

Provérbios 31” possuía uma “renda” e seu valor em muito excedia o de joias. Isso 

significa que é o plano de Deus termos “esposas que trabalhem”? Devemos ser 

cuidadosos ao ensinar este conceito; não devemos nem adicionar e nem retirar nada da 

Sua Palavra. Devemos observar todas as Escrituras que se referem às mulheres, esposas 

e especialmente às mães antes de tomarmos uma decisão a respeito de nossas esposas 

trabalharem fora de casa. Precisamos também examinar os “frutos” das mulheres que 

fazem isto. Vamos começar buscando na Sua Palavra a Verdade para que possamos 

seguir e compartilhar com outros. 

 

Muitos homens Cristãos usam o exemplo da “mulher de Provérbios” para justificar o 

fato de suas esposas trabalharem fora de casa. O ponto chave a se observar na “mulher 

de Provérbios” é notar que ela comprou um campo e plantou uma vinha. No mundo de 

hoje chamaríamos isto de ser fazendeira. Como uma fazendeira, ela não estava fora de 

casa, longe de seus filhos ou no mercado de trabalho como a maioria das mulheres estão 

hoje em dia. Ela estava sob a autoridade do seu próprio marido e, sendo assim, sob a 

autoridade do Senhor. Porque todas as viagens eram muito lentas naquele tempo, o 

campo dela, muito provavelmente, devia ficar próximo ou certamente a uma distância a 

pé de sua casa, e assim ela ainda podia supervisionar as necessidades de sua família. 

As esposas devem estar sujeitas a seus próprios maridos. Sua esposa não deve estar 

sob a autoridade de outro homem ou de outra mulher. “Vós, mulheres, submetei-vos a 

vossos maridos...” (Ef 5:22). “Semelhantemente vós, mulheres, sede submissas a 

vossos maridos...” (1 Pe 3:1). “Vós, mulheres, sede submissas a vossos maridos, como 

convém no Senhor.” (Cl 3:18). “Não é bom que o homem esteja só; farei para ele 

alguém que o auxilie e lhe corresponda.” (Gn 2:18). A sua esposa é uma auxiliadora 

para outro homem (ou para outra mulher) no trabalho dela? 

Esposas devem trabalhar em casa. “... (Mulheres) a serem prudentes e puras, a 

estarem ocupadas em casa...” (Tt 2:5). A prostituta, nos foi dito, “é espalhafatosa e 

provocadora, seus pés nunca param em casa.” (Pv 7:11). Aqui nesse versículo nos é 

mostrada apenas uma das recompensas de nossas esposas permanecerem em casa: “Reis 

e exércitos fogem em debandada; a dona-de-casa reparte os despojos.” (Sl 68:12). É 

importante que sejamos honestos aqui. Quando a sua esposa trabalha fora, ela se vê 
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obrigada a negligenciar muitas das suas tarefas no lar. Falaremos disto mais 

detalhadamente mais tarde nesta lição. Muitas vezes mulheres que trabalham fora 

falham em economizar porque elas não têm tempo para procurar “liquidações”. Além 

disso, as esposas que permanecem no lar podem preparar as refeições originalmente e se 

livram de gastar com muitas comidas caras pré-preparadas. 

Uma esposa que trabalha fora não pode dedicar o mesmo tempo e atenção aos seus 

filhos. Sabemos que ninguém pode tomar o lugar de uma mãe no que diz respeito ao 

amor, sacrifício e paciência com os filhos. “Tempo de qualidade” é uma mentira e 

viola a seguinte Escritura: “Ensine-as com persistência a seus filhos. Converse sobre 

elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se 

deitar e quando se levantar.” (Dt 6:7). Em outras palavras, o dia inteiro. Infelizmente 

temos visto os frutos de crianças deixadas sozinhas por conta própria ou sob os 

cuidados de outras pessoas. Apesar do que outros possam dizer, o fato é que somente a 

mãe pode dar a uma criança o amor e a criação que ela tão desesperadamente necessita. 

Isto não quer dizer que nós pais não tenhamos um papel a desempenhar, mas como 

alguém já disse, não há nada como o amor de mãe. 

Sua esposa que trabalha fora eventualmente se tornará insatisfeita com a sua vida. 
Grupos com interesses especiais e a mídia têm encorajado as mulheres a copiarem o 

papel do homem na sociedade. Eles têm tentado “apagar” as diferenças entre homens e 

mulheres e fazer com que nós, especialmente as nossas esposas, se tornem infelizes nos 

papéis que “Deus nos deu” e criou especialmente para nós. Deus nos diz, em Gênesis, 

que uma esposa deve ser a “ajudadora” do marido. As feministas (e alguns de nós) 

empurram ou encorajam nossas esposas a saírem e trabalharem – deixando para trás os 

seus filhos, seus lares e a nós mesmos. E como nossos papéis estão “distorcidos”, isto 

tem tido um efeito devastador sobre os nossos filhos, lares, famílias e nossa nação. 

Crianças olham para seus colegas em busca de orientação e aprovação. Agora a esposa 

tem a sua “própria vida” no seu emprego e com seus colegas de trabalho. Isto 

frequentemente causa uma divisão no relacionamento marido/mulher, o que muitas 

vezes termina em divórcio. 

Ter uma mulher que trabalha fora prejudicará o seu casamento. Quando a sua 

esposa trabalha fora de casa, isto vai criar uma independência dela em relação a você 

como marido. Em uma edição da revista Business Week, eles analisaram o divórcio 

sobre um ponto de vista financeiro. O estudo mostrou que “quando uma mulher 

consegue prover para si mesma, ela não sente mais a necessidade de estar casada.” 

Sabemos também que ela começa a acreditar que não precisa se submeter ao seu marido 

em relação ao que e quando comprar, porque ela tem o “seu próprio dinheiro”. “Assim 

como a igreja está sujeita a Cristo, de igual modo as esposas estejam em tudo sujeitas a 

seus próprios maridos.” (Ef 5:24). Quando nossas esposas estão provendo parte da 

renda familiar, tendemos a sermos cuidadosos em não tocar em assuntos de dinheiro. 

Esta “igualdade de autoridade” enfraquece a força e a eficácia do nosso lar e 

eventualmente o futuro de nossa família. Ainda assim, muitos maridos encorajam as 

suas esposas a ajudar voltando ao trabalho. Eles nunca se dão conta dos efeitos nocivos 

que esta decisão terá sobre a família inteira. “O que se dá à cobiça perturba a sua própria 

casa” (Pv 15:27). 

Não esgote suas forças tentando ficar rico. Provérbios 23:4-5 diz, “Não esgote suas 

forças tentando ficar rico; tenha bom senso. As riquezas desaparecem assim que você 

as contempla; elas criam asas e voam como águias pelo céu.” A questão é, “Você 

acredita na Palavra de Deus? “O meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês, de 
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acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus.” (Fp 4:19). Os caminhos Dele 

são perfeitos. Você irá confiar Nele? Ou você acha que Ele precisa que a sua esposa 

abandone o lar e trabalhe para suprir tudo que vocês necessitam? 

Uma esposa que trabalha fora tem que dividir seus afetos e prioridades. Eis aqui 

algo para se refletir a respeito. Se sua esposa trabalha fora ela, na verdade, irá mostrar 

ao chefe aquelas atitudes e características de uma esposa ideal! “Jesus, conhecendo os 

seus pensamentos, disse-lhes: ‘Todo reino dividido contra si mesmo será arruinado, e 

uma casa dividida contra si mesma cairá. ’” (Lc 11:17). Quando sua esposa está 

empregada, ela deve atender e responder a todas as necessidades e desejos do chefe dela 

para conseguir manter o emprego. Pode ser que seja pedido a ela que abra mão do 

tempo com a família: trabalhando até tarde, chegando mais cedo ou trabalhando nos 

finais de semana. Ela ficará grata quando o chefe elogiar a sua aparência ou o seu 

desempenho no trabalho. Ele pode até levá-la para almoçar ou dar a ela um bônus ou 

um presente. 

Sua esposa vai se ver em dois mundos competitivos; cada um deles tem um conjunto 

diferente de exigências e recompensas. A Escritura nos diz que não podemos servir a 

dois senhores. “Ninguém pode servir a dois senhores; porque ou há de odiar a um e 

amar o outro, ou há de dedicar-se a um e desprezar o outro. Não podeis servir a Deus e 

às riquezas.” (Mt 6:24). Homens, acordem! Você quer ver a sua esposa lá fora sozinha 

com os lobos? Não seja ingênuo; já não são mais só os homens que fogem com as suas 

secretárias e colegas de trabalho. Tem havido um crescimento incrível no número de 

mulheres que deixam seus maridos por um outro homem que conheceram no trabalho! 

Uma esposa que trabalha fora enfrentará muitas pressões destrutivas. Trabalhar 

com outras pessoas, especialmente os descrentes, irá cobrar o seu preço. Muitas sentem 

que são “a luz” no seu ambiente de trabalho. Considere a Escritura que diz “Mantenha-

se longe do tolo, pois você não achará conhecimento no que ele falar.” (Pv 14:7). “Não 

vos enganeis. As más companhias corrompem os bons costumes.” (1 Co 15:33). Outro 

passatempo favorito das mulheres no local de trabalho é a fofoca. Provérbios 20:19 diz, 

“Quem vive contando casos não guarda segredo; por isso, evite quem fala demais.” Sua 

esposa irá ouvir outras mulheres, que estão insatisfeitas ou completamente desgostosas 

de seus maridos, e isso começará a gerar nela a mesma atitude em relação a você. 

Ter uma esposa que trabalha fora dá um mau exemplo aos outros. Uma esposa que 

trabalha geralmente coloca as necessidades do marido em banho-maria. O marido deve 

se virar com as refeições e lavar e passar as próprias roupas. Ela não pode oferecer nem 

mesmo um ouvido solidário enquanto está na correria à noite para se preparar para o dia 

seguinte. Já que nós homens tipicamente não confiamos em outro homem, podemos 

eventualmente encontrar esse “ouvido solidário” em uma mulher do nosso local de 

trabalho. “Cada um, porém, é tentado pelo próprio mau desejo, sendo por este arrastado 

e seduzido. Então esse desejo, tendo concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, após ser 

consumado, gera a morte.” (Tg 1:14-15). Isto pode resultar em morte espiritual e na 

morte do casamento. 

Além disso, se sua esposa está trabalhando, ela provavelmente não estará em casa 

quando seus filhos chegarem da escola. Muitas mulheres acham que a “hora certa” de 

voltar ao trabalho (ou voltar para a escola) é quando todos os seus filhos estão 

estudando. É por isso que temos tantas crianças sozinhas em casa passando horas na 

frente da televisão assistindo programas imorais. Homens, não permitam que isto 

aconteça. Se você permitir, estará colocando os seus filhos em uma posição de serem 
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tentados. Considere Lucas 17:2, “Seria melhor que tal pessoa fosse atirada ao mar com 

uma pedra de moinho amarrada ao pescoço, do que induzir um destes pequeninos a 

pecar.” Estudos chocantes têm revelado que a cama dos próprios pais é o local onde 

acontece a maior parte do sexo antes do casamento – enquanto o pai e a mãe estão fora 

trabalhando. “O casamento deve ser honrado por todos; o leito conjugal, conservado 

puro; pois Deus julgará os imorais e os adúlteros.” (Hb 13:4). 

Espera-se também que muitos de nós sejamos “ajudantes” de nossas esposas, fazendo as 

compras, buscando as crianças, etc. Espera-se que façamos a “nossa parte” nas tarefas 

da casa, tudo pelo “amor ao dinheiro”. Estudos confirmaram, entretanto, que os homens 

raramente ajudam. Ao contrário, permitimos que nossas esposas fiquem exaustas 

tentando fazer tudo. 

Deus nos diz que “ter tudo” é vaidade. “Inútil vos será levantar de madrugada, repousar 

tarde, comer o pão de dores, pois ele supre aos seus amados enquanto dormem.” (Sl 

127:2). Qual foi a última vez que sua esposa esteve na porta para te receber 

afetuosamente quando você chegou do trabalho? Muitos homens descobrem que estar 

casado com uma mulher que trabalha é o mesmo que viver como solteiro sem os 

benefícios da paz e quietude.  

Ter uma esposa que trabalha fora é financeiramente imprudente. Muitos maridos sentem 

que suas esposas devem trabalhar fora de casa para equilibrar o orçamento. O total dos 

dois salários combinados pode ser maior, mas você também vai gastar muito mais e 

pagar mais em Imposto de Renda. Quando o marido e a mulher estão trabalhando, 

muitas famílias vão adquirir ou trocar o seu segundo carro. Irão gastar mais em roupas, 

lavanderia, comendo fora e, naturalmente, com creches e cuidados com as crianças. 

Se sua mulher trabalha fora ela não terá tempo para ser a mulher mais velha descrita em 

Tito. “Mulheres mais velhas... a serem capazes de ensinar o que é bom. Assim, poderão 

orientar as mulheres mais jovens a amarem seus maridos e seus filhos, a serem 

prudentes e puras, a estarem ocupadas em casa, e a serem bondosas e sujeitas a seus 

maridos, a fim de que a palavra de Deus não seja difamada.” (Tt 2:3-5). Se sua esposa 

ficou em casa com seus filhos quando eles eram pequenos, você pode achar que agora é 

a “hora ideal” para ela voltar a trabalhar ou entrar no mercado de trabalho. Se for este o 

caso então sua esposa estará se juntando a muitas outras mulheres mais velhas que agora 

passam o tempo no trabalho. Estas mulheres mais velhas não estão mais disponíveis 

para ensinar as mais jovens a serem esposas piedosas e a como disciplinar e treinar seus 

filhos propriamente. Elas são totalmente ineficazes em relação à liderança espiritual 

porque escolheram se cercar de conversas tolas e ideias mundanas. Elas decidiram 

seguir os caminhos do mundo ao invés dos caminhos de Deus. “Mulheres mais velhas... 

ensinam o que é bom!” (Tt 2:3). Se você permitir que sua esposa siga por esta vereda, 

ela inevitavelmente começará a absorver estes modos mundanos, a trazê-los para a sua 

casa e a transmiti-los aos seus filhos e netos. 

Administração 

Dívidas. Com certeza a razão principal para querermos que nossas esposas trabalhem é 

porque estamos endividados. Ao invés de esperar pelas coisas que desejamos, 

compramos à crédito. Em vez de viver dentro das nossas condições, vivemos acima 

delas. “Não devam nada a ninguém, a não ser o amor de uns pelos outros, pois aquele 

que ama seu próximo tem cumprido a Lei.” (Rm 13:8). “O rico domina sobre o pobre; 

quem toma emprestado é escravo de quem empresta.” (Pv 22:7). 
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Saindo da dívida. Nós devemos orar e trabalhar com Deus para nos livrarmos de 

dívidas. Esse deve ser o desejo do nosso coração, assim como fazer parte das nossas 

orações. Você como o líder deve dar o exemplo não usando o cartão de crédito e se 

certificando de que cada compra é absolutamente necessária. Veja se você consegue 

consertar o que você acha que precisa substituir. A solução chave é esperar! “O ladrão 

vem apenas para roubar, matar e destruir; eu vim para que tenham vida, e a tenham 

plenamente.” (Jo10:10). O plano do inimigo é roubar seus filhos (para a creche), dividir 

seu lar (com duas carreiras) e, por último, destruir sua família (com o divórcio). 

Sua esposa gasta demais? Muitos homens culpam suas mulheres por seus problemas 

financeiros porque elas gastam demais. E isto pode mesmo ser verdade muitas das 

vezes. Mas você como cabeça da sua família deve usar a autoridade dada a você por 

Deus e colocar um fim nesse padrão que pode eventualmente destruir o seu lar. “Quero, 

porém, que entendam que o cabeça de todo homem é Cristo, e o cabeça da mulher é o 

homem, e o cabeça de Cristo é Deus.” (1 Co 11:3). Mas antes de apontar o dedo, você 

deve ter certeza de não ter uma trave no seu olho! Você também gasta demais? 

Pare de comprar. Uma forma de quebrar este padrão de gastos é fazer uma arrumação 

em sua casa se livrando de muitas coisas. Recomendo que você leia o livro Clutter’s 

Last Stand sobre reorganizar a sua vida do Don Aslett. Quando você começar a ver a 

quantidade de coisas inúteis que possui, você irá parar de comprar muitas coisas 

desnecessárias. Funcionou conosco. 

Contentamento. “Não digo isto por causa de necessidade, porque já aprendi a 

contentar-me com as circunstâncias em que me encontre.” (Fp 4:11). “tendo, porém, 

alimento e vestuário, estaremos com isso contentes.” (1 Tm. 6:8). Nós maridos devemos 

cumprir o seguinte versículo: “Mas, se alguém não tem cuidado dos seus, e 

principalmente dos da sua família, negou a fé, e é pior do que o infiel.” (1 Tm5:8). O 

descontentamento vem da nossa cobiça pelo que os outros possuem. Ensine este 

preceito para a sua família. Mas novamente, seu exemplo e não meramente suas 

palavras, exercerá a influência maior sobre a sua esposa e seus filhos. 

Fé. Nós homens precisamos ter fé de que Deus proverá as necessidades da nossa família 

(e muitas vezes nossos desejos também!) se apenas aprendermos a esperar! “Espere no 

Senhor. Seja forte! Coragem! Espere no Senhor.” (Sl 27:14). 

Amor ao dinheiro. O mal não é o dinheiro, mas sim o “amor” a ele. “Pois o amor ao 

dinheiro é a raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, 

desviaram-se da fé e se atormentaram com muitos sofrimentos.” (1 Tm. 6:10). 

“Conservem-se livres do amor ao dinheiro e contentem-se com o que vocês têm, porque 

Deus mesmo disse: “Nunca o deixarei, nunca o abandonarei” (Hb. 13:5). 

Afundar-se em dívidas. Quando um homem arruma um segundo emprego ou manda a 

sua esposa trabalhar, ao invés de sair da dívida, o casal provavelmente se afundará em 

mais dívidas. Eles inevitavelmente comprarão mais e assim elevarão seu padrão de vida 

e terão que trabalhar para mantê-lo. “Não esgote suas forças tentando ficar rico; tenha 

bom senso! As riquezas desaparecem assim que você as contempla; elas criam asas e 

voam como águias pelo céu.” (Pv. 23:4-5).  

Fora de ordem. Ore para que você sozinho seja capaz e tenha o desejo de prover para a 

sua família. Uma das razões por que você pode estar tendo grandes dificuldades em 

prover para a sua família financeiramente pode ser porque a sua esposa toma conta das 

suas finanças. Um homem é destituído da sua masculinidade quando a sua esposa paga 
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as contas. Homem, você deve estar ciente não só de quanto dinheiro entra, mas também 

de onde ele está sendo gasto. No entanto, prepare-se para enfrentar oposição. Muitas 

esposas não aceitam largar o controle do dinheiro. É muita submissão para o gosto 

delas. Muitas mulheres não querem que seus maridos saibam quanto dinheiro elas 

gastam ou no que elas gastam. Elas preferem “controlar” o dinheiro. 

Homens, permitir que sua esposa controle o dinheiro é um grande erro. Muitos darão 

desculpas e dirão que suas esposas são melhores com os números, têm mais tempo ou 

são mais responsáveis. Sua esposa precisa estar sob a sua autoridade em todas as coisas. 

“Mas, assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres o sejam em 

tudo a seus maridos.” (Ef 5:24). As discussões entre marido e mulher acontecem mais 

devido à assuntos de dinheiro do que qualquer outra coisa. Assuma de volta a sua 

autoridade nesta área; faça isto hoje! Sua família precisa da sua proteção e 

discernimento neste setor. Se precisar de ajuda, procure em sua igreja por outros 

homens que controlam as finanças em seus lares e peça conselhos a eles. Apenas tenha 

certeza de que as sugestões deles estão alinhadas com as Escrituras antes de começar a 

segui-las. 

Vamos orar o Salmo 37:4-9: “Deleite-se no Senhor, e ele atenderá aos desejos do seu 

coração. Entregue o seu caminho ao Senhor; confie nele, e ele agirá: ele deixará claro 

como a alvorada que você é justo, e como o sol do meio-dia que você é inocente. 

Descanse no Senhor e aguarde por ele com paciência; não se aborreça com o sucesso 

dos outros nem com aqueles que maquinam o mal. Evite a ira e rejeite a fúria; não se 

irrite: isso só leva ao mal. Pois os maus serão eliminados, mas os que esperam no 

Senhor receberão a terra por herança.” 

 

Que Deus Mantenha a Esposa Cristã no Lar! 

 
Comprometimento pessoal: Obedecer ao mandamento de Deus, de prover para 

minha família e permitir que minha esposa seja uma trabalhadora do lar. “Baseado 

no que aprendi da Palavra de Deus, comprometo-me a orar para ser o único provedor da 

minha família. Eu me comprometerei a manter minha esposa no lar ou a requisitar que 

ela volte a ficar em casa. Apreciarei a esposa, o lar e os filhos que Deus me deu. Eu 

compartilharei a Verdade sobre as esposas que trabalham fora com outros homens e 

orarei para que eles também queiram que suas esposas permaneçam em seus lares.” 

 

Data: _________. Assinado: _______________________________________ 

“Não que eu já tenha obtido tudo isso ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para 

alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus.” (Fp 3:12). 
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Aplicação Prática 
Se sua esposa é uma das poucas mulheres que desfrutam o privilégio de permanecerem 

no lar: 

Encoraje-a a fazer tudo que puder para reduzir os gastos e se certificar de que cada coisa 

que for comprar seja realmente necessária. Encoraje-a a gastar o dinheiro com 

sabedoria, a manter a sua casa em ordem, e manter todas as responsabilidades em dia. 

Encoraje sua esposa a aprender a fazer as coisas pelas quais você paga atualmente, 

como cortar o cabelo de todos na casa, costurar e remendar ao invés de jogar fora 

plantar um jardim, fazer artesanato para presentear ou para decorar a sua casa, fazer pão 

e outras receitas. Encoraje sua esposa a encontrar uma mulher mais velha como aquela 

descrita em Tito para ajudá-la. Uma forma de aumentar a produtividade de seu lar é 

educar seus filhos em casa – ore a esse respeito! 

Mães que educam seus filhos em casa ao invés de mandá-los para a escola são mães 

que, na maioria, estão utilizando os seus talentos e tempo em casa para o bem da 

família. Encoraje-a a diminuir a quantidade de tempo que ela passa ao telefone. “Não 

faça visitas frequentes à casa do seu vizinho para que ele não se canse de você e passe a 

odiá-lo.” (Pv 25:17). Remova a televisão. “Não porei coisa torpe (o aparelho de TV) 

diante dos meus olhos; aborreço as ações daqueles que se desviam; isso não se apagará 

a mim.” (Sl 101:3). “...e não come o pão da preguiça.” (Pv 31:27). Tenha certeza de 

encorajar e apoiar a sua esposa. Você também deve usar o seu discernimento para 

descobrir quais são as áreas que estão esgotando a sua esposa e ajudá-la a se livrar 

destes fardos. Esta situação é muito delicada e devemos estar imersos em muita oração 

antes de falarmos, agirmos ou forçarmos uma decisão. E, por último, beije a sua esposa 

toda noite quando voltar para casa e agradeça a ela por cuidar de você, de seus filhos e 

de sua casa! 

Obedeça a Ele! 

Se você diz que acredita em Deus, então obedeça a Ele. “Por que vocês me chamam 

‘Senhor, Senhor’ e não fazem o que eu digo?” (Lc 6:46). Se Jesus é o Senhor da sua 

vida, então por que você não age de acordo? Sustente a sua família e encoraje a sua 

esposa e permanecer no lar e cuidar da família. 

Nós não devemos debater Escrituras com nossos pastores ou com outros homens, mas 

“estai sempre preparados para responder com mansidão e temor a todo aquele que vos 

pedir a razão da esperança que há em vós.” (1 Pe 3:15). Lembre-se também de, 

“(conservar) boa consciência, de tal maneira que os que falam com malignidade contra 

o vosso bom comportamento, pelo fato de viverdes em Cristo, fiquem envergonhados 

de suas próprias calúnias. Porque é melhor sofrer por praticar o bem, se for da vontade 

de Deus, do que por fazer o mal.” (1 Pe 3:16-17). 

Se outras pessoas ensinam e se te disserem alguma coisa contrária à Escritura, 

lembre-se, “Se alguém ensina falsas doutrinas e não concorda com a sã doutrina de 

nosso Senhor Jesus Cristo e com o ensino que é segundo a piedade é orgulhoso e nada 

entende. Esse tal mostra um interesse doentio por controvérsias e contendas acerca de 

palavras...” (1 Tm3:6). 

Todos nós devemos ser cuidadosos para obedecer à Palavra de Deus, e com nosso 

exemplo, ensinar aos outros sobre o que Ele ordena. “Todo aquele que desobedecer a 
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um desses mandamentos, ainda que dos menores, e ensinar os outros a fazerem o 

mesmo, será chamado menor no Reino dos céus; mas todo aquele que praticar e ensinar 

estes mandamentos será chamado grande no Reino dos céus. Pois eu digo que, se a 

justiça de vocês não for muito superior à dos fariseus e mestres da lei, de modo nenhum 

entrarão no Reino dos céus.” (Mt 5: 19-20). Isto inclui ensinar não somente seus filhos e 

filhas, mas também seus genros, suas noras, irmãos, irmãs e amigos. 

Lembre-se de que você pode facilmente encontrar alguém que irá te falar o que você 

quer ouvir, “Pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina; ao contrário, 

sentindo coceira nos ouvidos, juntarão mestres para si mesmos, segundo os seus 

próprios desejos. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para os mitos.” 

(2 Tm 4:2-3). Você deve se comprometer em seguir os caminhos de Deus! 

Dever de Casa 
1. Por favor, escreva os versículos desta lição em seus cartões 3x5. 

2. Homens, inclinem o coração de suas esposas para o lar! “Pois, onde estiver o seu 

tesouro, ali também estará o seu coração.” (Lc 12:34). O desejo do coração meu e de 

Erin é ver as mulheres Cristãs livres da necessidade de ganhar dinheiro para que possam 

estar disponíveis para ministrar para os seus maridos, para os seus filhos, outras 

mulheres mais jovens, para os pobres e para as viúvas. (Veja Provérbios 31 e Tito 2). 

3. Compartilhe esta informação com um outro homem cuja esposa esteja atualmente 

trabalhando fora de casa. 

Teste Seu Conhecimento 

1. Sua esposa não deve estar embaixo da autoridade de nenhum outro homem ou 

mulher. “Mulheres, sujeite-se cada uma a seu __________, como ao Senhor” (Ef 5:22). 

“Semelhantemente, vós, mulheres, sede sujeitas aos vossos __________ maridos. (1 Pe 

3:1). “Vós, mulheres, estai sujeitas a vossos __________ maridos, como convém no 

Senhor.” (Cl 3:18). 

2. A Palavra de Deus nos diz onde nossas esposas devem ficar: “...a serem prudentes e 

puras, a estarem ocupadas ____ ______...” (Tt 2:5). A adúltera, nos foi dito, “Ela é 

espalhafatosa e provocadora, seus pés nunca param ______ _________.” (Pv 7:11). 

3. Devemos firmar nossos corações em sermos os únicos provedores da nossa família. 

“Pois os olhos do Senhor estão atentos sobre toda a terra para ____________ aqueles 

que lhe dedicam totalmente o    

____________ (2 Cr 16:9). 

4. Precisamos viver dentro das condições que podemos prover para a nossa família. 

“Não digo isto como por necessidade, porque já ___________ a ____________-me com 

o que tenho.” (Fp 4:11). “Tendo, porém, sustento, e com que nos cobrirmos, estejamos 

com isso ____________.” (1 Tm 6:8). 

5. Uma vez que os homens mandem (ou permitam) que suas esposas comecem a 

trabalhar fora, mais eles se afundarão em dívidas. “Não _________ ______ _________ 

tentando ficar rico; tenha _____ ________. As riquezas desaparecem assim que você as 

contempla; elas _________ ______ e voam como águias pelo céu.” (Pv 23:4-5).  
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6. Nós, como cabeças de nossos lares, devemos controlar as finanças e talão de cheques 

porque a Palavra de Deus diz, “Assim como a igreja está sujeita a Cristo, também as 

____________ estejam em _________ sujeitas a seus maridos.” (Ef 5:24). 

7. Uma das maiores armadilhas é o “ ___________ ao _________.” “Pois o _________ 

ao ____________ é a raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçarem o 

dinheiro, desviaram-se da fé e se atormentaram com muitos sofrimentos.” (1 Tm 6:10). 

“Conservem-se livres do _________ ao ____________ e contentem-se com o que vocês 

têm...” (Hb 13:5). 

*As respostas para essas perguntas poderão ser encontradas na página 217 deste 

manual.  



Capítulo 15 

 

As Instruções do Pai 
 

“Ouça, meu filho, a instrução de seu pai... 

Eles serão um enfeite para a sua cabeça, 

um adorno para o seu pescoço.” 

– Provérbios 1:8 

 

 
Hoje em dia fala-se demais em disciplina e pouco sobre treinamento ou amor. Qual 

método eu deveria usar? Certamente, um que funcione – um que produza frutos 

abundantes! Deus disse que qualquer coisa que não for fundamentada em Sua Palavra 

está fundamentada na areia movediça. Como podemos discernir se o método que 

estamos seguindo está baseado nas Escrituras? Devemos conhecer o que a Palavra de 

Deus diz concernente ao amor, disciplina e treinamento das crianças. Vamos pesquisar 

as Escrituras e buscar a Verdade. 

 

Parte 1 

Devemos Amar Nossos Filhos 
 

Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. O fundamento do amor é encontrado 

em1 João 4:19: “Nós amamos, porque Ele nos amou primeiro.” O exemplo Dele em 

relação a nós é aquele que devemos seguir. “Para isso vocês foram chamados, pois 

também Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando exemplo, para que sigam os seus 

passos.” (1 Pe 2:21). Uma criança não pode dar amor sem que primeiro seja amada. 

Quando dou meu amor primeiro, somente então meu filho aprenderá a amar. O amor 

motiva a obediência. Quando crescemos no amor com nosso Senhor, somos motivados 

a viver uma vida de retidão. 

 

Você já se perguntou por que filhos de pais piedosos, daqueles que sem dúvida seguem 

a Palavra de Deus com disciplina, ainda assim se perdem? Poderia ter a ver com uma 

expressão inadequada de amor? Claro, a maioria dos pais amam os seus filhos, mas será 

que isto é demonstrado na forma como eles olham para esses filhos, nas palavras de 

amor, no toque amoroso, nas horas felizes que passam juntos? Quanto tempo você passa 

com seus filhos? Você se expressa com palavras afetuosas? O ponto principal é: seu 

filho sente que ele ou ela é amado? 

 

Benção ou maldição? No capítulo 12, “Fruto do Ventre”, aprendemos na Palavra de 

Deus que os filhos são bênçãos, muito embora nossa sociedade nos diga o contrário. 

Mas o que você acredita em seu coração? Você não poderá dar o amor mais sincero e 

profundo aos seus filhos se você acha que eles são maldições. 

 

O que você diz na frente deles? O que você diz nas costas deles? O que a sua atitude 

para com os seus filhos transmite a eles? Você diz uma coisa para os seus filhos, mas 
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diz alguma outra coisa para os outros, e, ao mesmo tempo, teme o pensamento de ter 

mais filhos? “Não suponha esse homem esperar que ele vai receber alguma coisa do 

Senhor, sendo um homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos.” 

(Tg 1:7-8). 

 

O que então é amor? Somos ensinados sobre o amor em nossos livros, nossos filmes e 

nossos meios de comunicação. Todos nos mostram o que eles pensam que é o amor. 

Mas não devemos ir em busca do Autor do amor para encontrar a verdadeira definição? 

“Ainda que eu tenha o dom de profecia e saiba todos os mistérios e todo o 

conhecimento, e tenha uma fé capaz de mover montanhas, mas não tiver amor, nada 

serei. Ainda que eu dê aos pobres tudo o que possuo e entregue o meu corpo para ser 

queimado, mas não tiver amor, nada disso me valerá. O amor é paciente, o amor é 

bondoso. Não inveja, não se vangloria, não se orgulha. Não maltrata, não procura 

seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a 

injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo 

suporta. O amor nunca falha.” (1Co13:2-8). Está bastante claro que o amor é mais do 

que apenas um sentimento, como já nos foi dito. O amor é uma ação ou reação que 

temos em relação aos outros. Vamos olhar mais profundamente sobre as palavras que 

estão em negrito na Escritura anterior. 

 

Paciência. A paciência é uma reação. Paciência é definitivamente mais do que uma 

necessidade quando se trata de crianças. Só precisamos olhar para os pais que vemos em 

público com os seus filhos para ver que ela anda muito baixa hoje em dia. Se estes pais 

estão fartos de seus filhos em público, como é que eles agem em particular? O versículo 

seguinte é uma receita perfeita para um pai usar com seus filhos: “Exortamos vocês, 

irmãos, a que advirtam os ociosos, confortemos desanimados, auxiliem os fracos, sejam 

pacientes para com todos.” (1 Ts 5:14). “Ao servo do Senhor não convém brigar, mas, 

sim, ser amável para com todos, apto para ensinar, paciente...” (2 Tm 2:24). 

 

Bondoso. Bondade é extremamente necessária quando se trata de crianças. Às vezes, no 

entanto, parece que nos esquecemos disto. “Ao servo do Senhor não convém brigar, 

mas, sim, ser amável para com todos, apto para ensinar, paciente...” (2 Tm 2:24). 

Devemos falar bondosa e gentilmente com as nossas crianças. Ao treinar os seus filhos, 

é importante obter a atenção deles, em primeiro lugar, chamando pelo nome. Em 

seguida, olhe para eles com amor nos olhos e fale gentilmente com eles. Isso não 

significa que estamos tentando suplicar ou implorar por sua obediência, é apenas a 

diferença entre falar palavras gentis e gritar ordens. 

 

Não inveja. Devemos estar conscientes de que o favoritismo pode causar ciúme entre 

irmãos. Se uma criança apresenta hábitos desfavoráveis, manias ou coisas assim, isso 

pode nos levar a favorecer seus irmãos. Em vez disso, ame seu filho problemático o 

suficiente para trabalhar com ele em seus pontos fracos. Ou você esqueceu a discórdia 

na família de José causada por favoritismo? Isso resultou em um ciúme notório! “E seus 

irmãos tinha ciúmes dele, mas seu pai...” (Gn. 37:11). 

 

Não maltrata. Agir de forma inconveniente tornou-se comum em muitas de nossas 

casas, assim como em público. Grandes “cenas” ou “descontrole e delírios” acontecem 

com frequência. Amem os seus filhos o suficiente para controlar o seu espírito. Em 

seguida, controle o deles até que você possa ensiná-los a controlarem-se a si próprios. 
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“Como a cidade com seus muros derrubados, assim é quem não sabe dominar-se.” (Pv 

25:28).  

 

Procura seus próprios interesses. Nós homens somos bombardeadas todos os dias 

com incentivos para “fazermos nossas próprias coisas” e termos “a nossa própria vida”. 

Apenas alguns anos atrás, teríamos chamado essa atitude de “egoísta e egocêntrica”. 

Independentemente da popularidade deste novo conceito, o egoísta só colherá tristeza e 

arrependimento. A Palavra de Deus diz: “Nada façam por ambição egoísta ou por 

vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmos.” (Fp 2:3). 

 

Não se irrita facilmente. O seu pavio é curto? Você perde a paciência rápido? A maior 

parte do que você fala já é em um tom elevado? “O homem irritável provoca dissensão, 

mas quem é paciente acalma a discussão.” (Pv. 15:18). “Melhor é o homem paciente 

do que o guerreiro, mais vale controlar o seu espírito do que conquistar uma cidade.” 

(Pv. 16:32). “A discrição do homem fá-lo tardio em irar-se; e sua glória está em 

esquecer ofensas.” (Pv 19:11). 

 

Nós devemos aprender a sermos discretos quando formos ofendidos ou desapontados. A 

realeza é ensinada a controlar seus sentimentos em público. Homens, somos filhos de 

Cristo, o Rei; devemos, portanto, agir em conformidade na presença de todos os outros 

e ensinar nossos filhos a fazerem o mesmo. 

 

Tudo sofre. Deus espera que suportemos os fardos com a Sua ajuda. Os fardos de um 

pai às vezes podem parecer insuportáveis; não seja orgulhoso demais e nem hesite em 

correr para Ele. “Bendito seja o Senhor, Deus, nosso Salvador, que cada dia suporta as 

nossas cargas.” (Sl 68:19). “Porque é louvável que, por motivo de sua consciência para 

com Deus, alguém suporte aflições sofrendo injustamente.” (1 Pe 2:19). 

 

Tudo crê. Para seguir as Escrituras na hora de treinar, disciplinar as nossas crianças 

será preciso fé. Mas, glória a Deus! Nós temos a Sua promessa de que nós não seremos 

desapontados! “.... Pois com o coração se crê para justiça, e com a boca se confessa 

para salvação.” (Rm 10:10). Pois a Escritura diz: “Todo o que Nele confia jamais será 

envergonhado”. Romanos 10:11. Autores e fabricantes de produtos nos dizem que se 

seguirmos as suas direções ou comprarmos seus produtos nossas vidas mudarão. Confie 

no nosso Criador e Autor da vida para receber as Promessas Dele! 

 

Tudo espera. Nossa esperança para os nossos filhos deve estar no Senhor. À medida 

que você O segue em obediência à Sua Palavra e tem fé que Ele irá completar o que Ele 

começou em você, em sua esposa e em seus filhos – saiba que Ele irá completar a obra. 

Esta é a nossa esperança! “A esperança dos justos é alegria, mas a expectação dos 

perversos perecerá.” (Pv 10:28). “Saiba que a sabedoria também será boa para a sua 

alma; se você a encontrar, certamente haverá futuro para você, e a sua esperança não 

vai decepcioná-lo.” (Pv 24:14). 

 

Tudo suporta. Quando achamos que estamos no fim do nosso limite, Deus nos 

encoraja a nos agarrarmos a Ele. “Mas aquele que perseverar até o fim será salvo.” 

(Mt. 24:13). “Todos odiarão vocês por minha causa; mas aquele que perseverar até o 

fim será salvo.” (Mc 13:13). 
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O amor nunca falha. Essa é a nossa maior promessa: Seu amor por nós e nosso amor 

uns pelos outros, especialmente por nossos filhos, nunca falhará! “O ódio provoca 

dissensão, mas o amor cobre todos os pecados.” (Pv 10:12).  

 

Mostre aos seus filhos que você os ama. “Melhor é a repreensão franca do que o amor 

encoberto.”  (Pv 27:5). 

 

Amor imutável. “Quem é comparável a ti, ó Deus... tens prazer em mostrar amor.” 

(Mq 7:18). Tenha certeza de que seus filhos saibam que você sempre irá amá-los. 

 

Como eu posso transmitir amor para os meus filhos? 
 

Muitos pais dão a seus filhos coisas materiais. Filhos precisam de algo mais. Eles 

precisam de você! 

 

Seu tempo. A coisa mais importante que você pode dar ao seu filho é o seu tempo. 

Quando gostamos de alguém, ou amamos alguém, queremos passar nosso tempo com 

esta pessoa. Onde a maioria do seu tempo é gasto? Onde o seu filho se encaixa na sua 

lista do que importa mais para você? Se você espera que surja algum tempo para os seus 

filhos, então quando isso acontecer, talvez eles não sejam mais crianças! Aí então eles 

irão mostrar gratidão tendo pouco ou nenhum tempo para gastar com você. O que 

poderia ser mais importante do que seu menino ou sua menina? Sabemos que perdemos 

tanto tempo precioso em coisas que não significarão absolutamente nada daqui a alguns 

anos. Há uma recompensa tão grande em passar nosso tempo com nossos filhos. É o 

maior investimento que você poderia fazer. Você estará investindo no futuro deles e no 

seu também. 

 

Olhe nos olhos. “Instruir-te-ei, e ensinar-te-ei o caminho que deves seguir; guiar-te-ei 

com os meus olhos.” (Sl 32:8). Precisamos ensinar e instruir nossos filhos com os 

nossos olhos. Mas como podemos fazer isso quando a maior parte do nosso tempo é 

gasto colocando nossas crianças em uma infinidade de atividades? Mesmo quando 

ficamos para assistir, muitas vezes nos envolvemos em uma conversa com outro pai em 

vez de prestar atenção às nossas crianças.  

 

Se nossos filhos nunca estão por perto por causa da escola, esportes, aulas de música e 

outras atividades, como podemos instruir ou orientá-los? Devemos ter tempo para olhar 

em seus olhos, para mostrar nosso amor por eles e para instruí-los. Eles devem saber 

que são a menina dos nossos olhos! “Guarda-me como à menina do olho...” (Sl. 17:8). 

Todas as atividades que parecem nos manter tão ocupados, geralmente são temporárias; 

portanto, elas têm apenas um valor temporário. “Não atentando nós nas coisas que se 

veem, mas nas que se não veem; porque as que se veem são temporais, e as que se não 

veem são eternas.” (2 Cor 4:18). 

 

Seu toque. Tocar é muito importante. Há poderes de cura e de conforto no toque. 

Considere estes versículos: 

 

“O povo também estava trazendo criancinhas para que Jesus tocasse nelas...” (Lc 

18:15). 

 

“Alguns traziam crianças a Jesus para que ele tocasse nelas...” (Mc 10:13). 
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“E chegou a Betsaida; e trouxeram-lhe um cego, e rogaram-lhe que o tocasse.” (Mc 

8:22). 

 

“E toda a multidão procurava tocar-lhe, porque saía dele virtude, e curava a todos.” 

(Lc 6:19). 

 

“E disse Jesus: ‘Alguém me tocou, porque bem conheci que de mim saiu virtude. ’” (Lc 

8:46). 

 

O primeiro toque. A decisão de amamentar é uma decisão importante. Como marido e 

pai é importante que você compreenda que não é somente para alimentar, mas também 

para o primeiro toque do seu bebê. As empresas de papinhas são agora obrigadas por lei 

a dizer a verdade em seus anúncios, que o leite materno é o melhor para o bebê. Como 

pais, devemos querer o melhor para nossos filhos e assim encorajar, e não desencorajar, 

nossas esposas a amamentarem. Ore para que uma mulher mais velha encoraje a sua 

esposa a “amar seus filhos” (Tt 2:4). “Mulheres mais velhas... ensinem as mulheres 

novas a amarem aos seus maridos e filhos...” (Tt 2:3-4). Vamos dar mais uma olhada 

neste assunto. 

 

Deus criou o alimento perfeito. Bebês anseiam por estarem perto de suas mães – pelo 

leite dela. Eles nascem com esse desejo forte. Os médicos nos dizem que é um reflexo e 

uma necessidade básica de sobrevivência. As Escrituras dizem, “...desejai como 

meninos recém-nascidos, o puro leite espiritual, a fim de por ele crescerdes para a 

salvação.” (1 Pe 2:2). 

 

Nós devemos consolar ou não?”Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus 

Cristo, o Pai das misericórdias e o Deus de toda a consolação; que nos consola em toda 

a nossa tribulação, para que também possamos consolar os que estiverem em alguma 

tribulação, com a consolação com que nós mesmos somos consolados por Deus.” (2 Co 

1:3-4). A resposta natural de uma mãe cujo bebê ou a criança está chorando é confortar. 

Especialistas vêm e vão, juntamente com as suas recomendações sobre responder a uma 

criança chorando. Estamos neste momento sendo ensinados que nossos filhos devem 

confortar-se a si mesmos, para ajudá-los a se tornarem independentes. 

 

Crianças são confortadas abraçando um bicho de pelúcia, balançando-se, chupando o 

polegar ou os dedos, ou com uma chupeta. Crianças cujas necessidades foram frustradas 

nunca parecem “desmamar” completamente ou no momento adequado. Isso faz com 

que aquelas a quem foi dado um “substituto” para a provisão de Deus tornem-se 

inseguros. Estas crianças estão sugando mais e mais. Se você parar para olhar ao redor, 

vai notar que não são apenas bebês sugando seus polegares, mas também crianças em 

idade escolar primária e outras mais velhas! Isto agora é comum e aceito em escolas de 

hoje! Este deve ser um aviso para nós de que algo se desviou do plano e do projeto 

perfeito de Deus. Os caminhos de Deus são sempre perfeitos.  

 

Devemos ouvir e responder às crises de nossas crianças ou não? Nós não 

imploramos a Deus, pedimos a Ele para nos ouvir, para nos confortar e para nos ajudar? 

Então não vamos ignorar quando nossos filhos gritarem por nós. Mesmo se nada 

funcionar quando você tentar confortar o seu filho, ele ainda pode sentir o seu amor. 
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Nós queremos compreensão e conforto. “Ouve, ó Senhor, a minha voz quando clamo; 

compadece-te de mim e responde-me.” (Sl 27:7). “Ouve... quando a ti clamar, quando 

levantar as minhas mãos para o teu santo oráculo.” (Sl 28:2). “... e inclina os teus 

ouvidos ao meu clamor; não te cales perante as minhas lágrimas...” (Sl 39:12).  

 

Técnicas de maternidade vêm e vão. Ao longo da sua vida diferentes psicólogos e 

especialistas dirão coisas diversas sobre a criação de filhos. Vamos manter os seus 

conselhos à “luz” da Escritura para ver claramente a Verdade. Aí então, estaremos 

fundamentadas sobre a Rocha. 

 

Disciplina amorosa. Nós também devemos expressar o nosso amor pelos nossos filhos 

com a disciplina amorosa. “Eu repreendo e castigo a todos quantos amo; sê, pois, zeloso 

e arrepende-te.” (Ap 3:19). Nossas crianças precisam de nossa disciplina para que 

outros possam amá-los também. Temos ouvido o ditado: Ele é um filho que só uma mãe 

poderia amar. Uma criança que é indisciplinada, rebelde e com falta de auto (ou 

parental) controle presta um grande desserviço para seus pais. É especialmente 

vergonhoso para a mãe. “A vara e a repreensão dão sabedoria, mas a criança que segue 

o seu próprio caminho envergonha a sua mãe.” (Pv. 29:15). Nossos filhos precisam de 

nós para treiná-los para que possam tornar-se adultos responsáveis. Isso tudo leva 

tempo, paciência e bondade. Você terá que suportar muitas coisas, acreditar em muitas 

coisas, esperar muitas coisas e superar muitas coisas, mas esse tipo de amor nunca 

falha! Homens, não esperem que sua esposa discipline e treine os seus filhos sozinha, 

quando você não estiver em casa – assuma a liderança. 

 

Eles já estão muito grandes. Ninguém é grande demais para precisar de carinho e um 

toque suave. Se eles estão em seus anos de adolescência, comece com tapinha nas 

costas, um aperto carinhoso em seu braço, ou um abraço rápido. Dê-lhes um sorriso 

com os olhos e os elogie por alguma coisa. Peça a Deus que crie a oportunidade perfeita 

para você dizer algo amável, carinhoso e sincero. 

 

Eles são adultos. Você pode estar lendo isso e pensando que é tarde demais, porque 

seus filhos estão crescidos. Não, nunca é tarde demais para mostrar o amor. Comece 

agora mesmo a amar seus filhos crescidos. Comece com suas palavras. Eles são 

amados, aceitos e cuidados? Estabeleça as bases com um abraço carinhoso e um “eu te 

amo”, não importa qual seja a idade deles. 

 

Arrependimento. Você já cometeu erros ou tem arrependimentos sobre a sua 

paternidade? Você compartilhou esses arrependimentos com o seu filho crescido? É 

humilhante, mas gratificante. “A soberba do homem o abaterá, mas a honra sustentará o 

humilde de espírito.” (Pv. 29:23). Se a sua família precisa de cura, há uma receita nas 

Escrituras. “Confessai as vossas culpas uns aos outros, e orai uns pelos outros, para que 

sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos.” (Tg 5:16). 

 

Ore por uma oportunidade, pelas palavras certas a serem ditas e para que o coração de 

seu filho adulto seja receptivo a ouvir. Esteja preparado para ouvir as suas mágoas. 

Deus nos diz: “O irmão ofendido é mais difícil de conquistar do que uma cidade forte, e 

contendas são como os ferrolhos de um castelo.” (Pv. 18:19). Mas não desanime. 

Provérbios 10:12 diz: “O ódio excita contendas, mas o amor cobre todas as 

transgressões.” E 1 Pedro 4:8 diz: “Mas, sobretudo, tende ardente amor uns para com os 
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outros; porque o amor cobrirá a multidão de pecados.” Certifique-se de aceitar toda a 

responsabilidade.  

 

Parte 2: Disciplina 

Nosso Fundamento Deve Ser a Sua Palavra 

 
Para ensinar, para reprovar, para corrigir, para treinar. Disciplina é citada 90 

vezes no Antigo Testamento, quando Deus disciplina Seus filhos e quando os filhos de 

Deus disciplinam seus próprios filhos. Disciplina é encontrada 36 vezes em Provérbios, 

quase sempre se referindo à relação pai-filho. Se queremos ser bem instruídos na 

educação das crianças, devemos ler e marcar estes versos em Provérbios como nossa 

base para formação dos nossos filhos. “Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil 

para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, 

para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra.” (2 

Tm 3:16-17). Conforme veremos nos versículos seguintes, a disciplina é uma 

ferramenta para a restauração, ao invés da condenação, para trazer uma pessoa de volta 

para a sua posição espiritual correta. 

 

Saber o que estava em seu coração. Correção nem sempre denota a imposição de dor 

ou decepção. Como pais, nós devemos viver vidas disciplinadas, a fim de disciplinar 

corretamente os nossos filhos. Devemos estar determinados a vencer todos os conflitos 

com o nosso autocontrole e não “ceder” ou ignorar um comportamento ou atitude. 

“…Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, 

fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei.” (Gl 5:22). Você 

tem sido negligente na hora de corrigir por não querer ser incomodado? “Deus o deixou, 

para prová-lo e para saber tudo o que havia em seu coração.” (2 Cr 32:31). 

 

O que tem nos impedido de seguir a Palavra de Deus? 
 

Não saber as Escrituras. É nossa responsabilidade conhecer as Escrituras bem o 

suficiente para nos impedir de sermos enganados. “Procura apresentar-te a Deus 

aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a 

Palavra da Verdade.” (2 Tm 2:15). 

 

Andará cambaleando. A falta de instrução apropriada proveniente da Palavra de Deus 

em nossas Escolas Dominicais e no púlpito tem resultado na repercussão de grandes 

quantidades de crianças rebeldes. “Certamente morrerá por falta de disciplina; andará 

cambaleando por causa da sua insensatez.” (Pv 5:23). 

 

Falta de conhecimento. Nos tem faltado conhecimento Bíblico para treinar e 

disciplinar nossos filhos. Portanto, “Meu povo está sendo destruído porque lhe falta o 

conhecimento.” (Os 4:6). 

 

Voltando-se para discussões inúteis. Muitos Cristãos seguem os “experts” mais 

populares de hoje. Entretanto, é dito nas Escrituras que não devemos dar atenção a eles. 

“...ordenar a certas pessoas que não mais ensinem doutrinas falsas, e que deixem de dar 

atenção a mitos e genealogias intermináveis.... Alguns se desviaram dessas coisas, 

voltando-se para discussões inúteis...” (1 Tm 1:3). 
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Mitos. É dito que iremos procurar o que “queremos” ouvir. “Pois virá o tempo em que 

não suportarão a sã doutrina; pelo contrário, sentindo coceira nos ouvidos, segundo os 

seus próprios desejos juntarão mestres para si mesmos. Eles se recusarão a dar ouvidos 

à verdade, voltando-se para os mitos.” (2 Tm 4:3-4). Quais são alguns dos mitos mais 

populares que estão prevalecendo em alguns livros Cristãos e são teorias sobre 

disciplina aceitas entre os Cristãos? 

 

A criança “teimosa”. Ao procurar nas Escrituras, você vai descobrir que Deus não faz 

distinção entre tipos de personalidade, tais como teimosia, a melancolia, o leão, etc para 

disciplinar, treinar ou ensinar crianças. Certamente, uma criança que não obedece 

quando repreendida deve ser tratada com cuidado para que não seja negligenciada a 

Palavra de Deus. Devemos ter muito cuidado para resistir e não acrescentar nada à 

Palavra de Deus. “Nada acrescentem às palavras que eu lhes ordeno e delas nada 

retirem, mas obedeçam aos mandamentos do Senhor, o Deus de vocês, que eu lhes 

ordeno.” (Dt 4:2). 

 

Outra coisa que, erroneamente, nos é dita é para não quebrar o “espírito” da 

criança. Mas o objetivo da punição é justamente destruir o “espírito” da rebelião. Se 

você diz para a criança não fazer alguma coisa e ela faz, você deve punir a rebelião. 

Ameaçar não vai destruir um “espírito” da rebelião. Na verdade, a ameaça constante só 

intensificará o espírito de rebelião. Você deve castigar com a vara. Nunca “ameaçar”. 

Você deve sempre falar sério e aplicar o castigo depois de ter avisado. Se você não fizer 

isto, você está mentindo para o seu filho! “A rebelião está ligada ao coração da criança, 

mas a vara da disciplina a livrará dela.” (Pv 22:15). 

 

Desafio deliberado. Outro equívoco encontrado em livros populares sobre a disciplina 

é que devemos somente disciplinar a “provocação deliberada.” No entanto, claramente 

encontramos na Escritura que esta não é a Verdade. “Insensatez” é também um apelo 

para a punição, como por exemplo, se uma criança se esquece de fazer as coisas que lhe 

disseram para fazer. “A insensatez está ligada ao coração da criança, mas a vara da 

disciplina a livrará dela.” (Pv 22:15). Mas por que adotamos algo que é falso e não 

encontrado nas Escrituras? Será que queremos ouvir algo falso sobre a disciplina da 

criança? Isso poderia ser o nosso medo da Verdade? 

 

Temor ao homem cai em armadilhas. Mas se aplicarmos a disciplina da forma que a 

Escritura nos diz, bem, o que dizer dos Direitos das Crianças e abuso infantil? Mais uma 

vez, vamos buscar a Verdade nas Escrituras. “Quem teme ao homem cai em armadilhas, 

mas quem confia no Senhor está seguro.” (Pv 29:25). 

 

Não tema a censura de homens. O que os outros (família e amigos) vão dizer? 

“Ouçam-me, vocês que sabem o que é direito, vocês, povo que têm a minha lei no 

coração: Não temam a censura de homens nem fiquem aterrorizados com seus 

insultos.” (Is 5:17). (Insulto significa ataque verbal. Censura é definido como 

repreensão, desonra ou descrédito). Nós não devemos então nos preocupar com os 

ataques ou com o descrédito e desonra dos outros para conosco. “E você, filho do 

homem, não tenha medo dessa gente nem das suas palavras. Não tenha medo, ainda que 

o cerquem espinheiros, e você viva entre escorpiões. Não tenha medo do que disserem, 

nem fique apavorado ao vê-los, embora sejam uma nação rebelde.” (Ez 2:6). 
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Não acrescente às Suas Palavras. Afaste-se das “teorias” e “técnicas” de correção do 

mundo de hoje, ou seja, “pausa”, “castigo” ou remoção de privilégios, etc, que são 

usadas em vez de usar a vara. “Nada acrescente às palavras Dele, do contrário, Ele o 

repreenderá e mostrará que você é mentiroso.” (Pv 30:6). 

Seus caminhos. Faça uma aliança com Deus se comprometendo a seguir os Seus 

caminhos, independentemente do que o mundo diga.  

 

A Verdade sobre a Disciplina 
 

Vamos ver as referências específicas nas Escrituras para obtermos sabedoria:  

 

Quando você pune uma criança, isso prova a ela que você a ama. “Quem se nega a 

castigar seu filho não o ama; quem o ama não hesita em discipliná-lo.” (Pv 13:24). Eu 

expliquei aos meus filhos que eu não disciplino outras crianças, só as minhas. Isto é 

porque eu os amo da mesma forma como o Pai celestial nos ama e Ele só disciplina 

aqueles que são Seus. “Aqueles a quem o Senhor ama Ele disciplina, e ele castiga todo 

aquele a quem aceita como filho.” (Hb 12:6). 

 

A hora de repreender é no começo. Não espere para tirar seus filhos de seus maus 

caminhos. “Corrija os seus filhos enquanto eles têm idade para aprender (cedo); mas 

não os mate de pancadas.” (Pv19:18). Isto significa disciplinar desde pequenos e no 

começo da desobediência. Muitos pensam que você não pode ou não deve treinar um 

bebê para fazer a coisa certa. No entanto, você ficaria surpreso com o que uma criança 

muito pequena é capaz de entender. A coisa mais difícil de mudar é o comportamento 

(ou atitude) que um bebê ou uma criança mais velha foram autorizados a desfrutar. Pare 

e puna o mau comportamento a primeira vez que eles fizerem isso. 

 

O tolo despreza a sabedoria e a instrução. Podemos ver que não devemos apenas 

quebrar a “vontade” da criança, mas temos de romper o “espírito” de rebelião. Mas 

como saber se é a vontade ou o espírito que tem gritado? Se a criança demonstra algum 

tipo de raiva, ressentimento ou sarcasmo após a punição, isso significa que o espírito de 

rebelião ainda está lá! “O temor do Senhor é o princípio do conhecimento; os 

insensatos desprezam a sabedoria e a instrução.” (Pv. 1:7). A rebelião se opõe à 

autoridade e assim se opõe a Deus. 

 

Ele não morrerá. A dor temporária é proveitosa para a mudança de caráter 

permanente. Quem é mais forte e mais determinado, você ou seus filhos? “Não evite 

disciplinar a criança; se você a castigar com a vara, ela não morrerá.” (Pv 23:13). Na 

vida, nós enfrentamos dor “por uma estação” para desfrutar o que Deus quer nos dar 

para a vida toda. 

 

Quais são os benefícios de corrigir seus filhos corretamente? Os benefícios reais da 

punição são espirituais. “Discipline ela com a vara e você salvará sua alma da 

sepultura.” Outra versão diz, “Tu a fustigarás com a vara, e livrarás a sua alma do 

inferno.” (Pv. 23:14). 

 

Novamente, quando você disciplina uma criança, isso prova que você a ama. 
“Quem se nega a castigar seu filho não o ama; quem o ama não hesita em discipliná-lo.” 

(Pv 13:24). 

 



 Um Homem Sábio 192 

O propósito da punição é o redirecionamento da vida.”O chicote é para o cavalo, o 

freio, para o jumento, e a vara, para as costas do tolo!” (Pv 26:3). Não use um chicote já 

que seu filho não é um cavalo, nem um cinto já que seu filho não é um burro. Para 

seguir as Escrituras, devemos usar uma vara “verde” na parte traseira. Nós usamos uma 

chave que traz verdadeiro arrependimento. “A vara da correção dá sabedoria, mas a 

criança entregue a si mesma envergonha a sua mãe.” (Pv 29:15). Evitar punição acabará 

por trazer vergonha para a mãe. Todas as Escrituras são claras sobre a punição: a vara é 

a única “cura” para a rebelião. Outras “técnicas” podem ser utilizadas depois da vara, 

mas elas raramente são necessárias e devem ser usadas com moderação e 

cautelosamente. 

 

O ministério da reconciliação. “Você está de castigo!” Muitos pais acreditam e 

praticam o método do castigo. Durante um determinado período de tempo, a criança 

deve ficar “na casinha do cachorro”, por assim dizer. Mas isso não é Bíblico. Temos de 

aplicar castigos físicos (a vara) e, em seguida, treinar nossos filhos para pedir perdão. 

Então devemos perdoar! “Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo 

mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação, ou seja, que Deus 

em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não lançando em conta os pecados 

dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação.” (2 Co 5:18-19). 

 

Perdoe e os conforte. Mostre seu amor por eles depois.”...vocês devem perdoar-lhe e 

consolá-lo, para que ele não seja dominado por excessiva tristeza. Portanto, eu lhes 

recomendo que reafirmem o amor que têm por ele.” (2 Co 2:7-8). 

 

Aplicando a Vara 

 
Ele que os ama, os disciplina. Você ama suas crianças o suficiente para usar a vara? 

“Discipline seu filho enquanto há esperança, e não deseje a sua morte.” (Pv. 19:18). “O 

que não faz uso da vara odeia seu filho, mas o que o ama, desde cedo o castiga.” (Pv. 

13:24). E, “Eu repreendo e castigo a todos quantos amo; sê pois zeloso, e arrepende-te.” 

(Ap 3:19). 

 

Muitos pais deixam seus filhos agirem com desobediência porque eles não conseguem 

dizer-lhes o que é esperado deles e não acham que é “justo” aplicar a vara. Em vez 

disso, eles alertam, alertam e alertam. Quando você diz a seus filhos o que eles devem 

fazer ou não fazer, veja se há uma referência para o seu ensino na Bíblia. Se houver uma 

Escritura específica que se aplica, em seguida, abra a Bíblia e leia (você ou eles) em voz 

alta. Pais, este é um bom motivo para conhecer a Palavra! 

 

Seu objetivo no uso de uma vara (uma batida) é para a criança associar o pecado à dor. 

O que é mais importante é que ela saiba, através de suas ações, que você não está com 

raiva dela, mas que você odeia o pecado. Isso não é seguir o mesmo padrão que o nosso 

Pai celestial usa conosco? Deus nos disciplina, mas Ele nunca deixa de nos amar. 

 

Quando você chama uma criança para vir até você, e ela opta por não cumprir, 

simplesmente caminhe até ela e bata na parte de trás de sua perninha, o que vai 

encorajá-la a se mover. Quando uma criança é instruída para não chamar quando quiser 

uma bebida ou qualquer outra coisa depois que ela foi colocada na cama, é tão simples 

como ir até ela, puxar as cobertas e aplicar uma pequena batida com a vara. Em seguida, 

se abaixe, dê um beijo novamente e diga-lhe gentilmente e amorosamente para não 
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chamar de novo. Quando duas crianças foram orientadas a não brigar, é tão simples 

como caminhar até elas e dar em cada uma delas uma rápida batida com a vara. Não há 

necessidade de gritar, ficar com raiva ou explicar! 

 

Se elas parecerem chocadas, você pode explicar depois que você já tiver aplicado a 

vara. Há muitos pais que gastam tempo discutindo com seus filhos. Pais, a sua família 

não é uma democracia. Deus, em sua infinita sabedoria, criou uma linha de autoridade 

para um propósito. Não mine a sua autoridade com debates verbais com seus filhos. E 

não espere até que você esteja com raiva. “O coração alegre é bom remédio, mas o 

espírito abatido faz secar os ossos”. (Pv 17:22). Se você esperar, achando que eles vão 

vir, ou obedecer, ou parar o que estão fazendo, então há uma boa chance de que você 

fique com raiva. Se, em vez disso, você aplicar a vara logo em seguida, que traz uma 

dor, você pode manter o seu semblante alegre. 

 

A tristeza os levou ao arrependimento. O uso de uma vara é para trazer obediência e 

arrependimento. “Agora, porém, me alegro, não porque vocês foram entristecidos, mas 

porque a tristeza os levou ao arrependimento. Pois vocês se entristeceram como 

Deus desejava, e de forma alguma foram prejudicados por nossa causa.” (2 Co 7:9). 

“Castigue-a, você mesmo, com a vara, e assim a livrará da sepultura.” (Pv 23:14). Se 

neste momento você quer me dizer que seus filhos não vão reagir a uma vara ou a 

qualquer outra correção física - então é porque você não está aplicando a vara o 

suficiente ou com força suficiente! Você simplesmente deve se certificar de que doa. 

 

Muitos pais têm medo de danos permanentes ou têm medo de se tornarem abusivos. 

Tudo o que uma criança precisa é sentir os “efeitos completos” de uma vara uma vez 

para que eles respeitem sempre a vara e seus pais. Abuso decorre da raiva. Se você 

“cortar o mal pela raiz” toda vez, em vez de ignorar o comportamento inadequado, 

então você nunca vai chegar ao ponto de abuso. Abuso está aumentando porque os pais 

deixaram de usar o castigo físico com seus filhos. No momento em que a criança tenha 

esgotado totalmente a paciência dos pais (porque todos os outros métodos simplesmente 

não funcionam), então o pai esgotado age perdendo o controle. 

 

Fala do que está cheio o coração. É importante pedir para que seja dito um “me 

desculpe, por favor me perdoe por...” já que “O coração do sábio ensina a sua boca, e os 

seus lábios promovem a instrução.” (Pv 16:23).” O homem bom tira coisas boas do bom 

tesouro que está em seu coração, e o homem mau tira coisas más do mal que está em 

seu coração, porque a sua boca fala do que está cheio o coração” (Lc 6:45). Isso deve 

ser sincero, sem qualquer ressentimento, raiva ou persuasão. Se novamente a criança se 

rebelar contra sua autoridade, recusando-se a atender o seu pedido com o coração certo, 

então, repita as batidas até que elas sintam os “efeitos completos.” 

 

Serás aceito. Você deve ver o verdadeiro arrependimento. “Por isso Caim se enfureceu 

e o seu rosto se transtornou. O Senhor disse a Caim: “Por que você está furioso? Por 

que se transtornou o seu rosto? Se você fizer o bem, não será aceito? Mas se não o 

fizer, saiba que o pecado o ameaça à porta; ele deseja conquistá-lo, mas você deve 

dominá-lo” (Gn 4:5-7). Se você está com muito medo de seguir adiante, e permite que 

eles abriguem uma ira secreta  contra a sua autoridade, você um dia verá que a amargura 

deles em relação a você irá destruir o seu relacionamento. 
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Perdoe e console. Se você tem um filho cujo espírito rebelde foi quebrantado, então 

reafirme seu amor por ele, verbal e fisicamente. Abrace-o ou o mantenha em seu colo, 

se ele não for muito velho ou muito pesado. “Por isso vos rogo que confirmeis para com 

ele o vosso amor.” (2 Co 2:8).”A punição que lhe foi imposta pela maioria é suficiente. 

Agora, pelo contrário, vocês devem perdoar-lhe e consolá-lo, para que ele não seja 

dominado por excessiva tristeza.” (2 Co 2:6-7). Neste ponto, não deve haver nenhuma 

necessidade de você “colocá-los de castigo” ou”mandá-los para o seu quarto”, “tirar os 

seus privilégios” ou usar qualquer outro meio de punição. 

 

Refirme o seu amor por eles. Após usar a vara em sua criança, tenha a certeza de 

mostrar o seu amor por ela. “Por isso vos rogo que confirmeis para com ele o vosso 

amor.” (2 Co 2:8). Nunca corrija ou use a “vara” em frente a outras pessoas que não 

pertencem à família imediata. Nunca devemos envergonhar nossas crianças enquanto 

deixamos quem está vendo embaraçados. “Façam tudo com amor.” (1 Co 16:14). “O 

sábio de coração é considerado prudente; quem fala com equilíbrio promove a 

instrução.” (Pv 16:21). O amor é um importante fundamento que você precisa 

demonstrar para seus filhos. “O objetivo desta instrução é o amor que procede de um 

coração puro, de uma boa consciência e de uma fé sincera.” (1 Tm 1:5). Tenha a 

certeza de que a sua atitude demonstre que tudo está perdoado e esquecido. 

 

Aviso: Se sua mulher fez o que ela deveria ter feito, seguindo as medidas adequadas de 

correção, então não haverá necessidade de puni-los uma segunda vez “quando seu pai 

chegar em casa.” Se sua esposa quiser que você fique ciente de um problema que 

aconteceu durante o dia, então conversem em particular. Mesmo o nosso sistema 

judicial não permite que qualquer pessoa seja julgada duas vezes pelo mesmo crime! 

 

Paz e prazer à sua alma. A Palavra de Deus é verdadeira. Você confia Nele ou você 

confia nos conselhos ou avisos do mundo? “Discipline seu filho, e este lhe dará paz; 

trará grande prazer à sua alma.” (Pv. 29:17). 

 

Faça um Compromisso 

 
Não espere demais. Comece a treinar e disciplinar seus filhos quando eles são jovens. 

Não espere para corrigir o mau comportamento. Entre em ação tão logo ele comece a 

desobediência ou a atitude desagradável. 

 

Autor da rebelião. Lembre-se que o autor da rebelião é Satanás. Deus é o autor da 

disciplina e da autoridade. A quem você servirá? A quem seus filhos irão servir? 

 

Gera respeito. Disciplina gera respeito por você e por toda autoridade. Além disso, a 

falta de correção adequada gera desrespeito por você e por toda a autoridade. 

 

Confesse seus pecados. A correção dos pais é apenas temporária, você só tem alguns 

anos! Então comece cedo, enquanto o barro está mole. Se você esperar até que eles 

sejam adolescentes, você terá que usar uma marreta para quebrar o concreto. Se os seus 

filhos estão crescidos e você não os disciplinou e treinou Biblicamente, então você 

provavelmente já teve muita dor de cabeça e muitas noites sem dormir. Seu conforto 

está na oração! Deus é um Deus de milagres. Confesse sua falta de obediência a Sua 

Palavra e Seus caminhos por causa de seu filho adulto. “Portanto, confessem os seus 



 15. As Instruções do Pai 195 

pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um 

justo é poderosa e eficaz.” (Tg 5:16). 

 

Energia e comprometimento. Será necessário energia e comprometimento de sua 

parte, mas os resultados valem a pena! Pague o preço agora ou ore mais tarde! 

 

Parte 3: Treinamento 
 

Educar uma criança para ser um adulto piedoso requer mais do que disciplina - é preciso 

treinamento. “Ensina a criança no caminho em que deve andar, mesmo quando 

envelhecer não se desviará dele” (Pv. 22:06). Este versículo diz para treiná-lo no 

caminho em que deve andar, e não no que não deve andar. Muitas vezes gastamos todo 

o nosso tempo dizendo a criança “não” ou o que não fazer, em vez de usar o tempo para 

treinar. Ao seguir a Palavra de Deus, você vai evitar a necessidade de muita disciplina. 

Treine seus filhos para que eles saibam o que fazer! 

 

Falta de conhecimento. As Escrituras dizem: “O Meu povo pereceu por falta de 

conhecimento.” (Os 4:6). As suas crianças estão perecendo por causa da falta de 

informação sobre o que elas devem fazer?  

 

O que o homem plantar. Nós mandamos nossos filhos para a escola ou para a Escola 

Dominical para eles obterem conhecimento, mas Deus deu os entregou para nós. Eles 

estão aprendendo o que nós ensinaríamos, se tivéssemos tempo para isso? Vamos 

lembrar: “Não erreis, Deus não se deixa escarnecer; pois aquilo que o homem semear, 

isso também ceifará.” (Gl. 6:7). 

 

Ele deve andar. Se eles não forem treinados e disciplinados, podemos honestamente 

afirmar: “Ensina a criança no caminho em que deve andar, mesmo quando envelhecer 

não se desviará dele.” (Pv. 22:6). 

 

Deixei para trás as coisas de menino. Portanto, se quisermos reivindicar a promessa 

de Provérbios 22:06, temos de ensinar e treinar nossos filhos. Ajude-os a acabar com as 

coisas de menino à medida que crescem até a idade adulta. “Quando eu era menino, 

falava como menino, pensava como menino e raciocinava como menino. Quando me 

tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. (1 Co 13:11). Mas isso só pode 

ser conseguido se nós, como os líderes da família, tivermos abandonado as coisas de 

menino. Tantas mulheres reclamam que elas são as únicas adultas na casa. Sua esposa 

se sente assim? 

 

Diligência 

 
Ensine-os a trabalhar com diligência. Diligência é entusiasmo, prazer, excitação, 

devoção e fervor. Ajude seu filho a aprender a boa ética de trabalho. Dê-lhes tarefas 

que eles devem fazer todos os dias. Pais que têm apenas um ou dois filhos muitas vezes 

não necessitam de ajuda deles com o trabalho doméstico ou o trabalho no quintal. Ao 

não ensiná-los a fazer a “sua” parte, você irá comprometer muito o futuro de seus filhos. 

 

Desejado e necessário. Quando você pede a ajuda de uma criança, isso mostra a ela que 

ela é desejada e necessária. Há um capítulo no livro Workers@Home que irá ajudar a 
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implementar um sistema com suas crianças que manteve a minha casa em ordem por 

mais de 20 anos!  

 

Responsabilidade! Trabalho ensina a apreciar o que eles têm e, por sua vez os ensina 

responsabilidade! Se eles ganham o que eles têm, eles irão cuidar e apreciar tudo o que 

Deus lhes der no futuro. Exigimos que os nossos filhos paguem por seus uniformes 

esportivos ou matrículas, aparelhos ortodônticos, e muitas de suas próprias roupas.  

 

Emprego Remunerado 

 
Trabalhos. Empregue os seus filhos criando trabalhos para eles ganharem dinheiro. 

Isso deve estar acima e além de suas funções normais. 

 

Quando são jovens. Comece primeiro olhando ao redor da casa para encontrar coisas 

que eles são capazes de fazer. Você não deve esperar até que eles estejam muito 

grandes; comece quando eles são jovens. Pagamos nossas crianças mais jovens com 

guloseimas ou privilégios ou umas meras moedas por um bom trabalho. 

 

Do lado de fora. Depois, conforme eles crescem, eles podem começar a trabalhar no 

jardim, na garagem, ou no carro. O lado de fora é o passo seguinte após eles terem 

dominado as responsabilidades do lado de dentro da casa. 

 

A vizinhança. Finalmente, depois que eles dominaram o trabalho dentro e fora de casa 

e estiverem trabalhando bem, eles então estarão prontos para trabalhar na vizinhança. 

Podem lavar carros, fazer o trabalho do quintal, alimentar os animais, levar latas de lixo 

para a rua e ajudar as mulheres mais velhas com as suas tarefas. Como seus pais 

procurem por necessidades em seu bairro. 

 

Nota: Certifique-se de que ajudar você ou um vizinho nem sempre é por dinheiro - eles 

devem ser úteis a você, às viúvas e aos pobres. 

 

O dinheiro que eles ganharam. O que eles fazem com o dinheiro que eles ganharam? 

É importante que você não pare com o processo de instrução, uma vez que eles 

ganharem dinheiro. Você deve instruí-los a gastar o dinheiro que conseguiram com 

sabedoria. 

 

Desejo das crianças. A pior coisa que você pode fazer é realizar todos os desejos de 

seus filhos. Além disso, não substitua as coisas que eles perderam ou danificaram, ou 

que tenham sido roubadas - isso aconteceu por irresponsabilidade deles. 

 

Levar para a vida adulta. Tudo o que você ensiná-los a fazer com o dinheiro que eles 

ganharam agora será transferido para a vida adulta. Você quer que eles dependam de 

você, quando estiverem fora, supostamente por conta própria? 

 

Deus supre todas as nossas necessidades. Primeiro o dízimo! Ensine seus filhos que 

Deus supre todas as nossas necessidades. Deus só nos pede para darmos a Ele 10% e 

ficamos com 90%! Exija que seus filhos deem o dízimo de todo o dinheiro que 

ganharem. 

 

Economize 10%. Economize! Ensine seus filhos a economizarem os próximos 10%. 
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Necessidades futuras. Em seguida, eles precisam pagar por suas necessidades. 

Precisam pensar em suas necessidades futuras, como já dissemos (pagamentos, 

equipamento ou vestuário) ou, eventualmente, um presente de aniversário, presente do 

dia das Mães, etc. 

 

Ensine a comprar de maneira sábia. Por último, a criança pode gastar em seus 

“desejos”. O cuidado aqui está em ensinar a comprar de maneira sábia.  

 

Seu próprio dinheiro. Não permita brinquedos, jogos ou livros que tenham uma má 

influência sobre seu filho, só porque ele está usando o seu “próprio dinheiro.” Além 

disso, não permita que eles comprem roupas rebeldes (coisas que você não compraria 

para eles), só porque é o dinheiro deles. 

 

Organização 

 
Ensine organização. Você deve treinar uma criança para ser organizada, mas você 

não pode ensinar o que não aprendeu! A mãe de Erin, que Deus a abençoe, era a pessoa 

mais desorganizada que você pode imaginar. Quando Erin e eu nos casamos ela não 

tinha ideia de como manter a casa organizada e funcionando harmoniosamente. Se sua 

esposa tiver problemas nesta área, há esperança. Erin escreveu a maioria dos métodos 

dela para manter a casa e a família (de nove pessoas) funcionando perfeitamente – 

enquanto educava os filhos em casa, escrevia livros e me ajudava com o meu negócio. 

Dê uma cópia do Workers@Home para a sua esposa. 

 

Da maneira que quiserem. Seja diligente quanto a eles manterem os seus quartos em 

boa ordem. Muitos pais pensam que porque este é “o quarto deles” é permitido mantê-lo 

da maneira que quiserem, desde que a porta esteja fechada. Eu não acho que você será 

muito popular com sua nora, quando o seu filho mantiver a casa dele da forma que foi 

autorizado a manter seu quarto! 

 

Cuidado: Tenha cuidado sobre a criação de “atitudes territoriais” sobre o quarto deles 

e coisas deles. Você precisa ensinar e expor para os seus filhos que “não somos donos 

de nada.” Somos mordomos sobre tudo o que Deus nos confiou. 

 

Como fazer isso. Ensine-os a como fazer todas as tarefas e deveres que são pedidos que 

eles façam. 

 

Feito corretamente. Trabalhe junto da primeira vez, então depois, quando eles tiverem 

aprendido, periodicamente cheque o trabalho deles e tenha certeza de esteja sendo feito 

corretamente. 

 

Tudo está maravilhoso. Muitos especialistas dizem que vamos estragar a autoestima 

de nosso filho se não dissermos “tudo está maravilhoso.” (E então, depois que eles 

forem para o quarto, nós podemos “consertar” o que eles deixaram de fazer ou fizeram 

errado.) As crianças querem e precisam da verdade. Não tenha medo de corrigi-los. 

Apenas certifique-se que isso seja motivado por amor, não por um desejo de provar-lhes 

um fracasso. 
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Preparar com antecedência. Ensine-os a se prepararem com antecedência separando a 

roupa que usarão no dia seguinte, preparando suas bolsas esportivas quando as roupas 

estiverem limpas e secas, e colocando as coisas na porta para serem recolhidas quando 

estiverem saindo. Você encontrará algumas dicas sobre isto no Workers@Home. 

 

Trabalhos Domésticos 

 
Muitos homens pensam que seus filhos não deveriam fazer trabalhos domésticos ou 

mesmo arrumarem as suas camas! Fuja dessa ideia e permita que sua esposa use os 

filhos para aliviar o fardo dela. Isto os ensinará a receberem ordens e a cumpri-las. No 

serviço militar, os homens arrumam os próprios beliches, lustram os próprios sapatos, 

esfregam o convés, auxiliam na cozinha, etc, etc. O lar é o primeiro campo de 

treinamento deles, onde aprendem a cuidar de si mesmos e daqueles com quem dividem 

a sua moradia. 

 

Diminua suas expectativas. Quando se trabalha com crianças, a paciência é mais 

necessária, juntamente com expectativas mais baixas do que poderíamos ter para nós 

mesmos. 

 

Investimento no futuro. Pode ser mais fácil agora fazer tudo sozinho, mas, através do 

treinamento de seus filhos, você está investindo no futuro – no seu e no dele. 

 

Não basta arrumar depois deles. Ensine-os a manter a sua casa limpa e arrumada. 

Chame-os (no quarto ou na casa), quando eles deixaram algo fora do lugar. Não saia 

recolhendo o que eles deixarem espalhado! 

 

Crianças na cozinha. Fazer com que eles ajudem na cozinha pode ser útil também. 

Atenção: não faça isto quando o jantar estiver atrasado ou se você estiver esperando 

convidados - será difícil para sua esposa manter a paciência! 

 

Treine seus jovens homens. Treine os meninos para lavarem a roupa. Os trabalhos 

domésticos não são apenas para as meninas, pois a maioria dos homens vive por conta 

própria antes de se casarem. É terrível quando os pais não treinam os seus jovens 

homens. Será que a sua nora não irá simplesmente amar quando ela tiver o primeiro 

bebê e seu marido for capaz de manter a casa limpa e toda a roupa lavada? Os meninos 

com mais ou menos 9 ou 10 anos podem facilmente aprender isso. Se você esperar até 

que eles estejam em seus anos de adolescência, você esperou tempo demais.  

 

Sugestão: Tire o título de “adolescente” do seu vocabulário. Ele conota rebelião. Eles 

são “jovens homens” ou “ jovens senhoras “ e você deve esperar que eles ajam dessa 

forma. 

 

Espiritual 

 
Fale sobre Deus. Converse com seus filhos sobre Deus, o Senhor, e como Ele 

desempenha um papel na sua vida cotidiana. 
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Orações diárias. Ore com eles sobre suas necessidades e medos. Peça-lhes para orar 

por suas necessidades, especialmente durante uma provação familiar. As orações diárias 

são o melhor remédio para as preocupações diárias. 

 

Compartilhe suas provações. Você não está “empurrando religião goela abaixo “ 

quando você compartilha suas provações e como o Senhor o ajudou em todas elas. Não 

esconda tudo o que você passa como adulto para que eles não estejam despreparados 

para a vida. Mas, ao mesmo tempo, não os envolva em confidências e em detalhes que 

eles, como crianças, nunca deveriam ter que enfrentar. 

 

Atenção: As crianças têm ouvidos e ouvem tudo! Cuidado com o que você diz na 

presença delas e, sobretudo, observe a sua língua quando estiver no telefone. Seus filhos 

não são seus melhores amigos. Eles precisam de vocês para serem seus pais e para 

protegê-los enquanto são jovens! Não transmita medo aos seus filhos. 

 

Deus responde às orações. Use uma árvore de oração para mostrar como Deus 

responde às orações. Você encontrará uma no final do capítulo 2, “Seu Primeiro Amor”. 

 

Veja a sua alegria! Viva a sua fé! Deixe-os ver a sua alegria no Senhor! Outra coisa 

que Erin fazia com os nossos filhos pequenos todos os dias era colocar neles a 

armadura de Deus. Peça-lhes para representar, como se eles estivessem colocando cada 

peça da armadura. Meus meninos costumavam fazer as suas próprias armaduras com 

capacetes e espadas. Eles proclamavam em alta voz: “Esta é a minha espada do Espírito 

– a Palavra de Deus” “Eu estou calçando as sandálias da paz, para que eu possa ser um 

pacificador quando vir um problema” “Este é o meu escudo da fé, para que eu possa 

apagar todos os dardos inflamados do diabo quando ele atirá-los em mim!” 

 

Leve-os ao Senhor cedo. (Não deixe esta bênção para um professor de Escola 

Dominical ou outra pessoa).  

 

Escondendo a Palavra de Deus em seus corações. Faça-os memorizar as Escrituras 

todos os dias. Esconder a Palavra de Deus em seus corações fará com que eles tenham o 

fundamento de que necessitam para um caráter verdadeiramente grandioso e piedoso. 

Você encontrará algumas dicas sobre memorização da Bíblia no livro Workers@Home. 

 

Disciplinar e treinar. Ao seguir a Palavra de Deus disciplinando, treinando e 

corrigindo os seus filhos, você está dando um exemplo para que eles façam o mesmo 

com seus netos. 

 

Respeito 

 
“Honra a seu pai e sua mãe.” (Ef 6:1). Este deve ser o primeiro versículo que toda 

criança deve memorizar, a partir dos 2 ou 3 anos de idade. 

 

Seguem seu exemplo. Tenha cuidado com a forma como você fala dos seus pais na 

frente dos seus filhos; eles seguirão o seu exemplo. Certifique-se de que você trate ou 

fale sobre os seus pais do jeito que você quer ser tratado por eles quando envelhecerem. 

 

Glorificar crianças desrespeitosas. Não permita que seus filhos sejam desrespeitosos 

com outros adultos. Se você permite que eles assistam televisão em sua casa, você os 
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está treinando para serem rebeldes. O desrespeito por adultos é enfatizado em todos os 

seriados de comédia que eles assistem e em filmes que eles veem. A glorificação de 

crianças desrespeitosas é muito popular nos dias de hoje. 

 

Responder. Você permite que seus filhos lhe respondam? Se eles não responderem 

coisas como “Sim, senhora” ou “Não, senhor”, eles estão respondendo. Nunca permita 

que eles te respondam.  
 

Quantas vezes você chama antes que eles venham? Nunca chame duas vezes. As 

crianças sabem quantas vezes você está disposto a chamá-las Toda criança espera até o 

momento em que vocês esteja prestes a “explodir” antes de vir. 

 

Estou indo! Ensine-os a responder ao seu primeiro chamado com “Estou indo!”! Isso 

começa ao ensinar seu bebê a dizer “Estou indo, papai” e depois pegar a sua mão e 

trazê-lo até você, elogiando-o durante o caminho. 

 

Repentinamente incapazes de andar. Se ficarem “fracos dos joelhos” e de repente não 

conseguirem andar, eles devem ganhar uma pequena pancadinha na perna. 

 

Venha de boa vontade. Quando eles conseguirem pronunciar as palavras “Estou indo 

papai”, eles pensarão que isso foi ideia deles e virão correndo e de boa vontade. 

 

Você é muito preguiçoso? Não os chame se você está com preguiça para ir buscá-los 

quando os chamar da primeira vez. Lembre-se: obediência demorada é desobediência!  

 

Testemunho: “Eu estava dizendo a uma amiga semana passada que estou trabalhando 

com meus filhos para me obedecerem imediatamente, sem esperarem ser chamados 

uma segunda vez. Minha amiga honestamente não conseguia entender o porquê de isto 

ser assim tão importante e eu admiti que às vezes ainda dou a eles uma segunda 

chance. Um ou dois dias depois dessa conversa com ela, Evan (de 2 anos) colocou uma 

moeda no CD player do carro e o sistema elétrico inteiro deu um curto circuito – as 

luzes do painel apagaram e eu fui até parada porque não percebi que as luzes traseiras 

estavam apagadas também! Quando eu vi o que ele ia fazer eu disse “Não!” e ele olhou 

bem para mim, provavelmente para ver se eu estava com o meu olhar de “última 

chance”... acho que eu não estava porque, de qualquer forma, ele foi e colocou a 

moeda lá. Isto me fez compreender porque é tão importante para os meus filhos 

saberem que eles têm que obedecer a primeira vez que eu falar. Foi uma lição cara, 

mas eu estou louvando a Deus por torná-la tão óbvio que eu não pude deixar de 

enxergar!” 

 

Baseie todas as lições em um fundamento da Palavra. Não fale mal dos outros e não 

tolere isso em seus filhos. Minha esposa e eu sempre tentamos basear todas as lições na 

Palavra. Há muitos versículos sobre difamação. 

 

Demonstre respeito. Demonstre respeito pelas coisas e propriedades dos outros. 

Investir em outros os ensinará isso.  
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As Maneiras 

 
Apresentando-se. Ensine aos seus filhos a forma educada de apresentarem-se com 

“prazer em te conhecer” e com um sorriso (e um aperto de mão para os meninos).  

 

Etiqueta ao telefone. Ensine-os como se comportar ao telefone. Peça que eles se 

identifiquem e falem “Quem está falando, por favor?”. Depois, ensine-os a cobrir o 

telefone ou ir até você – nunca gritando! 

 

Faça contato visual. Olhe-os nos olhos para que eles aprendam a fazer o mesmo. O 

fato deles não conseguirem fazer contato visual pode afetar a percepção dos outros em 

relação à sinceridade deles. 

 

Você deixa seus filhos interromperem? Você encoraja interrupções permitindo que 

seus filhos consigam o que eles querem fazendo isto? Nunca permita que eles 

interrompam quando você ou outros estiverem falando. Ensine-os a ficarem perto de 

você em silêncio. Após uma espera curta, desculpe-se com a outra pessoa e pergunte em 

voz baixa o que eles precisam.  

 

Vá e volte. Se eles interromperem, faça-os ir e voltar e fazer como você pediu – 

diversas vezes se for necessário! E não ouça o que eles querem ou você estará 

incentivando as interrupções! 

 

A atitude correta dever ser para toda a vida. Não use frases como “Enquanto você 

estiver em minha casa você vai fazer isso...”. Seu objetivo deve ser desenvolver um 

homem ou mulher piedosos. O bom comportamento ou atitude correta deve ser para 

toda a vida. É importante desenvolver o caráter de uma criança e não simplesmente 

suprimir uma atitude da carne. 

 

Não. Não fale mal dos seus filhos, nunca! Não diga que são pestes ou coisa pior. Não 

diga que você mal pode esperar para que eles cresçam ou voltem para a escola. Você 

colherá o que plantou. Essa mesma atitude voltará para você depois.  

 

Educação em Casa 

 
Muitas pessoas estranham o fato de educarmos os nossos filhos em casa. O Senhor sabe 

que não é meramente um compromisso, mas uma convicção. Eis aqui nossas razões 

para ensinarmos nossos próprios filhos. Se você não está ensinando seus filhos em casa, 

espero que após essa leitura você sinta que é algo sobre o qual deva orar e discutir com 

sua esposa.  

 

Você deve ensiná-los diligentemente. Deus lhes deu seus filhos para que você possa 

treiná-los até a vida adulta. Como adultos, eles precisam saber, entre outras coisas 

espirituais, a ler, escrever e matemática. Só é preciso ligar no noticiário, ler um jornal 

ou pegar uma revista para ver que aqueles que estão se graduando do colegial não 

possuem habilidades básicas. Grandes empresas agora estão tendo que gastar dinheiro 

para corrigir habilidades dos jovens adultos da nação porque eles não aprenderam o 

básico em mais de 12 anos de escola. “Ensine-as com persistência a seus filhos. 
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Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo 

caminho, quando se deitar e quando se levantar” (Dt 6:7). 

 

Deus deu a eles conhecimento e inteligência. Você investe anos para trabalhar a moral 

e sabedoria da criança e então a escola desfaz tudo que eles aprenderam. E para 

completar, eles voltam seus filhos contra você mesmo e os colocam do lado dos 

colegas. Daniel nunca teria conseguido permanecer sozinho se seus pais não o tivessem 

ensinado quando pequeno. Declaremos este versículo em Daniel 1:17 que diz: “A esses 

quatro jovens (Daniel, Hananias, Mizael e Azarias) Deus deu sabedoria e inteligência 

para conhecerem todos os aspectos da cultura e da ciência. E Daniel, além disso, sabia 

interpretar todo tipo de visões e sonhos.” 

 

Decida-se. Assim como com todas as promessas, temos condições que devem ser 

cumpridas. As condições de Deus, que esses jovens cumpriram, era que permanecessem 

imaculados. “Daniel, contudo, decidiu não se tornar impuro com a comida e com o 

vinho do rei, e pediu ao chefe dos oficiais permissão para se abster deles.” (Dn 1:8). Se 

mantivermos nossos filhos imaculados, como os pais desses jovens conseguiram, 

podemos então confiar que Deus dará o que eles precisam. 

Pergunte-se a si mesmo: se seus filhos estão cercados pelo mal, eles permanecerão 

imaculados? O conhecimento do mundo é mais importante do que a condição de suas 

almas? Você quer que seus filhos aprendam religiões diferentes? O humanismo secular 

é ensinado em todas as escolas públicas e está entremeado em todos os assuntos. 

“Tirarei dos seus lábios os nomes dos baalins; seus nomes não serão mais invocados.” 

(Os 2:17). 

 

Nossos dias. Você já considerou o tempo passado na escola em comparação com o 

tempo deles em casa, com você, seu pai, irmãos e irmãs? “…Os nossos dias na terra são 

como uma sombra…” (1 Cr 29:15). 

 

Um amigo do mundo é um inimigo de Deus. Você quer que os colegas tenham o 

primeiro lugar na vida deles? Você quer que os colegas sejam as pessoas a quem eles 

mais querem agradar? Você não prefere que você e o Senhor estejam em primeiro lugar 

na vida deles? Você não quer que eles desejem agradar mais a Deus? “Adúlteros, vocês 

não sabem que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Quem quer ser amigo 

do mundo faz-se inimigo de Deus.” (Tg 4:3). 

 

É vergonhoso até mesmo mencionar essas coisas. Todos conhecemos os problemas 

na escola: a pressão dos colegas, drogas, sexo, bebidas e violência. Não só nossos filhos 

estão expostos a estas coisas, como as escolas estão agora educando nossos filhos no 

mal! Estão ensinando a eles sobre AIDS, homossexualidade, controle de natalidade, a 

denunciar os pais por abuso sexual e a lista continua. “Não participem das obras 

infrutíferas das trevas; antes, exponham-nas à luz. Porque aquilo que eles fazem em 

oculto, até mencionar é vergonhoso.” (Ef 5:11-12). 

 

Afasta-se. Ao invés disso, ensine-os “Afaste-se do mal e faça o bem; busque a paz com 

perseverança.” (1Pe 3:11). Nosso filho de cinco anos, Cooper, está aprendendo a ser um 

cavalheiro. Se Erin ou suas irmãs estão trocando de roupa, ele se afasta e começa a 

cantar a melodia de “Dixie” “Look away, look away, look away, godly man!” (Afaste-

se, afaste-se, afaste-se, homem bondoso!). 

 



 15. As Instruções do Pai 203 

Mantenha-se longe do tolo. Vamos considerar a Palavra de Deus quando Ele nos 

alerta, “Mantenha-se longe do tolo, pois você não achará conhecimento no que ele 

falar.” (Pv. 14:7). 

 

Cuide-se para que não caia. Você gostaria que sua esposa trabalhasse em um bar ou 

em um outro lugar onde imoralidade, drogas, violência e álcool corressem soltos? 

Quanto tempo iria levar até que aquilo começasse a afetá-la? “Assim, aquele que julga 

estar firme, cuide-se para que não caia.” (1 Co 10:12). 

 

As más companhias corrompem os bons costumes. Seus filhos têm menos poder para 

resistir a uma influência ruim do que um homem ou mulher adultos. “Não se deixem 

enganar: As más companhias corrompem os bons costumes.” (1 Co 15:33). 

 

Levar alguém ao tropeço. Se você colocar seus filhos em um ambiente que é mau e 

que corrompe a boa moral, este versículo pode lhe ser útil: “Jesus disse aos seus 

discípulos: ‘É inevitável que aconteçam coisas que levem o povo a tropeçar, mas ai da 

pessoa por meio de quem elas acontecem. Seria melhor que ela fosse lançada no mar 

com uma pedra de moinho amarrada no pescoço, do que levar um desses pequeninos a 

pecar. ’” (Lc 17:1-2). 

 

Eis apenas mais alguns dos benefícios de educar seus filhos em casa: 

 

O ensino de uma mãe. Uma vez que sua esposa é a professora do seu filho, você pode 

ter certeza de que ele ou ela aprenderão tudo o que precisam saber. Ela não estará 

tentando ensinar 30 crianças, então poderá demorar-se e explicar a cada criança o que 

ele ou ela não estiverem entendendo. Ela não precisará passar para uma nova lição até 

que a criança a tenha entendido por completo. Isso é ensino personalizado, um método 

com o qual todas as crianças sobressaem-se. “Ouça, meu filho, a instrução de seu pai e 

não despreze o ensino de sua mãe. Eles serão um enfeite para a sua cabeça, um adorno 

para o seu pescoço.” (Pv 1:8-9). 

 

A sabedoria entrará em seu coração. Você pode usar o tempo para ensinar “matérias 

acadêmicas” ao invés de gastar tempo ensinando sobre controle de natalidade, abuso 

sexual, reciclagem ou adoração à “mãe terra”. O tempo deles será gasto com sabedoria. 

Eles também desenvolverão a habilidade de tornarem-se líderes já que Deus separou 

aqueles que Ele escolheu para liderança, por ex.: Abraão, José, Moisés, João Batista e 

Jesus. “Pois a sabedoria entrará em seu coração, e o conhecimento será agradável à 

sua alma.” (Pv 2:10). 

 

Busque primeiro o Reino de Deus. Você poderá colocar a leitura da Bíblia e a 

memorização desta em primeiro lugar. Se você priorizar esses assuntos, então poderá 

declarar o versículo: “Busquem, pois, em primeiro lugar o Reino de Deus e a sua 

justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas.” (Mt 6:33).  

 

A qualidade que não perece de um espírito dócil e tranquilo. Seu objetivo para suas 

filhas deve ser diferente daqueles para os seus filhos. Cada uma das suas filhas deve ser 

capaz de ensinar seus próprios filhos e ajudar o seu próprio marido. Você não deve 

encorajá-las a buscar carreiras, o que colocaria em risco os seus casamentos. Ensine-as a 

gerenciar uma casa, cuidar de crianças, costurar e exercer um ministério em seus lares. 

Use Provérbios 31 como seu guia. “Que ela receba a recompensa merecida, e as suas 



 Um Homem Sábio 204 

obras sejam elogiadas à porta da cidade.” (Pv. 31:31). Mas o mais importante, você 

pode educar suas filhas para terem um “espírito dócil e tranquilo, o que é de grande 

valor para Deus.” (1 Pe3:4). Um espírito dócil e tranquilo só será aprendido pelo 

exemplo de sua esposa.  

 

Sem o espírito. Meus objetivos para meus filhos são para que se tornem poderosos no 

espírito, diligentes e que tenham uma sólida ética de trabalho. “O corpo sem espírito 

está morto” (Tg 2:26). 

 

Ele os exaltará. Ambos, suas filhas e seus filhos precisam aprender a viver suas vidas 

para o Senhor. “Humilhem-se diante do Senhor, e ele os exaltará.” (Tg 4:10). 

 

Destruir a alma. A forma de direcionar a vida de nossos filhos não é para entrar na 

faculdade ou conseguir um bom emprego onde ganharão muito dinheiro. Uma pesquisa 

recente reportou que, daqueles que se professam Cristãos (nossos filhos e filhas) e 

entraram na faculdade (tanto nas seculares como nas Cristãs), 80% abandonaram a fé! 

Pais, um diploma de faculdade é mais importante do que a alma eterna de seu filho? 

“Não tenham medo dos que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Antes, 

tenham medo daquele que pode destruir tanto a alma como o corpo no inferno.” (Mt 

10:28). A busca por dinheiro não deve ser o objetivo. Todos nós devemos buscar ao 

Senhor para encontrar qual é o “chamado” que está sobre a vida dos nossos filhos. 

 

Meu Deus suprirá. Muitas vezes é o “orgulho” dos pais que faz com que eles enviem 

seus filhos para a faculdade. Tome cuidado com todas elas, especialmente aquelas que 

são longe de casa. Você pode estar pagando para que seu impressionável filho (ou filha) 

seja carregado para a luxúria e outros pecados como bebida ou drogas. Jesus não saiu de 

debaixo da autoridade de seus pais até que tinha 30 anos! Muitos ensinos perversos têm 

sido plantados nas mentes de nossos jovens até mesmo em faculdades teológicas e 

deram “frutos ruins” em suas vidas em anos posteriores. Um fato interessante é que 

Charles Darwin, o pai da evolução, tinha um diploma teológico! “O meu Deus suprirá 

todas as necessidades de vocês, de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo 

Jesus.” (Fp 4:19). Cuidado: Erin aconselhou pessoalmente mulheres cujos maridos 

aprenderam teorias inimagináveis, perversas na verdade, de seus professores em 

faculdades teológicas. 

 

Contar nossos dias. O benefício mais importante é a “quantidade” e não a qualidade 

de tempo que você passa com seus filhos. Você se lembra das pessoas mais velhas te 

dizendo “como o tempo passa rápido”, e “aproveite enquanto seus filhos são 

pequenos”? “Ensina-nos a contar os nossos dias para que o nosso coração alcance 

sabedoria.” (Sl 90:12). 

 

Benefícios da Educação em Casa 
 

Filhos bem-comportados. Tomar tempo para criar filhos bem-comportados trará o 

louvor dos outros e não vergonha. E também, seus filhos são a sua declaração e 

testemunha aos outros, quer eles estejam com você ou sozinhos. “Pelos seus frutos os 

conhecereis...” (Mt :16). 

 

Não tenho maior alegria que esta. Se você gastar mais tempo “disciplinando, 

ensinando e educando”, haverá menos necessidade de correção. Não dê lugar ao mau 
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comportamento. Lembre-se, “é melhor prevenir do que remediar”! Você também terá 

ajudantes e não fardos. Mas o mais importante é que eles serão fortes na fé. “Não tenho 

alegria maior do que ouvir que meus filhos estão andando na verdade.” (3 Jo 1:4). 

 

Amor duro. Se você os ama o suficiente para treiná-los cedo, você não precisará usar o 

“amor duro” com eles quando chegarem na adolescência. O “amor duro” é necessário 

para pais que não disciplinam e educam seus filhos quando estes são jovens. Eles 

tiveram medo de usar a vara porque não temiam a Deus, mas ao contrário, temiam aos 

homens. E sim, eu recomento o “amor duro” para adolescentes muito embora não 

concorde com isto para o relacionamento matrimonial. Pais são ordenados a punir e 

controlar seus filhos; contudo, nem o marido ou a esposa são instruídos a responder às 

ações de seus cônjuges com nada além de amor e respeito. 

 

Advertência: O “amor duro ou amor difícil” nunca deve ser usado com sua esposa. Isso 

não está na Palavra e as consequências são desastrosas!  

 

Amor e respeito por você. Quando você ama, ensina, treina e disciplina seus filhos, 

eles serão parte da sua vida mesmo após o casamento deles. Porque você instilou neles 

o amor e respeito por você, eles escolherão estar perto de você quando adultos. 

 

Apoiá-los financeiramente. Outra bênção é que você não precisará apoiá-los 

financeiramente em sua vida adulta se você os educou diligentemente com uma boa 

ética de trabalho. 

 

Como Cristãos vamos fazer um êxodo em massa das escolas 

públicas e levar nossos filhos de volta para Jesus Cristo! 

 
Compromisso pessoal: Amar, ensinar, treinar, disciplinar e usar a vara com meus 

filhos com toda diligência. “Baseado no que aprendi da Palavra de Deus, comprometo-

me a seguir o plano de Deus para os pais que está descrito em Provérbios. Sempre me 

lembrarei que estes filhos são do Senhor e de que foram confiados a mim. Deverei 

treiná-los e discipliná-los em amor para que eles estejam prontos para o serviço de 

Deus, estando dispostos e sendo capazes a obedecê-Lo.” 

 

 

Data: _________  Assinado: _______________________________________ 

 

 

Ao concluirmos este manual, vamos citar João 21:25. 

 

“E ainda muitas outras coisas há... se fossem escritas uma por 

uma creio que nem ainda no mundo inteiro caberiam os livros 

que se escrevessem.” 
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Dever de Casa 

“O meu povo está sendo destruído, porque lhe falta o conhecimento. Porquanto 

rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdote diante 

de mim; visto que te esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei de teus 

filhos.” (Os 4:6). Nós temos visto a destruição dos nossos jovens. Vamos dar ouvidos a 

este versículo. Ele está falando para nós, os pais desta geração esquecida. 

 

1. Cartões 3x5. Homens, eu espero que vocês tenham sido fieis e escrito os versículos 

de cada lição que tocaram o seu coração. Continue a manter estes cartões com você e 

leia-os regularmente até que sua mente tenha sido completa e totalmente renovada em 

Cristo Jesus! 

 

2. Eu quero encorajá-lo a não apenas renovar a sua mente, mas também a ensinar estes 

mesmos versículos aos seus filhos. 

 

3. Compartilhe a sabedoria desta lição com um outro pai que precise de ajuda com os 

filhos. Entretanto, tenha certeza de que os seus próprios filhos estejam na linha! Além 

disso, certifique-se de ser honesto a respeito de como os seus filhos nem sempre são 

perfeitamente bem-comportados. 

 

Teste Seu Conhecimento 

1. Qual deve ser o fundamento do nosso relacionamento com os nossos filhos? O 

____________________ (1 João 4:19). 

2.Todas as nossas atividades nos mantêm muito ocupados. Devemos nos lembrar de que 

elas são apenas ________________________; portanto, possuem um valor temporário. 

Em vez disso, devemos devotar nosso tempo às coisas que são _________________. (2 

Co 4:18). 

3. Como crentes ungidos pelo Espírito Santo nosso toque tem ________________ 

e___________. (Lucas 6:9 e Lucas 8:46). 

4. Devemos confortar nossos filhos quando eles estão chorando ou aflitos? Sim / Não (2 

Co 1:3). 

5. Muitos pais, mesmo pais Cristãos, falham em expressar amor aos seus filhos 

devotando tempo e energia para _________________________-los e 

_____________________-los. (Ap 3:19). 

6. O que tem feito com que muitos de nossos filhos se percam? A falta de 

__________________. (Pv 5:23). 

7. O que as Escrituras dizem que devemos usar ao corrigir os nossos filhos em 

Provérbios 23:13, Provérbios 23:14 e Provérbios 1:24? A _______________. Por favor, 

tire um tempo para marcar estes versículos na sua Bíblia. 

*As respostas para essas perguntas poderão ser encontradas na página 217 deste 

manual. 



Capítulo 16 

 

Faladores e Enganadores 
 

“Pois há muitos insubordinados  

que não passam de faladores e enganadores.... É necessário que eles sejam 

silenciados, pois estão arruinando famílias inteiras,  

ensinando coisas que não devem, e tudo por ganância.” 

–Tito 1:10-11 

 

 
Em nossa sociedade todos, mesmo os Cristãos, procuram por “especialistas” para ajudá-

los no casamento, especialmente os homens jovens que estão começando uma família. 

Estes jovens, na maioria das vezes, têm sido enganados. Sem saber eles têm se deixado 

levar pelos “faladores e enganadores” que andam atrás de ganhos sórdidos. 

 

“Eles afirmam que conhecem a Deus, mas por seus atos o negam; são detestáveis, 

desobedientes e desqualificados para qualquer boa obra.” (Tito 1:16), o versículo diz. 

 

Muito frequentemente eles não tentam capturar o marido, mas vão atrás da presa mais 

fácil – a esposa. “São esses os que se introduzem pelas casas e conquistam mulheres 

instáveis sobrecarregadas de pecados, as quais se deixam levar por toda espécie de 

desejos. Elas estão sempre aprendendo, mas jamais conseguem chegar ao conhecimento 

da verdade.” (2 Tm 3:6-7). Os homens não sabem como liderar as suas famílias ou 

proteger as suas esposas porque ninguém empregou tempo e energia para ensiná-los. O 

livro de Tito tem muito a nos dizer a respeito dos homens (e mulheres) encorajarem (ou 

ensinarem como é dito em algumas versões da Bíblia) os homens (e mulheres) mais 

jovens. 

 

“Ensine os homens mais velhos a serem moderados, dignos de respeito, sensatos e 

sadios na fé, no amor e na perseverança. Semelhantemente, ensine as mulheres mais 

velhas a serem reverentes na sua maneira de viver, a não serem caluniadoras nem 

escravizadas a muito vinho, mas a serem capazes de ensinar o que é bom. Assim, 

poderão orientar as mulheres mais jovens a amarem seus maridos e seus filhos, a serem 

prudentes e puras, a estarem ocupadas em casa, e a serem bondosas e sujeitas a seus 

maridos, a fim de que a palavra de Deus não seja difamada. Da mesma maneira, 

encoraje os jovens a serem prudentes.” (Tito 2:2-6).  

 

Tito 2:6-8 diz, “Da mesma maneira, encoraje os jovens a serem prudentes. Em tudo seja 

você mesmo um exemplo para eles, fazendo boas obras. Em seu ensino, mostre 

integridade e seriedade; use linguagem sadia, contra a qual nada se possa dizer, para que 

aqueles que se opõem a você fiquem envergonhados por não poderem falar mal de nós.” 

 

Estes versículos explicam que as mulheres mais velhas devem encorajar (ou ensinar 

como é dito em algumas traduções da Bíblia) as mais jovens nas coisas de Deus; 
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portanto, o marido não está sozinho, mas deveria encorajar sua esposa a procurar outras 

mulheres que mostrem os frutos da retidão na forma como elas falam e respondem aos 

seus próprios maridos e também aquelas que têm filhos bem-comportados e vivem uma 

vida que honra a Deus. 

 

Embora os versículos não ordenem especificamente aos homens mais velhos a encorajar 

(ou ensinar) aos mais jovens, isto está implícito. Não há dúvidas de que você, como um 

homem mais velho, pode influenciar grandemente um homem mais jovem nos 

caminhos de Deus. E se você estiver pensando que ainda não é velho o suficiente, não 

importa qual seja a sua idade, você é mais velho do que alguém. Mesmo um jovem nos 

seus vinte e poucos anos pode influenciar um adolescente. E se você não aplicar um 

tempo para encorajar e ensinar estes homens jovens, o que mais eles poderão fazer além 

de buscar as visões e padrões do mundo e/ou serem levados por aqueles cuja motivação 

é o “ganho sórdido”? 

 

Muitos de vocês estão encorajando e ensinando homens mais jovens e nem se deram 

conta disto. Você está ensinando pelo seu exemplo. Os jovens em sua igreja, na sua 

vizinhança, no seu local de trabalho e os membros da sua família (seus filhos, sobrinhos 

e irmãos mais jovens) estão todos te observando. O que eles veem em sua vida? Você é 

um exemplo de um homem piedoso ou um homem que clama ser um Cristão? 

 

“Vocês mesmos são a nossa carta, escrita em nosso coração, conhecida e lida por 

todos.” (2 Co 3:2). 

 

Sua vida é uma epístola ou uma carta, que está sendo lida pelos homens que te 

conhecem e também homens que você nem sabe que estão te observando de longe. A 

sua vida está trazendo glória a Deus? 

 

Se não, então o que você vai fazer a este respeito? 

 

O que ensinar 

 
Há muitas coisas que podemos ensinar aos homens mais jovens, mas Deus nos dá 

alguma direção ou nos guia sobre o que ou como ensinar? A Bíblia claramente nos dá 

um esboço em Tito 2:6-8: 

 

Encoraje os jovens a serem prudentes. 

 

Em tudo seja você mesmo um exemplo para eles, fazendo boas obras. 

 

Em seu ensino mostre integridade e 

 

seriedade; 

 

use linguagem sadia,  

 

contra a qual nada se possa dizer, 

 

para aqueles que se opõem a você fiquem envergonhados 
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por não poderem falar mal de nós. 

 

Conhecer-Viver-Falar 

 
Querendo ou não você fala para as outras pessoas através da vida que vive. Nossas vidas 

são cartas “conhecidas e lidas por todos os homens”. Erin e eu não conhecemos você, 

mas queremos que nossas vidas mostrem Jesus. Pessoas não se impressionam com o 

adesivo Cristão em seu carro. Elas não se impressionam com a cruz em volta do seu 

pescoço ou com a Bíblia que você carrega. Elas olham para a sua vida, suas atitudes, 

seu amor (ou falta de amor) pelos outros. Nossa oração é que estes versículos tragam 

convicção ao seu coração e que você dê o próximo passo em direção a uma vida que 

sussurre ou mesmo grite “Jesus”! 

 

Para mudar a sua vida você precisará dessas três coisas: 

 

 Conhecer a Palavra de Deus. 

 

 Viver a Palavra de Deus. 

 

 Falar a palavra de Deus. 

 

Conhecer a Palavra 
 

“Procura apresentar-te diante de Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se 

envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade.” (2 Tm 2:15). Até que você 

conheça alguma coisa, você não pode vivê-la. Se esta é a primeira vez que você lê este 

livro, você tem visto que aprender a Verdade te liberta em muitas áreas nas quais você 

estava preso. Não é o poder deste livro, é o poder da Palavra de Deus. 

 

Caro amigo, você deu o primeiro passo em direção a uma vida que irá encorajar os 

homens mais jovens. Ao tomar este curso, você começou a estudar a palavra de Deus no 

que diz respeito aos homens e as questões que eles enfrentam. A maioria de nós, se não 

todos nós, construímos nossas casas sobre a areia movediça. Nossas opiniões e estilo de 

vida foram o resultado de não conhecermos o que Deus pensa; ao invés disso, nós 

ignorantemente acumulamos ensinamentos que “fizeram coceiras em nossos ouvidos”. 

(2 Tm 4:3). 

 

Mas agora estamos todos no mesmo lugar; estamos em um ponto glorioso em nossas 

vidas onde estamos abertos e procurando pela Verdade. Sabemos disto porque você tem 

buscado através deste livro, que traz muita convicção do pecado e é difícil de “engolir”, 

especialmente nos dias de hoje. Sabemos que, quando começamos a renovar a nossa 

mente com os princípios de Deus (dos quais éramos ignorantes), vemos mudanças 

tremendas em nossas vidas. Isso nos motiva a querer mais. 

 

Uma vez que você conheça a Verdade, então você precisa substituir os seus 

pensamentos e opiniões antigas por ela. Ao ler este livro, se você tem feito os cartões 

3x5 como sugerimos, então você estará bem a caminho de uma vida nova que irá mudar 

a vida de outras pessoas. 
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“Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua 

mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita 

vontade de Deus.” (Rm 12:2). O modo como Deus nos muda é simples e perfeito. Ele 

nos diz isso neste versículo, que ao renovarmos nossas mentes seremos transformados. 

Além de tudo, nós também provamos, através de nossas vidas, qual a verdadeira 

vontade de Deus para um homem – a qual é boa, aceitável e perfeita! Aleluia!! 

 

Com que frequência temos tentado mudar a nós mesmos? E todas as vezes que 

tentamos, uma após a outra, somos derrotados. Assim ainda adicionamos mais derrotas 

à nossa vida quando tentamos mudar a vida de outras pessoas, o que aumenta mais os 

nossos fracassos. O modo de Deus é diferente. Os caminhos Dele são mais altos dos que 

os nossos caminhos e raciocínios. 

 

 “Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são 

mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos, mais altos do que os seus 

pensamentos.” (Is 55:9). 

 

 “Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento” 

(Pv 3:5). 

 

A única maneira de sermos transformados é através da renovação, ou o fazer novo, da 

nossa mente. O único modo de mudar outras pessoas é viver com eles em amor que é 

paciente, gentil, etc. Como mencionamos antes, usando os cartões 3x5, que é um 

método que funciona, sua mente será renovada. Sabemos disso porque temos em nossas 

mentes centenas de Escrituras que tomam o lugar de nossos pensamentos e do modo 

como pensávamos. E sem esforço algum da nossa parte, nossas vidas começaram a 

mudar devido as Escrituras que lemos repetidas vezes. Muitos homens e mulheres que 

tiveram seus casamentos restaurados nos disseram que esse método mudou a vida deles. 

Muitos disseram que leram o livro mais de 50 vezes. Colocar toda esta quantidade da 

Palavra de Deus em sua mente irá sem dúvida resultar em uma vida totalmente 

transformada! 

 

Viva a Palavra 
 

Uma vez que sua mente é renovada por um princípio em particular, então sua vida 

naturalmente começa a refletir a mudança. Também devemos estar dispostos a fazer as 

mudanças necessárias e não comprometer a vontade de Deus que agora habita em 

nossas mentes. As mudanças irão aparecer na nossa forma de agir e de reagir às coisas, 

nas prioridades em nossas vidas e até mesmo nos nossos desejos e objetivos. Todas 

estas coisas começarão a refletir nossa mente renovada. No entanto, se tentarmos nos 

agarrar a antigos hábitos ou amizades que não se encaixam nessa nova vida, cairemos 

na armadilha da mente dobre. 

 

Tiago 1:6-8diz, “Peça-a, porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é 

semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Não pense tal pessoa que 

receberá coisa alguma do Senhor, pois tem mente dividida e é instável em tudo o que 

faz.” 

 

Quando continuamos a nos associar com pessoas que não pensam como nós ou nos 

agarramos a velhos hábitos, a dúvida entra em nossa mente. Começamos a duvidar da 
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validade dos princípios. Devemos, ao invés disto, não hesitar em dar o próximo passo e 

fazer as mudanças necessárias em nossas vidas, que o Espírito Santo tem nos inspirado. 

Infelizmente muitos cometem o erro de hesitar em obedecer ao chamado do Espírito 

Santo não fazendo mudanças em suas vidas. No meio desta hesitação vamos nos 

descobrir na perigosa condição da mente dobre. Este estado é onde, acreditamos, muitos 

Cristãos de hoje vivem. É a causa de eles não receberem bênçãos abundantes de Deus e 

não viverem a vida abundante que Ele prometeu. Deus nos diz que aqueles de mente 

dobre não devem esperar nada Dele. Tudo começa com conhecer a Verdade, mas então 

vem a falha em se viver a Verdade. 

 

Vemos muito isso em nosso ministério. Quando uma pessoa encontra a Verdade a 

respeito de confiar em Deus sobre uma área específica de sua vida, através da renovação 

da mente, ela chega a se convencer. Mas, por causa do medo, rebelião ou apatia, ela 

falha em alinhar a sua vida com essa convicção. Logo se inicia um padrão de falha e em 

seguida vem a confusão: o princípio do homem de “mente dobre” explicado em Tiago 

1:8 é ativado. 

 

A esta altura, muitos homens nos escrevem perguntando o que devem fazer a respeito 

das novas convicções que descobriram já que suas esposas ainda não acreditam nelas. 

Aqui é quando o princípio “governe sua própria casa” deve ser seguido. Se você tiver o 

cuidado de não manipular ou pressionar sua esposa, e mostrar a ela um espírito de amor 

e compreensão, então quando uma “situação” acontecer, você não só será capaz de 

compartilhar com ela sua nova convicção, mas também, por causa do amor e 

compreensão do seu espírito, ela muito provavelmente irá desejar colocá-la em prática. 

 

Se você estiver radical e maravilhosamente mudado em sua atitude em relação à sua 

esposa, ela, como mencionado no início desse livro, há de querer uma cópia do livro 

Uma Mulher Sábia. Isto irá colocá-lo em uma posição perfeita para que a sua família 

seja aquela “carta lida por todos os homens”. Sua influência positiva pode ter um efeito 

radical no mundo à sua volta, quando não for somente você quem mudar, mas a sua 

mudança também se refletir na vida da sua esposa e dos seus filhos. Acontece o tempo 

todo em nosso ministério – que isso possa ocorrer em sua vida também! 

 

Fale a Palavra 
 

Uma vez que sua mente é renovada, e sua vida reflete isso, então Deus irá começar seu 

ministério com outros homens. Uma das grandes necessidades hoje em dia é de homens 

ministrando a outros homens. Há muitos homens jovens em seminários para se tornarem 

pregadores. Pessoalmente, eu não tenho interesse no que eles têm a dizer. Eu estou 

interessado em ouvir homens que viveram a vida que Deus os chamou para viverem 

(como marido, pai e provedor) e se tornaram vitoriosos. Eu não quero alguém para 

apontar o caminho; queremos que eles construam uma ponte sobre os rios profundos e 

vales que cruzaram pessoalmente. 

 

Quando Erin se viu tendo que cuidar do pai, que estava morrendo, ela olhou para uma 

mulher mais velha que tinha cuidado da mãe acamada. Ela sabia que aquela mulher 

compreendia o que ela estava sentindo e a “barra” que ela estava enfrentando. Saber que 

ela tinha passado por tudo aquilo e não apenas sobrevivido, mas estava mais forte por 

causa da experiência, deu a Erin o encorajamento e o exemplo para realizar aquela 

difícil tarefa. Ela não sabe nem dizer quantas vezes o exemplo daquela mulher a ajudou 
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a seguir em frente, não só cuidando do pai, mas também mais tarde quando ela cuidou 

da mãe que estava morrendo. Há poucos que vivem radicalmente uma vida que sussurra 

ou que até mesmo grita “Jesus”. Mas aqueles que conseguem são aqueles que mudam o 

curso do mundo sem ao menos saberem realmente disso. 

 

Deus irá começar seu ministério, na maioria das vezes, dentro de sua família, com seus 

amigos, na sua igreja e na comunidade. Depois, se você continuar a crescer, Ele irá 

expandir seu território. Quem poderia imaginar que Deus pegaria uma pessoa de 

coração partido como Erin e permitiria que ela ministrasse ao redor do mundo? Ela 

certamente nunca imaginou isto, e nem eu! 

 

 “Porque, quanto ao Senhor, seus olhos passam por toda a terra, para mostrar-se forte 

para com aqueles cujo coração é perfeito para com ele.” (2 Cr 16:9). 

 

Deus está procurando por você. Ele quer usá-lo. Apenas uma pessoa como você pode 

mudar milhares de vidas se você apenas buscar a Verdade, sair da sua zona de conforto, 

permitir que as suas convicções o transformem, e começar a alinhar sua vida com os 

novos princípios que você descobriu. Deus irá fazer o resto. 

 

Não sabemos quanto a você, mas nós queremos que Deus mande que o inimigo nos 

considere da mesma forma que ele considerou Jó. Queremos que Deus pegue este 

homem e esta mulher assustados atrás do computador e transforme-os em “poderosos 

guerreiros” como Gideão. Queremos ter a fé para sermos como Abraão e sermos amigos 

de Deus. Queremos ser segundo o coração de Deus como Davi e andar com Deus como 

Enoque tinha o prazer de andar.  

 

Queremos ter a sabedoria de Salomão para ministrar para os homens e mulheres deste 

mundo. Queremos ser líderes como Moisés para livrar o povo de Deus da escravidão do 

mundo e guiá-los através do deserto até a Terra Prometida. Queremos que nossas vidas 

agradem tanto a Deus que por nossa causa nossos filhos sejam abençoados como os 

filhos de Davi e sua linhagem foram. 

 

Você pode dizer que é impossível, mas nós sabemos que é possível. Deus disse isso e 

nós acreditamos. 

 

Jesus disse “Jesus olhou para eles e respondeu: ‘Para o homem é impossível, mas para 

Deus não; todas as coisas são possíveis para Deus’”. (Marcos 10:27) 

 

Frutos! 
 

 “Por seus frutos os conhecereis. Porventura colhem-se uvas dos espinheiros, ou figos 

dos abrolhos?” (Mt 7:16). 

 

“Portanto, pelos seus frutos os conhecereis.” (Mt 7:20). 

 

Como o homem mais jovem vai te encontrar? Eles te encontrarão através dos seus 

frutos! Quando homens nos procuram para ajudá-los pessoalmente com a educação dos 

seus filhos, dizemos a eles para procurarem por homens em suas igrejas cujos filhos se 

comportem bem. Estas crianças existem, estão lá, embora seja difícil achá-las. São 

aquelas crianças que se sentam com seus pais e não com outras crianças na igreja. Mas 
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talvez você não as note, uma vez que elas são comportadas. Você não as percebe porque 

elas não ficam correndo de um lado para o outro com as outras crianças. Mas quando 

você as encontrar, você saberá. 

 

Embora Erin e eu tenhamos arruinado totalmente o nosso casamento devido à nossa 

ignorância sobre os princípios do matrimônio, como pais nós acertamos mais (graças a 

Erin a ao exemplo da mãe dela) e agora temos muitos frutos! Somos continuamente 

elogiados por causa dos nossos filhos e pelo comportamento deles. Estes são os frutos 

na área de filhos. 

 

Homens jovens precisam ver um homem feliz para que eles queiram ter o que ele tem. 

Esta é uma ferramenta poderosa de evangelismo. A irmã mais velha de Erin, que 

recentemente se tornou uma Cristã poderosa e fervorosa, contou que Erin foi uma 

grande influência na vida dela, que a guiou até o Senhor. Ela disse francamente: “Eu 

queria o que você tinha!” Eles disseram que olhavam para os nossos filhos, a vida de 

Erin e as bênçãos que ela recebia e dizia: “Por que não eu?!” Então, quando Erin 

conversou com eles, a irmã dela compreendeu Quem era o centro da vida dela e Quem é 

que lhe dava as bênçãos. Isto é o evangelismo real que funciona! 

 

Tantos homens e mulheres falam e pregam para as suas famílias até ficarem sem fôlego 

e ficam confusos porque eles não aceitam o Senhor ou qualquer conselho deles. Mas se 

nós estamos infelizes, miseráveis em nossos casamentos, reclamando constantemente do 

nosso emprego, furiosos ou sempre prontos a explodir, quem iria querer o que temos a 

oferecer? No entanto, se você vive uma vida, não livre de tribulações, mas com bênçãos 

que seguem um homem que louva a Deus no meio das tribulações, esta é uma vida que 

vale a pena desejar. 

 

Não acontece da noite para o dia. É um processo. No começo você pode parecer um 

louco, um tolo, um bobo – mas “um bobo do Senhor!” Deus em Sua infinita sabedoria 

“Deus escolheu as coisas loucas do mundo para confundir os sábios; e Deus escolheu as 

coisas fracas do mundo para confundir os fortes.” (1 Co 1:27). 

 

Quando você para de debater ou de tentar fazer com que as pessoas entender o porquê 

de você fazer o que faz – como Erin e eu fizemos quando nossa família continuava nos 

confrontando a respeito do número de filhos que continuávamos tendo, a forma como 

disciplinávamos as crianças, nossa decisão de educá-los em casa ao invés de mandá-los 

para a escola e não permitindo que nossos adolescentes (que hoje já estão com seus 

vinte anos) namorassem – mas, ao contrário, viver os princípios, você também verá que 

eles virão te pedir ajuda. Não demorou muito para vermos que não íamos conseguir 

convencer nem a eles e nem a ninguém mais através do que dizíamos – tínhamos que 

viver aquilo tempo suficiente para produzir frutos. 

 

Jeremias 17:7-8 diz, “Mas bendito é o homem cuja confiança está no Senhor, cuja 

confiança nele está. Ele será como uma árvore plantada junto às águas e que estende as 

suas raízes para o ribeiro. Ela não temerá quando chegar o calor, porque as suas folhas 

estão sempre verdes; não ficará ansiosa no ano da seca nem deixará de dar fruto”. 

 

Eu amo o modo como esse versículo diz: “quem acredita no Senhor e aquele cuja 

confiança é o Senhor.” Se a sua confiança está no Senhor e em Sua Palavra e em Suas 

promessas, então nós te prometemos que, no final, você não será envergonhado. 
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Atendendo ao chamado 
 

Quando nosso quarto filho nasceu, Erin estava com trinta e poucos anos. Ela disse que 

esta criança, uma menina, iria mudar a vida dela para sempre. Ela sabia que um dia 

aquela garotinha iria olhar para ela e imitá-la enquanto ia desenvolvendo a sua 

feminilidade. Ela sabia que precisava de ajuda. Quando ela descobriu a passagem em 

Tito 2 sobre a “mulher idosa que ensina as mais jovens” ela foi até o nosso pastor na 

época e perguntou onde ela poderia encontrar uma “mulher mais velha” para ensiná-la. 

A resposta dele foi simplesmente: “Eu não sei”. Se um homem for até o seu pastor, hoje 

em dia, e fizer a mesma pergunta, qual será a resposta dele? 

 

Infelizmente, a maioria dos homens mais jovens nem ao menos sabem o que a Bíblia 

diz sobre onde devem conseguir ajuda, e mesmo se souberem, será que eles te 

encontrariam? Está no coração de Erin, desde o dia em que a casa dela caiu, ser uma 

mulher mais velha que ajuda mulheres mais jovens a impedirem que suas casas 

desmoronem. Ela diz a todo mundo que cometeu tantos erros que poderiam ter sido 

evitados se houvesse apenas uma mulher piedosa que desejasse lhe mostrar o que a 

Bíblia diz e que a amasse o suficiente para lhe dizer quando estivesse cometendo um 

erro fatal, como o seu modo contencioso, que ela humildemente diz a todos que resultou 

na destruição do seu casamento.  

Nos dias de hoje, o que complica a situação, é que a maioria dos homens jovens não 

querem escutar ninguém sobre nada. Eles ouvem os programas de TV e aceitam os 

“conselhos” de outros tolos arrogantes que estão no mundo e seguem esses conselhos 

fatais com suas esposas. E frequentemente dão ouvidos e buscam conselhos de homens 

e mulheres da sua própria idade, como Roboão (o filho de Salomão) fez para a 

destruição sua e da nação. (Veja 1 Reis 12.) 

 

Este livro, nós sentimos, é apenas um dos “desejos de nosso coração” que o Senhor nos 

deu. Nosso ministério, na maior parte, passa o tempo ajudando homens e mulheres 

desesperados que acabaram descobrindo que seus cônjuges estão dormindo com seus 

melhores amigos, foi morar com a outra pessoa ou acabou de dar entrada no divórcio. 

Mas nosso coração, por anos, tem estado em ajudar a, de alguma forma, impedir a dor 

e o coração partido que Erin enfrentou. Em vez de esperar pelo surgimento do 

problema, vamos todos cumprir o chamado de Deus em nossas vidas, como “homens 

mais velhos” e convidar os homens que conhecemos para estudarmos juntos o livro Um 

Homem Sábio. 

 

A maioria dos grupos nasceu quando apenas dois homens, com o mesmo pensamento, 

começaram a estudar o livro. Então, eis que eles encontraram alguém que se 

beneficiaria com a informação e o convidaram a se reunirem com eles. Os grupos 

cresceram pela propaganda boca a boca e os frutos são incríveis: homens estão sendo 

salvos, casamentos estão sendo restaurados. Logo, elas descobriram que são homens 

mais velhos, ministrando aos homens necessitados em suas igrejas, na vizinhança e no 

seu círculo de amigos. 

 

Os caminhos de Deus muitas vezes não acontecem através de um conselho de diretores 

ou de um voto. Os caminhos Dele começam com homens, como você e talvez seu 

amigo, que querem mais de Deus em suas vidas. Eles querem que suas vidas sejam 

diferentes e se deparam com o livro Um Homem Sábio, que lhes parece diferente de 
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qualquer coisa que já leram ou ouviram falar. É uma mensagem dura de engolir, mas 

logo depois a “paz” chega. Eles são mudados para sempre pelo poder de Deus e pelos 

princípios e promessas de Sua Palavra. 

 

Deus tem colocado em seu coração um peso pelos homens em sua vida, na igreja e na 

comunidade? Então eu te apressaria a começar a orar a respeito de abrir a sua casa para 

os homens que Ele te enviar. Se você tiver apenas uns poucos minutos por semana e um 

bule de café para oferecer, então estará pronto para começar a mudar o mundo à sua 

volta. Este pode ser apenas o seu primeiro passo em seu ministério para alcançar 

homens com o evangelho e para curar os corações partidos na igreja. Você cumprirá o 

chamado de Deus para a sua vida? 

 

Eu Não devo me Envergonhar 
 

Deus prometeu que se buscarmos a Ele, se confiarmos Nele, se seguirmos Seus 

mandamentos sobre como viver e formos determinados, não permitindo que críticas ou 

controvérsias comprometam o que sabemos ser verdadeiro, então nós também, não 

seremos envergonhados. 

 

 “Os que olham para Ele estão radiantes de alegria; seus rostos jamais mostrarão 

decepção.” (Sl 34:5). 

 

 “Então, não terei de me envergonhar, se ficar atento a todos os teus mandamentos.” 

(Sl 34:5). 

 

 “Como é feliz o homem que tem a sua aljava cheia deles [filhos]! Não será humilhado 

quando enfrentar seus inimigos no tribunal.” (Sl 127:5). 

 

“Porque o Eterno, me ajuda, não serei jamais constrangido. Por isso eu me opus firme 

como sólido rochedo e sei que não haverei de permanecer frustrado.” (Is 50:7). 

 

Não é uma caminhada fácil a de ser um homem Cristão poderoso e seguir os 

ensinamentos do Senhor e Sua Palavra hoje em dia, mas é recompensador. Não é viver 

uma vida “religiosa”. Ser religioso faz com que as pessoas se afastem de Deus ao invés 

de ganhá-las para Ele. Significa viver uma vida com frutos que vêm através de uma 

mente renovada, acompanhada de uma vida que abre mão de sua vontade própria. É 

uma vida que mostra ao longo do caminho o amor radiante do Senhor e exibe os frutos 

de um viver devotado a amá-Lo. É sobre viver o evangelho, não apenas em palavra, mas 

através de atitudes. “Não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para 

a salvação de todo aquele que crê: primeiro do judeu, depois do grego.” (Rm 1:16). 

Você se juntará a mim? 

 

“Portanto não te envergonhes do testemunho de nosso Senhor, nem de mim, que sou 

prisioneiro seu; antes participa comigo dos sofrimentos do evangelho segundo o poder 

de Deus...” (2 Timóteo 1:8) 

 

Que a Sua Vida Encoraje e Ensine aos Homens Mais Jovens! 
 

Compromisso pessoal: Fazer da minha vida uma epístola viva que glorificará a 

Deus. “Com base no que aprendi da Palavra de Deus, eu me comprometo a aprender, 
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viver e falar a Verdade aos homens mais jovens na minha vida. Começarei em meu lar e 

de lá seguirei conforme o Senhor me guiar.” 

 

Data: _________ Assinado: _______________________________________ 

 

 

Dever de Casa 

1. Por favor escreva os versículos desta lição em seus cartões 3x5. 

 

2. Cavalheiros, há um ministério esperando para ser abraçado à sua espera. “Não dizeis 

vós que ainda há quatro meses até que venha a ceifa? Eis que eu vos digo: Levantai os 

vossos olhos, e vede as terras, que já estão brancas para a ceifa.” (João 4:35). 

 

3. Compartilhe esta informação com um outro homem que você acredita que iria desejar 

receber pessoas para estudar este livro, Um Homem Sábio, com você. Ligue para 

alguém que você sabe que também está faminto pela Verdade e marque um dia para se 

encontrarem e estudarem, para que se apresentem como homens trabalhadores e que não 

se envergonham. 

 

Escreva o nome dele nesta linha: ____________________ _______________________ 

e então ore. 

 

Teste Seu Conhecimento 

1. Como deveríamos dar o exemplo aos homens mais jovens? “Em tudo seja você 

mesmo um exemplo para eles, fazendo ____________ _____________” (Tito 2:7). 

 

2. O que eles devem “encorajar” os homens mais jovens a fazer? “... a serem 

____________ (Tito 2:6). 

 

3. “Bendito o homem que confia ____ ________, e cuja confiança ___ ___ ______. (Jr 

17:7). 

 

4. “Em seu ensino, mostre ______________ e __________________; use 

____________ ___________.” (Tito 2:7). 

 

5. Por que é preciso fazer tudo isto? “... para que aqueles que se opõem a você fiquem 

___________ por não poderem ___________ ______ ____ ____.” (Tito 2:8). 

 

6. Como você reconhecerá estes homens mais velhos? “Portanto, ______ _____ 

________ os conhecereis.” (Mt 7:20). 

 

7. Quando um homem olha para o Senhor para cumprir seu chamado, como ele ficará? 

“Os que olham para ele estão ___________ _____ ________; seu rosto jamais 

mostrará decepção.” (Sl 34:5). 

 

*As respostas para essas perguntas poderão ser encontradas na página 217 deste 

manual. 



 

Respostas para Teste Seu Conhecimento 
 

Capítulo 1 

1.Pelos seus frutos. 

2.Comprovadamente pura/acrescentar nada/repreender/mentiroso 

3.plantada/dá frutos no tempo certo/prosperará 

4.libertar 

5.Sua Palavra/os curou/os livrou 

6.praticantes/nos vomitar 

 

Capítulo 2 

1. obedecer/coração/transmitida 

2.amam/filho/filha/pai/mãe 

3. detestáveis/desobedientes/desqualificadas 

4.Jesus 

5.Por meio daquilo que sofreu 

6. coisa má 

7.a ela e a Deus 

 

Capítulo 3 

1.Sim 

2.publicano 

3.o amor é uma escolha/ o amor é duro/amar é não ter que se desculpar 

4.bondade/Deus 

5.Cristo 

6. a) perdoou b) sangue que foi derramado c) consolar/reafirmar 

   d) não tenha vantagem e) perdoará/pecados 

7. 70/7  

 

Capítulo 4 

1. açoites 

2. brandas/paciência 

3.justo 

4.estultícia/vergonha 

5.contente 

6.ira/ser humano 

7. diabo/pai/diabo 

 

Capítulo 5 

1. escravo/escravo/obediência/justiça 

2.chaves/céus/ligar/desligar 

3. bondoso/falha 

4. todo aquele/vontade/praticam o mal 

5. permanecendo firmes na fé/mesmos 

6. fé/esperamos 

7. oração/jejum 

 

Capítulo 6 

1. resposta pessoal 
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2. respostas pessoais 

3. andado na companhia/se acostumou com seus modos 

4. amarrar/afogar 

5. conciliar-te primeiro/depois 

6. obscenidades/conversas tolas/gracejos imorais 

7. palavras vãs 

 

Capítulo 7 

1.busque a paz/na lei do Senhor 

2.descendência 

3.amargoso/agudo/incertos 

4.palavras/persuadiu/lisonjas 

5.espalhafatosa/provocadora/nunca param/casa 

6.nada de errado 

7.mundo/inimigo/Deus 

 

Capítulo 8 

1.mal/mal/insulto/insulto 

2.paciente/bondoso/orgulha/ira/guarda rancor/sofre/crê/espera/suporta 

3. revidava/fazia ameaças/Àquele 

4.medo 

5.resposta pessoal/nós mesmos 

6.blasfemada (ou difamada) 

7. graça 

8. humildade 

 

Capítulo 9 

1.marido crente 

2.salvos 

3.feche a porta/ore a seu Pai 

4.você e os de sua casa 

5.insiste/destruído/aviso 

6.pura 

7.amais/irriteis 

 

Capítulo 10 

1.permissão/cirandar 

2.três 

3.todas/amam/seu 

4.cobice/coração 

5.prendas/olhos 

6.iniquidade/pais/filhos/terceira/quarta 

7. favos de mel/suave/palavras sedutoras/lisonjas 

8.toda/alguma/Deus 

 

Capítulo 11 

1.conhecimento 

2.mestres segundo os seus desejos 

3.frutos/dá/cortada 

4.uma só carne 
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5.adultério 

6.odeio o divórcio/violência/bom senso/infiéis 

7.grande 

 

Capítulo 12 

1.trabalhando em vão 

2.ferirá/maldição 

3.nascimento /filhos 

4.vendo a face/Pai celeste 

5.Senhor 

6. tentação/armadilhas/desejos 

7. prostituirem/aumentando 

 

Capítulo 13 

1. nos deu 

2. de Cristo 

3.falta o conhecimento 

4.ter razão 

5.deixamos de orar 

6.superficialmente 

7. julgasse 

 

Capítulo 14 

1.marido/próprios/próprios 

2.em casa/em casa 

3.fortalecer/coração 

4.aprendi/contentar/contentes 

5.esgote suas forças/bom senso/criam asas 

6.esposas/tudo 

7.amor/dinheiro/amor/dinheiro/amor/dinheiro 

 

Capítulo 15 

1.amor 

2.temporárias/ eternas 

3.poder/cura 

4. Sim 

5. repreender/castigar 

6. disciplina 

7. vara 

 

Capítulo 16 

1.boas obras 

2.prudentes 

3.no Senhor/é o Senhor 

4.integridade/seriedade/linguagem sadia 

5.envergonhados/falar mal de nós 

6. pelos seus frutos 

7. radiantes de alegria 
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Conforme concluímos esse livro, vamos citar João 21:15. 

“Há, porém, ainda muitas outras coisas... 

e se cada uma das quais fosse escrita,  

cuido que nem ainda o mundo todo poderia  

conter os livros que se escrevessem.” 



 

Restore Ministries International 

POB 830 

Ozark, MO 65721  

USA 

 

Para mais ajuda por favor visite 

um de nossos Websites: 

 

 

EncouragingMen.net (Inglês) 

 

EncouragingMen.net/hombres-

latinos.html (Espanhol) 

 

AjudaMatrimonial.com 

(Português) 

 

RMIEW.com (Inglês) 


