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Aula 2 - Casamento no Livro de Provérbios 
 
Introdução: 
 

Qual o retrato da família nos nossos dias? Qual o perfil do marido ideal? Qual o perfil 
da esposa ideal? 
A “nova família” sem Deus, tenta inverter os papéis que Deus estabeleceu, ao 
defender o casamento entre pessoas do mesmo sexo. O resultado disso é a 
destruição da própria família. 
 
Como vimos na aula anterior, casamento é um relacionamento pactual entre dois 
cônjuges, um homem e uma mulher, e Deus. Deus é a figura central dessa aliança. 
 
O Livro de Provérbios nos apresenta vários princípios sobre  a família e traça o perfil 
do marido e da esposa ideal. Que estes textos nos tragam a disposição e o 
compromisso de perseguirmos o ideal de Deus revelados em Sua Palavra e os frutos 
conseqüentes de uma obediência incondicional ao que Ele nos ensina. 

 

I.  O Marido Ideal 
 

A.  É Temente a Deus 
 

 14.26-27  Aquele que teme o Senhor possui uma fortaleza segura, refúgio para os 
seus filhos. O temor do Senhor é fonte de vida, e afasta das armadilhas da 
morte. 

 
 14.11      A casa dos ímpios será destruída, mas a tenda dos justos florescerá. 
 

15.16-17 É melhor ter pouco com o temor do Senhor do que grande riqueza com 
inquietação. É melhor ter verduras na refeição onde há amor do que um boi 
gordo acompanhado de ódio. 

 
 Desafios: 
 

1. Tornar-me uma pessoa que vive pela Palavra; 
 
2. Tornar-me o líder espiritual de minha família; 

 
3. Tornar-me um padrão de conduta moral para meus filhos. 

 
 

 
B. É Amante de Sua Esposa 

 
27.8   Como a ave que vagueia longe do ninho, assim é o homem que vagueia longe 

do lar. 
 

18.22  Quem encontra uma esposa encontra algo excelente; recebeu uma 
bênção do Senhor.   
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5.15-19 Beba das águas da sua cisterna, das águas que brotam do seu próprio 
poço. Por que deixar que as suas fontes transbordem pelas ruas, e os seus 
ribeiros pelas praças? Que elas sejam exclusivamente suas, nunca repartidas 
com estranhos. Seja bendita a sua fonte! Alegre-se com a esposa da sua 
juventude. Gazela amorosa, corça graciosa; que os seios de sua esposa 
sempre o fartem de prazer, e sempre o embriaguem os carinhos dela.  

 
6.32 Mas o homem que comete adultério não tem juízo; todo aquele que assim 

procede a si mesmo se destrói.  

Desafios  

1. Valorizar minha esposa como pessoa integral; 
 
2. Comunicar a ela o meu apreço regularmente a curto prazo;  

 
3. Livrar-me de práticas que comprometam minha exclusiva lealdade a ela 

(vídeos, TV, leituras, piadas, flertes). 
 
 

C.  É Um Treinador Sábio 
 
 1.10   Meu filho, se os maus tentarem seduzi-lo, não ceda!  
 

4.3-4   Quando eu era menino, ainda pequeno, em companhia de meu pai, um filho 
muito especial para minha mãe, ele me ensinava e me dizia: “Apegue-se às 
minhas palavras de todo o coração; obedeça aos meus mandamentos, e você 
terá vida. 

 
 4.11  Eu o conduzi pelo caminho da sabedoria e o encaminhei por veredas retas. 
 

 16.21 O sábio de coração é considerado prudente; quem fala com equilíbrio promove 
a instrução.   

 
 24.26 A resposta sincera é como beijo nos lábios. 
 

29.17  Discipline seu filho, e este lhe dará paz; trará grande prazer à sua alma.   
 

22.6   Instrua a criança segundo os objetivos que você tem para ela, e mesmo com o 
passar dos anos não se desviará deles.    
 
 

 Desafios: Tornar-me um amigo de meus filhos:  

1. Descobrir quem ele/ela é, que gostos e aptidões possui; 
2. Determinar áreas de necessidade em sua vida; 
3. Descobrir quem influencia meus filhos e como;  
4. Estabelecer padrões de disciplina, limites de liberdade e comunicando tais 

padrões e limites a eles;  
5. Valoriza-los como pessoas e afirmando esse valor com comunicação 

positiva. 
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D.  É Um Provedor Prudente 
 

 13.22  O homem bom deixa herança para os filhos de seus filhos, mas a riqueza do 
pecador é armazenada para os justos.   

 
 21.20  Na casa do sábio há comida e azeite armazenados, mas o tolo devora tudo o 

que pode.    
 

 28.20  O fiel será ricamente abençoado, mas quem tenta enriquecer-se depressa 
não ficará sem castigo.    

 
 Desafios: 
 

1. Estabelecer alvos familiares;  
 
2. Praticar a frugalidade;  

 
3. Colocar prioridade no que é eterno ou duradouro; 

 
4. Manter uma ética financeira elevada. 

 
Aplicação: 
 
O livro de Provérbios pinta um retrato digno de ser imitado por nós, maridos, mas muito 
além daquilo que nossa natureza humana é capaz. Apresenta um ideal que nenhum de 
nós maridos conseguirá reproduzir fielmente. Nosso esforço, todavia, não deve ser menor 
por isso; pois quem nos ajuda é Cristo, que nos deu o Seu Espírito para nos capacitar a, 
gradativamente, incorporarmos em nossa vida os princípios de Sua Palavra. 
 
 
 
II.  A Esposa Ideal 
  
 

A.  É Temente a Deus 
 

14.1 A mulher sábia edifica a sua casa, mas com as próprias mãos a insensata 
derruba a sua. 

 
 19.14 Casas e riquezas herdam-se dos pais, mas a esposa prudente vem do 

Senhor. 
  

 31.30  A beleza é enganosa, e a formosura é passageira; mas a mulher que teme o 
Senhor será elogiada.  

 
 Desafios: 
 

1. Desenvolver uma vida de estudo das Escrituras e de oração 
 
2. Acreditar que a beleza interior é mais importante que a exterior, e que é a 

sua causa, não o seu efeito. 
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B. É Comprometida com Seu Marido 
 

12.4 A mulher exemplar é a coroa do seu marido, mas a de comportamento 
vergonhoso é como câncer em seus ossos.  

 
 

 2.16-17  Ela também o livrará da mulher imoral, da pervertida que seduz com suas 
palavras, que abandona aquele que desde a juventude foi seu companheiro e 
ignora a aliança que fez diante de Deus.  

 
 31.11-12 Seu marido tem plena confiança nela e nunca lhe falta coisa alguma.  
  Ela só lhe faz o bem, e nunca o mal, todos os dias da sua vida.  
 
  
 Desafios:          
   

1. Abandonar quaisquer práticas que incentivem atração por e concentração 
em outros homens que não seu marido (vídeos, novelas, revistas, música); 

 
2. Identificar áreas em que Satanás pode tentá-la com a competição (atenção 

e carinho dos filhos; salário; visibilidade na comunidade). 
 
 

C.  Possui Espírito Manso 
 

 19.13 O filho tolo é a ruína de seu pai, e a esposa briguenta é como uma goteira 
constante. 

 
21.9 Melhor é viver num canto sob o telhado do que repartir a casa com uma mulher 

briguenta.  
  
 21.19 Melhor é viver no deserto do que com uma mulher briguenta e amargurada.   
 
 27.15 A esposa briguenta é como o gotejar constante num dia chuvoso;  
 
 Desafios: 
 

1. Fazer do controle da língua uma prioridade; 
 
2. Transformar críticas negativas em sugestões positivas; 

 
3. Substituir afirmações por perguntas que exijam reflexão, dando a seu 

marido [e filhos] a chance de descobrirem as falhas que você já detectou. 
 
 
D.  É Uma Instrutora Criativa 

 
 6.20,23 Meu filho, obedeça aos mandamentos de seu pai e não abandone o ensino 

de sua mãe. Amarre-os sempre junto ao coraçã ;ate-os ao redor do pescoço. 
Quando você andar, eles o guiarão; quando dormir, o estarão protegendo;  
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  quando acordar, falarão com você. Pois o mandamento é lâmpada, a instrução 

é luz, e as advertências da disciplina são o caminho que conduz à vida;  
 
 31.26 Fala com sabedoria e ensina com amor.  

 Desafios: 
 
1. Identificar o que você considera as deficiências mais sérias ou urgentes na 

vida de seus familiares, orar a Deus sobre cada uma delas, ler sobre o 
assunto, e buscar meios de comunicar a verdade sem alienar quem precisa 
ser corrigido; 

 
2. Zelar pelo seu tom de voz. 

 
 
E.  É Uma Trabalhadora Sistemática 

 
31.15;21 Antes de clarear o dia ela se levanta, prepara comida para todos os de 

casa, e dá tarefas às suas servas. Ela avalia um campo e o compra; com o que 
ganha planta uma vinha.. Não teme por seus familiares quando chega a neve, 
pois todos eles vestem agasalhos. 

 
 31.14 Como os navios mercantes, ela traz de longe as suas provisões.   
 
 31.27 Cuida dos negócios de sua casa e não dá lugar à preguiça.   
 

31.18-20 Entrega-se com vontade ao seu trabalho; seus braços são fortes e 
vigorosos. Administra bem o seu comércio lucrativo, e a sua lâmpada fica 
acesa durante a noite. Nas mãos segura o fuso e com os dedos pega a roca. 
Acolhe os necessitados e estende as mãos aos pobres 

 
 Desafios: 
 

1. Organize a si mesma com listas de prioridades; 
 
2. Influencie sua família a fazer e cumprir tais listas; 

 
3. Descubra maneiras de ajudar outros e influenciar sua família a fazer o 

mesmo; 
 

4. Se possível, use o próprio lar como sua fonte de atividade e renda, para não 
sacrificar suas funções estratégicas de esposa e mãe. 

 
 
Aplicação: 

 
Neste breve estudo, destacamos o valor de uma esposa e mãe temente a Deus. Satanás 
tem vendido a idéia que a mulher só pode ser realizada se lançar fora os padrões de 
Deus, seu criador. A quem você vai ouvir? Em quem você vai confiar? De que forma você 
vai investir sua vida, e a bênção divina de ser mulher? 


