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Princípios básicos

Nosso chamado
O marido cristão é chamado a ser um ho-

mem como cristo. tendo recebido a natureza 
de cristo no novo nascimento, ele deve amar a 
esposa como cristo ama a igreja. Ele se entrega 
à esposa como cristo deu a si mesmo pela igre-
ja. cristo salvou a igreja do mundo, e o marido 
cristão salva a esposa dos piores temores da mu-
lher mundana. a segurança, o amor, a fidelida-
de, o apreço e a satisfação pessoal — o que uma 
esposa mais deseja — se encontram no marido 
cristão.

marido, seu casamento é tanto uma vocação 
quanto uma relação. Em Efésios 5:22–33, há o 
chamado ao ideal altruísta e cheio de satisfação 
que acabamos de citar.

Hoje, o mundo espera exatamente o opos-
to disso. Nossa sociedade considera arriscado 
o casamento. Ela espera que cada cônjuge seja 
um pouco egoísta, e muitos maridos são opres-
sivos. O mundo atual é tão “adúltero e pecami-
noso” como a sociedade que Jesus descreveu 
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em marcos 8:38. O modo como as pessoas se 
vestem, a publicidade e a pornografia de hoje 
degradam as qualidades femininas frente aos 
olhares luxuriosos de todo o mundo. Não é de 
estranhar que os casamentos de hoje sejam um 
desastre. O ideal cristão, ao contrário, tem um 
alto respeito pelas qualidades da mulher. Em 
nossos dias de corações partidos e lares des-
troçados, o casamento santo brilha como uma 
vela na escuridão. Nós, maridos cristãos, somos 
chamados a liderar esse testemunho. Podemos 
mostrar qualidades como as de cristo e salvar 
à esposa que confia em nós. com ela, podemos 
criar um refúgio denominado o lar.

De volta ao Éden
Quando quis estabelecer a pedra angular da 

sociedade humana, deus criou a mulher, fez de 
adão um marido e estabeleceu o lar. deus cha-
ma os maridos hoje, como fez com adão, para 
edificar o lar de acordo com o plano estabeleci-
do no Éden. O resultado será lares sólidos com 
os quais se pode construir a sociedade.

Portanto, marido, edifique seu lar! Faça com 
que sua esposa seja extremamente feliz. crie 
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filhos equilibrados e bem instruídos. salve nos-
sa sociedade! E, além disso, colha para si paz, 
satisfação e vida eterna.

Funções e responsabilidades
a ordem é uma característica primordial de 

deus. as instituições sociais que ele estabeleceu 
são tão ordenadas quanto os céus e a terra que 
ele criou. a mesma mente infinita criou a ordem 
dos céus e estabeleceu a ordem para o casamen-
to e o lar. Nós nos atreveríamos a reordenar os 
céus? Por que alguns alteram a ordem de deus 
para o casamento?

Em 1 coríntios 11, encontramos a ordem de 
autoridade e liderança estabelecida por deus. 
deus é a cabeça de cristo, cristo é a cabeça do 
homem e o homem é a cabeça da mulher. Quan-
to à natureza e à essência do ser, cristo é igual a 
deus e a mulher é igual ao homem. No entan-
to, cristo não se apegou a seus direitos de ser 
deus (Filipenses 2:5–11), mas obedeceu ao Pai 
a ponto de deixar o céu. Para redimir a humani-
dade, ele viveu como o mais pobre dos homens 
e morreu como um criminoso. Os homens são 
chamados a se submeter a cristo e as mulheres, 
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ao homem. as mulheres cobrem a cabeça como 
sinal de submissão ao homem, a qual lhes dá 
igual acesso a cristo.

a ordem de liderança ensinada em 1 corín-
tios 11 não é específica para o casamento. É a 
ordem de deus para a humanidade. No entan-
to, deus tem uma ordem específica para o ca-
samento. Ela está em Efésios 5 e se baseia na 
ordem estabelecida em 1 coríntios 11. Usando 
o relacionamento de cristo e a igreja, essa pas-
sagem de Efésios ilustra o amor, a submissão, a 
consideração e a segurança que a referida or-
dem tem para o lar e o casamento.

de modo sintético, a autoridade amorosa é 
o papel prescrito para os maridos, enquanto a 
submissão voluntária é a parte das esposas.

Não há outra opção
Uma vez casado, o homem é marido da espo-

sa “até que a morte os separe”. descartar a “op-
ção de divórcio” proporciona o que é necessá-
rio de motivação para resolverem os problemas 
conjugais. Não há opção; deus deixou isso cla-
ro em cada passagem do Novo testamento que 
menciona o divórcio.
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Não há dúvida de que alguns cônjuges es-
tão em desarmonia. mesmo nas melhores cir-
cunstâncias, é preciso muito sacrifício, perdão 
e tolerância para o casamento desenvolver seu 
potencial. Quando um namoro não foi cristão, 
os casais enfrentam muitos golpes duros. mas 
cristo não deixa outra opção. No entanto, ele dá 
graça para suportar essas dificuldades, aprender 
com elas e continuar até construir um relacio-
namento feliz.

moisés, por causa da dureza dos vos-
sos corações, vos permitiu repudiar 
vossas mulheres; mas ao princípio 
não foi assim. Eu vos digo, porém, que 
qualquer que repudiar sua mulher, não 
sendo por causa de fornicação, e casar 
com outra, comete adultério; e o que 
casar com a repudiada também come-
te adultério (mateus 19:8–9).

maridos, enfrentem o desafio! com cris-
to em sua vida, seu casamento pode se tornar 
uma representação digna de cristo e da igreja. 
Você não precisa de uma “opção de divórcio”. 
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tampouco a desejará. corteje sua esposa, con-
quiste seu amor e lealdade e seja seu líder.

Maridos, amem
“Maridos, amai vossas mulheres” (Efésios 

5:25). O amor funciona. O amor é mais eficaz 
que a intimidação ou a manipulação. É fácil ma-
nipular ou intimidar crianças, mas a esposa é 
uma mulher, não uma menina. O amor fiel pro-
duzirá respeito e segurança por parte da esposa, 
condicionando-a a ser guiada.

O versículo segue explicando que o amor li-
dera pelo exemplo e pelo sacrifício: “Como tam-
bém Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entre-
gou por ela”.

Seja líder
Embora o mandamento divino para as mu-

lheres seja que se submetam (v. 22), deus não 
encarrega o homem com a responsabilidade de 
fazer cumprir esse mandamento. Os pais, no 
entanto, são responsáveis por ensinar aos filhos 
a submissão por meio da disciplina amorosa 
(6:4), mas a esposa deve ser motivada e guiada 
apenas pelo amor.

aprenda desde cedo o poder persuasivo da 
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bondade, da consideração, do apreço, da partilha 
e do exemplo constante. maridos não cristãos 
carecem da graça para mostrar um amor dura-
douro e real. mas este tratado é para maridos 
cristãos que têm um relacionamento com deus, 
re l a c i on a m e nt o 
que lhes dá acesso 
à graça. Não é pre-
ciso um profundo 
conhecimento de 
psicologia para ter 
uma relação harmoniosa com a esposa. É ne-
cessário apenas obedecer à Palavra, e a graça 
daquele que fez e entende ambos. É precisamen-
te quando suas instruções são seguidas que os 
cônjuges melhor se relacionam e se entendem.

Os conceitos modernos de “direitos iguais” 
têm feito os homens suporem que não devem 
ter um papel de liderança. Quando ambas as 
partes ficam frustradas tentando agir de forma 
igual, os homens geralmente procuram forçar 
o caminho de volta à posição de liderança. No 
entanto, o resultado é o abuso.

a Bíblia nos ensina como homens e mulheres 

É necessário apenas 
obedecer à Palavra, e  
a graça daquele que 
fez e entende ambos.
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podem ser iguais e ainda diferentes. intelectu-
almente, as qualidades mais refinadas das mu-
lheres, como a intuição e seus sentimentos, são 
tão válidas quanto a lógica fria dos homens. Esta 
característica capacita o marido para a lideran-
ça, mas sua liderança precisa do toque delicado 
que somente a esposa pode dar.

Você pode estar se perguntando por que deus, 
em Efésios 5, pede que os maridos amem e as 
mulheres que se submetam. É importante notar 
aqui outra diferença de gênero. Graças a deus, 
é uma diferença mutuamente complementar. O 
amor do marido faz pela esposa o que a submis-
são voluntária dela faz por ele. O casal que acei-
ta seus papéis dados por deus acaba “preso” em 
um ciclo virtuoso: o amor dele faz com que ela 
queira se submeter; a submissão voluntária dela 
faz com que ele a ache ainda mais encantadora.

E é assim que o marido lidera. mas o objeti-
vo da liderança cristã vai além do recrutamento 
de seguidores. O objetivo principal é o bem-
-estar daqueles que são liderados, como o faz o 
bom pastor que guia suas ovelhas. trata-se de 
guiar com sabedoria e discernimento. O amor 
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do marido pode fazer a esposa querer segui-lo, 
mas, para que o continue seguindo, ela precisa 
encontrar benefícios tangíveis, não apenas ma-
teriais, mas também o que ela percebe de outras 
maneiras: a confiança de que o marido sabe o 
que faz e a evidência de que ele é um homem 
de princípios. Ela descansará sob o cuidado dele 
quando souber que segui-lo é a melhor maneira 
de seguir a cristo.

todos os maridos podem fazer isso acontecer. 
Os segredos foram revelados na Palavra de deus 
— muitos deles estão em Efésios 5.

Seja a cabeça
a figura de liderança do pastor que cuida 

do rebanho é semelhante à metáfora da cabe-
ça, a qual é usada por deus em 1 coríntios 
11 e em Efésios 5. Qual é a relação da cabeça 
com o corpo? anatomicamente, a cabeça não 
é mais do que um membro do corpo, mas é 
o membro indispensável. ai do membro do 
corpo que acha que não precisa da cabeça! 
mesmo com a cabeça firmemente ligada ao 
corpo, garantindo-lhe a vida, qualquer inter-
rupção do controle da cabeça sobre as funções 
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corporais significa doença e até morte.
Na ordem estabelecida por deus, cada cabeça 

humana tem uma cabeça. Os pais são a cabeça 
dos filhos. No entanto, o pai é a cabeça da mãe, e 
cristo é a cabeça de ambos. como já observamos, 
a ordem existe mesmo dentro da divindade, de 
modo que deus é a cabeça de cristo. Vemos aqui 
uma clara cadeia de comando, mas a Bíblia a des-
creve com a palavra cabeça, não comando. Uma 
cabeça é algo mais humano que um comandante. 
Uma cadeia de cabeças é mais sensível que uma 
cadeia de comando. de maneira que os cristãos 
não veem a submissão à autoridade como um 
impedimento qualquer para sua vida. Pelo con-
trário, eles descobrem que sua utilidade e sua ple-
nitude aumentam quando se submetem à cabeça 
que lhes corresponde. aplicando isso ao assunto 
de que estamos tratando, o homem cabeça do 
lar pode ser tão terno quanto determinado. as-
sim como a cabeça humana ligada pelos nervos 
a cada membro do corpo, o marido proporciona 
tudo o que seu lar, especialmente a esposa, neces-
sita: motivação, recursos e direção.

Os maridos devem se preocupar em resolver 
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problemas e tomar decisões. marido, o casa-
mento fez de você cabeça de sua esposa, mas 
não fez de você automaticamente um adminis-
trador sábio. deus lhe deu o cargo e espera que 
você esteja à altura do desafio. Ele supre graça e 
sabedoria, se tão somente pedir-lhe em oração, 
buscar na Palavra de deus e cumprir as condi-
ções. ser a cabeça significa entender os proble-
mas, buscar as respostas, implementá-las com 
sabedoria e aceitar o estresse do processo. O que 
não entendemos propomo-nos a descobrir. Para 
o cristão, isso inclui pedir sabedoria, buscá-la na 
Palavra de deus e pedir conselhos a cristãos fiéis 
e experientes.

A essência de ser cabeça
O marido que deseja que a esposa lhe seja 

uma seguidora leal deve torná-la participante 
das decisões que toma, respeitando seus inte-
resses e preferências, particularmente naquelas 
decisões que dizem respeito a ambos. contudo, 
ele ganhará mais a apreciação e a lealdade dela 
quando humildemente baixar os ombros à carga 
e aceitar carregar a pior parte. isso a protege-
rá do estresse de tomar decisões difíceis. isso é 
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liderança. Quando a liderança se mostra bem-
-sucedida, a esposa floresce sob ela. isso é ser 
cabeça.

a cabeça guia por meio da inspiração. a ca-
beça humana não apenas envia sinais psico-
motores aos membros do corpo, mas também 
transmite emoções. Nossa mente pode nos di-
zer que temos muito trabalho hoje e que é hora 
de sair da cama. mas temos vontade de sair da 
cama? temos medo de enfrentar o dia ou esta-
mos empolgados com a ideia de concluir o tra-
balho proposto? isso depende do “sentimento” 
ou das funções psicológicas da mente.

de forma semelhante, o marido também de-
fine o tom do matrimônio. a esposa pode es-
tar satisfeita, em paz com sua vocação e com 
a condição de sua vida. mas ela pode também 
estar ansiosa; talvez até abrigue suspeitas sobre 
o marido ou se torne dominante. algumas mu-
lheres fazem todo o esforço possível para agra-
dar o marido, sem se importarem com o custo, 
enquanto outras fazem o mesmo esforço para 
criticá-lo. Por que a diferença? muitas vezes, 
isso pode ser devido a sinais emocionais que a 
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esposa recebe do marido, sua cabeça.
Você é um marido satisfeito? Você ama sua 

esposa? Você mostra isso em suas priorida-
des: onde você prefere estar quando tem tem-
po livre? O que você mais gosta de fazer e com 
quem? Ela sente e responde à direção que, como 
cabeça, você lhe inspira.

Inspire sua esposa
É dever cristão do marido e da esposa cultivar 

o relacionamento, mas o marido é a cabeça: ele 
é responsável por contribuir primeiro e contri-
buir mais. Quando a cabeça envia os sinais pre-
cisos ao coração da esposa, é quase certo que ela 
responda em igual medida, embora de maneira 
exclusivamente feminina, o que, por sua vez, 
inspira a cabeça.

a inspiração não deve ser confundida com 
manipulação. a inspiração se deriva do amor. 
É constante e não é egoísta (1 coríntios 13), en-
quanto a manipulação é egoísta.

a manipulação pode funcionar por um tem-
po. a mulher quer acreditar no marido e pode 
inicialmente responder de forma positiva a uma 
campanha de persuasão. mas, quando percebe 
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que ele só se torna gentil quando quer apoio 
para os próprios interesses, ela começará a sen-
tir um medo real de suas táticas persuasivas.

como inspirar? sendo transparente, íntegro 
e amável. Nada é tão básico para inspirar ou-
tro como o bom caráter e a sinceridade. O que 
inspiramos? considere o modo como a palavra 
inspirar é geralmente usada: Inspirar confian-
ça. Inspirar esperança. Inspirar apoio. Inspirar 
obediência. Para alguns desses termos, poderí-
amos falar em exigir, em vez de inspirar. Pergun-

te a si mesmo o que 
funciona melhor, ou 
se funciona: exigir 
apoio ou exigir obe-
diência? É possível 
que você exija e ob-

tenha ambos, mas o resultado será matar a ins-
piração e piorar seu casamento.

agora, que tal exigir confiança? Ou exigir 
esperança? Parece absurdo exigir esses dois 
últimos, não é mesmo? Você pode inspirar 
confiança e esperança, ou pode até merecê-las, 
graças a um caráter impecável e à liderança 

Inspirar confiança. 
Inspirar esperança. 
Inspirar apoio. 
Inspirar obediência.
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sábia, mas não pode exigi-las.
supomos que os leitores deste livreto sejam 

maridos cristãos, homens que nasceram de 
novo e têm uma nova natureza. ainda assim, 
como ocorre com todo cristão, precisam sempre 
“subjugar o corpo” e crucificar o “velho homem 
com seus feitos”. a esposa sabe que o marido 
não é perfeito, mas também sabe se ele a ama 
e quanto ele se esforça para ser o que deve ser. 
Você, marido, sempre escolhe o correto, o me-
lhor para seu casamento? Ela o sabe.

O marido cristão se pergunta com frequên-
cia: “O que eu tenho de fazer para inspirar mi-
nha esposa em seu papel e ganhar a confiança e 
o apoio dela à minha liderança?” considere os 
seguintes conselhos.

mantenha-a ciente do que acontece e da visão 
que você tem sobre o assunto. a esposa do mari-
do cristão deve ser uma conselheira informada 
e de confiança. talvez algo tenha acontecido, ou 
você percebeu alguma coisa, que o faz pensar 
que uma mudança seria necessária. Por exem-
plo: mudar de emprego ou mudar de casa. Ou 
pode ser algo tão simples quanto uma mudança 
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de atitude de sua parte em relação a uma pes-
soa ou uma situação. dialogue com sua esposa. 
Lembre-se de que vocês são iguais, mesmo que 
você seja a cabeça. considere cuidadosamente 
os sentimentos e as opiniões dela. a perspecti-
va de sua esposa, embora diferente, pode ser tão 
válida quanto a sua. O que ela recebe por meio 
da oração e da meditação na Palavra merece sua 
consideração.

certifique-se de que seu entendimento sobre 
o assunto seja bíblico e que sua compreensão 
dos eventos seja real. compartilhá-los com sua 
esposa pode melhorar seus próprios conceitos. 
aceite essa ajuda; não se sinta ameaçado. Você 
ainda é a cabeça. se seu ponto de vista mudar 
depois de discutir assuntos sérios com ela, con-
sulte novamente aquele que é sua cabeça. Es-
quadrinhe a Palavra e ore.

Quando você não puder aceitar o conselho de 
sua esposa, mostre-lhe usando a Palavra como 
se sente e por quê. Essa insistência em estabele-
cer fundamentos bíblicos e buscar a direção de 
deus em oração pode soar tão elementar para 
o cristão quanto irrelevante para o incrédulo. 
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É verdade, é bem elementar. No entanto, deve-
mos sempre exortar (ou lembrar) uns aos outros 
(Hebreus 10:25) sobre a necessidade de orar e de 
buscar direção para nós na Palavra. Nada ins-
pirará mais o respeito de sua esposa por você 
como cabeça do que vê-lo seguindo honesta e 
fervorosamente a cabeça perfeita, que é cristo. 
Essa segurança a convencerá muito mais do que 
a lógica que você puder expor.

Por que a manipulação não funciona
manipulação pode ser considerada como a 

tentativa que alguém faz de induzir outra pes-
soa a fazer as coisas como este as quer. Embora 
não use ameaças ou violência, ele usa persuasão 
e brinca com as emoções. isso é errado porque 
a intenção é egoísta e desonesta. a honestidade 
exige que haja franqueza com respeito às dife-
renças e que elas sejam analisadas em igualdade 
de condições. a abnegação busca o melhor, não 
os desejos apenas de uma pessoa.

a inspiração não pretende recrutar o apoio da 
esposa para os projetos do marido. a inspiração 
soma a ajuda da esposa à busca do marido pela 
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vontade de deus e pelo que é bom para ambos.
a manipulação tem um tom condescenden-

te, o que também é errado. Você não deve tra-
tar sua esposa como criança. Ela é adulta; você 
sabe disso e deve tratá-la à altura. a inspiração 
é para os maduros. todos os cônjuges precisam 
mutuamente de inspiração. Guie sua esposa 
pela inspiração e que seus recursos para isso 
sejam a Bíblia, o bom discernimento espiritual 
e o raciocínio saudável. Esse tipo de liderança 
transmite graça, bem como direção, aos que es-
tão sob ela. isso é ser cabeça de acordo com o 
modelo bíblico.

Um último aviso para as mentes carnais que 
tendem a manipular: você realmente quer que 
sua esposa faça o papel de criança, pense de si 
mesma como criança e seja tão ingênua quanto 
uma criança? isso é necessário para que a ma-
nipulação funcione. mas por que você desejaria 
algo assim? Na verdade, isso não beneficia nem 
a você nem a ela. Você precisa de um adulto 
como você para desafiar seus critérios, inspirar 
sua fé e ajudá-lo a crescer. Você precisa de uma 
ajuda idônea.
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Seja a rocha de sua esposa
cristo é nossa rocha, bem como nossa cabe-

ça (1 coríntios 10:4). Portanto, os maridos tam-
bém devem ter algumas semelhanças com uma 
rocha: eles devem ser a rocha moral e emocional 
na vida da esposa.

Os cristãos creem em absolutos. Homens 
cristãos maduros têm uma boa percepção do 
bem e do mal; quais coisas não são negociáveis 
e quais outras são de pouca importância. Essa 
estabilidade moral e espiritual faz do marido 
cristão um homem confiável, capaz de superar 
as adversidades.

a vida nos traz desprezos e o mundo, fofo-
cas. No entanto, assim como as rochas não são 
afetadas por impactos, o homem maduro e está-
vel não se ofende facilmente. Às vezes, a esposa 
leal se sentirá ferida pelo que as más línguas di-
zem acerca de seu marido, mas o homem sólido 
como uma rocha não dá importância à calúnia. 
Quando ignora uma ofensa, o marido causa 
uma profunda impressão na esposa (Provérbios 
19:11).

Os jovens são fortes, disse o apóstolo João. a 
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Palavra de deus está neles e, por isso, venceram 
o maligno (1 João 2:14). É necessário maturida-
de e um bom conjunto de convicções pessoais 

para ser a rocha de um 
casamento. Esse tipo 
de fortaleza espiritual, 
que deve ser evidente 
desde o noivado, atrai 
o tipo certo de moça. 
com certeza, os abso-
lutos e os elementos 

inegociáveis devem ser discutidos antes de serem 
pronunciados os votos de casamento.

Que pontos fortes do marido facilitam a vida 
com ele? Por um lado, o marido cristão enfren-
ta de modo franco suas fraquezas e se esforça 
para superá-las. Então, sendo ele forte e seguro, 
não sente nenhuma necessidade de ressaltar as 
fraquezas da esposa. Pelo contrário, ele enfoca 
as virtudes dela com o fim de elogiá-las. Onde 
quer que ela falhe, ele compensa a falta com sua 
própria força. se ela comete um erro, ele lhe diz: 
“Nós o cometemos” e tenta corrigir o problema 

É necessário 
maturidade e um 
bom conjunto de 
convicções pessoais 
para ser a rocha de 
um casamento.
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como se fosse culpa apenas dele. O resultado 
obtido também será considerado feito por am-
bos, quase esquecendo os esforços individuais 
do marido.

Seja admirador de sua esposa
muito tempo atrás, um jovem admirava as 

virtudes de uma moça que tinha, porém, um de-
feito de fala. Embora a jovem pertencesse a uma 
família distinta, aquela deficiência maculava sua 
simpatia. Na cultura em que viviam, era hábito 
as famílias receberem dotes para permitir que as 
filhas casassem. Os irmãos daquela moça acon-
selharam o pai a pedir duas vacas, talvez uma, 
caso algum homem pedisse a mão dela.

mas o sábio admirador da jovem, vendo nela 
muito além do defeito, ofereceu ao pai sete va-
cas. claro que foram aceitas. seus irmãos fica-
ram boquiabertos, imaginando que o homem 
havia feito um péssimo negócio. mas o marido 
viveu feliz com uma mulher que valia, aos olhos 
dos homens, uma ou, quando muito, duas va-
cas. Para ele, porém, mesmo as sete vacas não se 
comparavam ao valor dela. a moça, por sua vez, 
por saber o quanto o marido sempre a valorizou, 
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viveu à altura de suas expectativas.
todo marido pode ter uma esposa de altíssi-

mo valor. Nem sete vacas nem um milhão em 
dinheiro são pagamento suficiente por uma mu-
lher virtuosa. a esposa logo descobrirá quanto o 
marido a valoriza. O desempenho dela depen-
derá mais da avaliação do marido do que da de 
seus irmãos, dos pais ou da sociedade.

O sábio salomão disse: “Aquele que encontra 
uma esposa, acha o bem, e alcança a benevolên-
cia do Senhor” (Provérbios 18:22). aos olhos 
de deus, o valor de uma esposa é inestimável; 
não há esposa que valha “apenas uma ou duas 
vacas”. se o marido a valoriza como deus o faz 
e a admiração dele é visível, ele terá uma espo-
sa maravilhosa e desfrutará de uma vida muito 
prazerosa.

O sábio Lemuel observou que o marido da 
mulher virtuosa “a louva” (31:28). O interessante 
é que não fica claro se ele louva a virtude da es-
posa ou se a virtude é o resultado do louvor que 
ela recebe. Na prática, ambas situações ocorrem.

O marido de uma esposa virtuosa é conheci-
do por muitos e faz parte de círculos influentes 
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(v. 23). O escritor desse capítulo de Provérbios 
sugere que a virtude da mulher tem algo a ver 
com o sucesso do marido. O apoio moral e 
emocional de um bom lar transforma ho-
mens medíocres em homens respeitados na 
comunidade. Por sua 
vez, a maneira pela qual 
o homem estima a vir-
tude da esposa se torna 
de conhecimento do 
público. Ele não deseja 
ostentar nada diante das 
pessoas. Não é necessário. Ele não a envergonha 
com elogios perto de outros. No entanto, é im-
portante lembrar que a estima ou a falta de esti-
ma do marido pela esposa facilmente vem a ser 
conhecida por todos.

Seja amigo de sua esposa
Você ama sua esposa? Você gosta de sua es-

posa? ambos sentimentos fazem parte do amor 
verdadeiro. se você gosta de sua esposa, gosta-
rá de estar com ela, gostará de lhe contar tudo, 
gostará de vê-la feliz e de satisfazer-lhe todas as 
necessidades. Você gostará muito mais disso do 

A estima ou a 
falta de estima 
pela esposa será 
conhecida por 
todos.
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que de seu segundo melhor amigo.
Você compartilhará seus assuntos de traba-

lho com ela, não porque ela seja treinada e ex-
periente em sua profissão, mas porque ela é sua 
melhor amiga e conselheira de confiança. Você 
fará um esforço especial para explicar os assun-
tos da empresa em termos que ela possa enten-
der, porque você valoriza a contribuição dela. 
Por exemplo: você buscará a opinião dela sobre 
como o trabalho pode afetar a família.

Pegue emprestada uma página de Salomão
cântico dos cânticos descreve o amor conju-

gal como um tipo do amor de cristo pela igreja. 
corresponde de modo muito vívido aos princí-
pios de Efésios 5.

Veja como aquele que ama, que é salomão, é 
altruísta. Ele desperta o interesse da amada, em 
vez de apenas agradar a si mesmo. Uma vida in-
teira de interesse pela sabedoria pagou dividen-
dos no relacionamento matrimonial de salo-
mão. aprenda com ele a ser alguém que ama de 
modo sábio. Que seu campo de estudo e seu in-
teresse contínuos sejam compreender o que sua 
esposa gosta e o que detesta, em que situações 
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ela se sai melhor e o que a incomoda, e por que 
ela responde às circunstâncias da maneira como 
o faz, muitas vezes tão diferente de como você 
faria.

as intimidades do casamento são estritamen-
te privadas. “Jardim fechado és tu, minha irmã, 
esposa minha, manancial fechado, fonte selada” 
(cântico 4:12). O desfrute real da intimidade do 
casamento é reduzido na mesma proporção em 
que é divulgado.

salomão fala sobre privar-se do sono, suar, 
molhar os cabelos com orvalho e conduzir uma 
exaustiva investigação, tudo para garantir um 
satisfatório relacionamento de amor conjugal. O 
marido sábio e diligente de hoje pode desfrutar 
do casamento tanto quanto o rei de israel.

depois de conhecer os segredos dessas ati-
tudes femininas, aproveite-os ao máximo. a 
admiração e a reverência dela por você (quase 
veneração) e o baixo conceito de si mesma (“Eu 
sou morena, porém formosa” [1:5]) são respos-
tas típicas à compreensão que você tem dela e 
à admiração que tem por ela. Use esses fatos 
para criar unidade. a união com sua esposa 
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não apenas beneficia o próprio relacionamento 
entre vocês, mas também os filhos, a igreja e a 
sociedade.

a admiração dela por você, devidamente nu-
trida, cresce e se transforma em lealdade e con-
fiança. Você pode ter certeza de que mais nin-
guém o considerará maravilhoso nem lhe dará 
razão como ela faz. desfrute de maneira sábia 
dessa admiração. Uma esposa leal e compreen-
dida é boa para suas relações públicas, mas tome 
cuidado para não “acreditar em seu próprio jor-
nal” (todas as coisas favoráveis que ela pode di-
zer sobre você).

deixe claro que você não acredita no baixo 
conceito que ela tem de si mesma. admire sua 
humildade, mas mostre-lhe de mil maneiras que 
você a considera melhor do que ela se considera.

Conselhos práticos da Bíblia

“Teus olhos olhem para a frente”
as Escrituras não apenas estabelecem as leis e 

a estrutura para o funcionamento do lar e do ca-
samento, mas desenvolvem esses nobres concei-
tos com um ensino real e prático. seu casamento 
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não é apenas assunto para poesia, mas é aproxi-
madamente metade do que você é.

sobre tudo o que se deve guardar, 
guarda o teu coração, porque dele 
procedem as fontes da vida. desvia de 
ti a falsidade da boca, e afasta de ti a 
perversidade dos lábios. Os teus olhos 
olhem para a frente, e as tuas pálpe-
bras olhem direto diante de ti. Ponde-
ra a vereda de teus pés, e todos os teus 
caminhos sejam bem ordenados! Não 
declines nem para a direita nem para a 
esquerda; retira o teu pé do mal (Pro-
vérbios 4:23–27).

Nenhuma época nos cercou com mais ou 
maiores tentações para trair o casamento e o lar 
do que o tempo em que vivemos. E esse conse-
lho de Provérbios, escrito uns mil anos antes de 
cristo, é exatamente o que precisamos. afaste-
-se de toda tentação e caminhe com sabedoria 
ao longo da vida. Enfrente com franqueza sua 
debilidade carnal. deveríamos estar zangados 
porque o mundo e o diabo exploram nossa na-
tureza pecaminosa. E devemos censurar seu 
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atrevimento em vez de consentir com ele.
Olhar para a frente significa evitar qualquer 

insinuação mundana e todo conselho mundano. 
Nossa inspiração e o conselho para nós vêm das 
Escrituras.

a prostituição tem seus modernos aliados na 
pornografia, quer seja ela na forma de literatura, 
de teatro, de conteúdo audiovisual, de romances 
ou de moda. Olhe para a frente, marido, olhe di-
reto diante de ti. mantenha o foco na mulher da 
sua vida, não na mulher alheia.

Não são apenas as coisas abertamente impu-
ras que tentam os homens. Onde quer que se 
encontrem mulheres mal vestidas ou indecoro-
sas, existe a possibilidade de eles terem pensa-
mentos impuros, ou coisas piores. isso acontece 
todos os dias entre os homens mundanos. Os 
cristãos podem evitá-lo. “Não declines nem para 
a direita nem para a esquerda; retira o teu pé do 
mal”.

Cuidado com a psicologia
a psicologia propõe nos ajudar a enfrentar 

os impulsos mais malignos e sinistros de nos-
sa natureza. Ela é especializada em relações 
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humanas. Quando surgem problemas comuns 
do casamento, muitos acham mais conveniente 
procurar o conselho de psicólogos do que o da 
Palavra de deus.

O paganismo sempre ofereceu alternativas ao 
caminho da verdade de deus. Nesse sentido, a 
psicologia moderna se qualifica como paganis-
mo, pois ela oferece 
respostas alternati-
vas a conflitos con-
jugais complexos e 
falhas morais, respostas essas que não vêm da 
Bíblia. Essa “ciência” oferece desvios para evi-
tar o caminho do arrependimento bíblico e do 
novo nascimento.

a psicologia não traz cura para o pecado. a 
miséria conjugal, os lares destruídos e os filhos 
órfãos continuarão e os problemas deles au-
mentarão, enquanto algo melhor que a psico-
logia não vier em seu socorro. Nossa única es-
perança de redenção está em cristo, tanto em 
seu sangue quanto em sua Palavra. Não apenas 
a salvação de nossa alma, mas a redenção de 
nossos relacionamentos se encontra em cristo e 

A psicologia não traz 
cura para o pecado.
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nas Escrituras. Essa redenção depende da nossa 
confissão e de arrependimento. Não tome em-
prestada uma página, nem mesmo uma frase, da 
psicologia.

Fale

delas falarás assentado em tua casa, e 
andando pelo caminho, e deitando-te 
e levantando-te (deuteronômio 6:7).

Os cônjuges precisam conversar. tirem um 
tempo para conversar e tomem notas entre as 
conversas, se necessário, sobre as coisas a res-
peito das quais têm de falar. incluam nesses 
momentos os temas dos quais vocês prefeririam 

não tratar. Não temam 
se tornar vulneráveis 
ao fazer isso, mas man-
tenham uma confiança 
absoluta um no outro. 

Para o marido isso significa manter em segredo 
o que sabe que a esposa não gostaria que fos-
se divulgado. mas também significa responder 
de tal maneira que ela não precise se lamentar 
de ter-se aberto, antes, alegre-se por tê-lo feito. 

Não temam se 
tornar vulneráveis 
um ao outro.
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Lembre-se, marido: você é o líder. Portanto, seja 
aberto com sua esposa, mesmo que ela ainda es-
teja um pouco reservada com você. mantenha 
absoluta confiança nela, mesmo que a confiança 
que ela tem em você ainda seja um tanto frágil. 
Nessa área, ela aprenderá mais pelo exemplo do 
que por palavras.

O versículo citado acima manda que os pais 
falem aos filhos constantemente da lei de deus: 
em casa, andando, pela manhã ou no final do 
dia. Faça com que cada conversa com sua es-
posa seja conduzida a uma conclusão bíblica. É 
possível que você costume falar, por exemplo, 
sobre seu trabalho sem mencionar nenhum tex-
to bíblico. se você começar a usá-los como parte 
do diálogo entre vocês, sua esposa saberá, com 
o tempo, que pode confiar que essas conversas 
a ajudarão a entender e a apreciar mais os prin-
cípios bíblicos relevantes para todas as áreas da 
vida. as conversas entre os pais facilitarão para 
ambos a tarefa de falar com os filhos sobre a lei 
de deus.

seus papéis são diferentes, mas compatíveis 
e complementares. a diferença de papéis não 
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significa menos pontos em comum para o diá-
logo, porém mais. Fale com sua esposa sobre os 
problemas de cuidar do lar e dos filhos. com-
partilhe com ela sobre assuntos do trabalho e 
das responsabilidades que você tem como líder. 
Valorize a intuição e as sugestões dela.

Colocar o casamento em primeiro lugar

Porque o marido descrente é santifica-
do pela mulher; e a mulher descrente é 
santificada pelo marido; de outra sorte 
os vossos filhos seriam imundos; mas 
agora são santos (1 coríntios 7:14).

Os cônjuges que priorizam o casamento estão 
fazendo o melhor pelos filhos. Os pais piedosos 
gostam de estar com os filhos. mas, em tempos 
de profundo estresse, o marido pode “salvar” 
a esposa afastando-a por um tempo das ativi-
dades cotidianas. O casal pode sair para jantar, 
visitar amigos ou fazer um passeio curto. Es-
sas atividades trazem alívio de várias formas: o 
descanso, o tempo fora de casa, a total atenção 
um ao outro. O casamento vem antes dos filhos, 
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pois o casamento sólido é o firme alicerce para 
toda a jornada de vida dos filhos.

Sirva por amor

E qualquer que tiver dado só que seja 
um copo de água fria a um destes pe-
quenos, em nome de discípulo, em 
verdade vos digo que de modo algum 
perderá o seu galardão (mateus 10:42).

seja um servo desde o início do casamento. 
Participe do serviço cristão e das atividades 
evangelísticas. responda de modo pronto e em 
particular às ne-
cessidades dos 
demais, espe-
cialmente às dos 
irmãos em cris-
to. O egoísmo, 
que é o oposto do serviço cristão, faz mal à saúde 
espiritual, emocional, social e até física. Quando 
ajudamos os outros, ajudamos a nós mesmos. O 
serviço também faz que pensemos menos em 
nós mesmos, de maneira que soframos menos 

Participe do serviço 
cristão e das atividades 
evangelísticas desde 
cedo na vida de casado.
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com nossos próprios problemas e doenças.
Faça de sua esposa o primeiro alvo de servi-

ço. a seguir, os filhos são a próxima prioridade. 
cuidar dos pais idosos também deve ocupar a 
todos da família. mas certifique-se de que sua 
disposição em servir a cristo não esteja restrin-
gida a sua família.

as recompensas pelo serviço são previsíveis 
e, ao mesmo tempo, especiais. as crianças res-
pondem aos cuidados e sacrifícios dos pais com 
respeito e amor. Quando elas veem os pais cui-
darem dos próprios pais, estão sendo ensina-
das, de modo indireto, a como deverão fazê-lo 
quando chegar a velhice de seus progenitores. 
se todo o serviço tiver sido feito de coração, 
você e sua esposa encontrarão maior satisfação 
vendo os filhos servirem a outros do que quan-
do vocês mesmos atenderem à necessidade de 
alguém. Quatro, oito ou mais filhos multiplicam 
o compromisso do casal com o serviço por qua-
tro, oito ou mais, permitindo atender a mais ne-
cessidades e a mais pessoas. Por meio deles, os 
pais servem e experimentam as recompensas do 
serviço.
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Viva de acordo com seus recursos

Fazei para vós amigos das riquezas da 
injustiça (Lucas 16:9).

Poupe-se das frustrações de viver com uma 
mulher estressada por causa da falta de dinhei-
ro. a propósito, o estresse econômico não se re-
solve com dinheiro, mas com a boa gestão de 
viver de acordo com seus recursos. conte com 
sua esposa na hora de planejar o orçamento fa-
miliar. apresente os meios necessários para que 
o lar caminhe e, então, se discipline para alcan-
çar esse fim. aprenda a arte do contentamen-
to, e sua esposa lhe seguirá o exemplo. Não há 
problema em ser pobre. talvez você não consiga 
fazer muitas viagens ou saborear tantas iguarias 
quanto as outras pessoas a seu redor, mas tenha 
certeza de que, se você tiver uma renda, existe 
um estilo de vida que se ajusta a seu orçamento.

satisfação não significa que você não possa 
melhorar as condições de vida quando surgir 
oportunidade. aproveite ao máximo as possi-
bilidades que se apresentarem, mesmo ao pro-
curar emprego e no planejamento com vistas a 
oferecer uma vida mais confortável à família. 
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como regra, não deixe um trabalho mal remu-
nerado ou pouco desejável antes de ter certeza 
de que terá um melhor. Para toda mudança im-
portante, como de trabalho ou de negócio, bus-
que conselho.

O poder da cortesia

E, finalmente, sede todos de um mesmo 
sentimento, compassivos, amando os 
irmãos, entranhavelmente misericor-
diosos e afáveis [corteses] (1 Pedro 3:8).

a cortesia é uma expressão de amor. Existem 
inúmeras maneiras de expressar amor à espo-
sa com gestos simples de cortesia. infelizmente, 

nossa natureza é tal 
que tendemos a con-
siderar que é certo 

estarmos próximos daqueles com quem vive-
mos, e também somos inclinados a ser grossei-
ros com esses mais próximos. Precisamos ter 
interesse especial na busca de maneiras de mos-
trar amor e apreço pela esposa e pela família. a 
“compaixão” e um “mesmo sentimento” sobre 
os quais Pedro fala fazem com que o amor e a 

A cortesia é uma 
expressão de amor.
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cortesia fluam com mais naturalidade.
Os mais próximos causam mais alegria ou 

desconforto do que as pessoas em geral. certi-
fique-se de que sua esposa e sua família saibam 
toda vez que você gosta de algo, e não dê muito 
destaque àquilo de que você não gosta. a esposa 
se esforça muito para agradar o marido. Por-
tanto, quando ela conseguir, faça com que ela 
saiba claramente, pois isso melhorará o relacio-
namento.

conta-se a velha história do marido que, no 
dia do casamento, disse à esposa: “Querida, eu 
amo você. E quero que você saiba que será sem-
pre assim, a menos que eu lhe diga o contrário”.

Existem muitos maridos ignorantes. Eu mes-
mo não sou o mais preparado. mas espero que 
muitos não sejam tão ignorantes quanto o ho-
mem dessa história. É evidente que a atitude 
dele demonstra seu desconhecimento sobre 
duas coisas muito importantes. Em primeiro lu-
gar, o amor contínuo exige uma expressão con-
tínua. Em segundo lugar, nenhuma mulher tem 
capacidade emocional para supor que o amor 
não expressado é tão forte quanto o expressado.
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Por isso, você deve dizer a sua esposa que a 
ama, e dizer com frequência. Não basta dizer: 
“Eu te amo”; é preciso dizer de mil maneiras di-
ferentes “eu te amo”.

diga “eu te amo” chegando na hora das re-
feições, quando a comida quentinha demons-
tra que foi preparada com amor. Ligue para sua 
esposa e avise com o máximo de antecedência 
quando perceber que não chegará em casa no 
horário combinado. Ligue para ela durante o 
dia para perguntar como ela está lidando com o 
problema que lhe contou de manhã.

Havia coisas que incomodavam minha mãe, 
e, portanto, teria sido rudeza da minha parte 
fazê-las em casa. No entanto, quando me casei, 
descobri que aquelas coisas não incomodavam 
minha esposa. também há coisas que incomo-
dam a esposa de meus amigos, mas não irritam 
a minha. Então, não há problema em ela não 
gostar de coisas que não incomodariam minha 
mãe ou essas mulheres. E a essas coisas eu devo 
evitar por amor a ela.

respeite sua esposa ao deixá-la ser ela mes-
ma; adapte-se a quem ela é. Nos assuntos do lar, 
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provavelmente será melhor assumir os gostos da 
esposa e os tornar seus. dessa forma, não será 
tão tentado a ser descortês.

Expressões públicas de afeto pela esposa não 
dizem necessariamente ao mundo que você a 
ama, pois é muito fácil fingir nisso. a maior par-
te dos afetos públicos 
representa um jardim 
exposto ou uma fon-
te contaminada (veja 
cântico 4:12). Por ou-
tro lado, uma cortesia constante testemunha de 
modo muito mais convincente de seu amor por 
ela.

Nunca conte aos outros sobre os defeitos de 
sua esposa. se ela mesma quiser contar aos ami-
gos algo bobo que fez, tudo bem: ria com eles. 
mas seria um golpe no amor se você fizesse os 
outros rirem dela.

minha esposa anda rápido, mas eu ando ain-
da mais rápido. Eu tenho de diminuir o passo 
para ser cortês. É especialmente rude de minha 
parte adiantar-me quando entramos na igreja.

Uma mãe com filhos pequenos precisa de 

Respeite sua 
esposa ao deixá-la 
ser ela mesma.
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muitas cortesias do marido. Ele deve abrir-lhe a 
porta do carro, ajudar a tirar as crianças do lu-
gar, levar os menores ou carregar a bolsa de fral-
das enquanto ela carrega o bebê, lavar a louça 
de vez em quando para que ela possa descansar 
dessa tarefa, ajudar a dar banho nas crianças e 
prepará-las para dormir.

Provavelmente nada do que você obtenha no 
casamento seja mais valioso ou mais duradou-
ro do que criar uma família piedosa. E pode ser 
que nada se beneficie mais da cortesia do que 
a vida no lar e a criação de filhos. E talvez não 
haja nada que fortaleça mais seu casamento do 
que a disciplina de ser cortês nos momentos de 
estresse que acompanham a criação dos filhos. 
E assim as virtudes da cortesia completam o 
círculo, terminando por abençoar àqueles que 
começaram o círculo.

Salve sua esposa; salve o mundo
Já fizemos menção dos piores medos da mu-

lher no mundo. Quais são? Que inseguranças, 
medos e pesadelos fazem as mulheres modernas 
desconfiarem do compromisso do casamento 
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com seus papéis tradicionais? do que está fu-
gindo a mulher que procura um emprego ou 
uma carreira profissional?

Primeiramente, essas mudanças no casamen-
to nos dizem algo sobre o homem moderno. 
muitas mulheres que desconfiam do casamen-
to deixariam de bom 
grado uma carreira 
bem-sucedida se ti-
vessem certeza de 
que um marido as 
faria se sentirem se-
guras. Poucas des-
prezariam seu lugar 
no lar sabendo que 
o marido seria seu 
apoio e forneceria 
uma direção sólida 
para criar a família.

mas a “libertação da mulher” chegou, e as 
mulheres são erroneamente apontadas como as 
culpadas. Na verdade, foram os homens irres-
ponsáveis e libertinos que criaram a inseguran-
ça que levou as mulheres a buscarem realização 

Muitas mulheres 
que desconfiam 
do casamento 
deixariam de bom 
grado uma carreira 
bem-sucedida se 
tivessem certeza de 
que um marido as 
faria se sentirem 
seguras.
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fora de casa. Os homens são os verdadeiros cul-
pados.

Homens irresponsáveis e preguiçosos fazem 
parte da decadência moral e são um dos piores 
temores das mulheres modernas. Eles se tornam 
um fardo econômico para a sociedade. Eles ge-
ram filhos e as mulheres, que têm de cuidar des-
ses dependentes, recorrem ao governo em busca 
de apoio financeiro que esses pais irresponsáveis 
não fornecem. Há leis para prendê-los e puni-
-los. mas pouca atenção é dada ao apoio moral, 
emocional, social e espiritual que eles deixam de 
dar ou que são incapazes de proporcionar.

Um professor de educação cívica explicou 
desta forma os limites da liberdade em uma so-
ciedade livre: “sua liberdade termina onde meu 
nariz começa”. a “nova moralidade”, a permissi-
vidade, a educação “livre de valores” e a psico-
logia moderna não conseguiram antever as con-
sequências de sua doutrina antes de se lançar 
sobre uma sociedade desprevenida. se os de-
fensores dessas ideias tivessem realizado um es-
tudo realista de viabilidade, teriam claramente 
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entendido que não estavam apenas invadindo o 
espaço pessoal dos demais, mas também a vida 
de inocentes, e o tecido moral e a própria sobre-
vivência das nações.

considere por um momento o lar ímpio e 
considere quão horrível há de ser para as crian-
ças criadas ali. Um lar disfuncional nos deu um 
Hitler. Outro produziu idi amin dada. ainda 
outro, saddam Hussein. Onde estão os pais dos 
jovens que vão à escola com facas e pistolas? 
a julgar pela qualidade dos casamentos e la-
res de hoje, a sociedade não parará de produzir 
monstros.

retratamos de modo vívido o caos da socie-
dade moderna, destacando a irresponsabilidade 
dos pais preguiçosos, porque esse artigo é para 
homens casados, aqueles mais bem posiciona-
dos para evitar esse caos e resgatar nossa socie-
dade de um fim como o de sodoma.

Dedicação
a maioria dos livros é dedicado a alguém 

a quem o autor se sente especialmente grato. 
ao final deste texto, espero que você, leitor, 



dedique-se mais a sua esposa, assim como faço 
com a minha. se você concorda comigo nesse 
ponto, chegamos mais perto do ideal descrito no 
primeiro parágrafo: sermos, cada um de nós, o 
homem da vida da esposa a fim de amá-la, guiá-
-la e protegê-la como cristo faz com sua igreja.

Perto do início deste artigo, eu disse: “Faça 
com que sua esposa seja extremamente feliz”. 
minha esposa e a sua deveriam ser as primeiras 
a receber o benefício do que eu e você aprende-
mos da Palavra de deus sobre ser um marido 
cristão. se nossos filhos e genros seguirem as 
instruções que receberem de seus pais, a espo-
sa de cada um deles também será feliz. E, por 
fim, qualquer marido que, como cristão, decida 
cumprir seu papel instituído por deus, também 
fará a esposa feliz. O homem de deus também é 
o homem de sua esposa.

Portanto, marido, dedique-se a 
Cristo e à sua esposa. Dedicamos 

este tratado aos mesmos.
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