




Introdução 



“O ideal no casamento é que a 
mulher seja cega e o homem 
surdo”.  Sócrates 
 

“O casamento faz de duas pessoas 
uma só, difícil é determinar qual 
será.” Shakespeare 



 

“Casamento é um relacionamento 
a dois, no qual uma das pessoas 
está certa e a outra é o marido”. 
Desconhecido. 



Visão Distorcida 



https://www.google.com.br/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fgrandesnomesdapropaganda.com.br%2Fwp-content%2Fuploads%2F2014%2F03%2FInternet-Fixa-700x357.jpg&imgrefurl=http%3A%2F%2Fgrandesnomesdapropaganda.com.br%2Fcategorias%2Fagencias%2Fpage%2F2%2F&docid=Gg2XGUjPOer9MM&tbnid=rh1NLzjaQVObuM%3A&w=700&h=357&ei=m3KLU9CKKpDMsQSe3YD4Bw&ved=0CAIQxiAwAA&iact=c
https://www.google.com.br/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fupload.wikimedia.org%2Fwikipedia%2Fpt%2F0%2F02%2FHomer_Simpson_2006.png&imgrefurl=http%3A%2F%2Fpt.wikipedia.org%2Fwiki%2FHomer_Simpson&docid=U3-d-lCSwPdf4M&tbnid=Ri_K1FJnYWm-9M%3A&w=239&h=391&ei=EnOLU7zQMargsATQw4DYCA&ved=0CAIQxiAwAA&iact=c


O Que Deus Espera? 



“1Mulheres, sede vós, igualmente, 
submissas a vosso próprio marido, 
para que, se ele ainda não obedece à 
palavra, seja ganho, sem palavra 
alguma, por meio do procedimento 
de sua esposa, 2 ao observar o vosso 
honesto comportamento cheio de 
temor.” 1Pd 3 
 



“ 3Não seja o adorno da esposa o que 
é exterior, como frisado de cabelos, 
adereços de ouro, aparato de 
vestuário; 4 seja, porém, o homem 
interior do coração, unido ao 
incorruptível trajo de um espírito 
manso e tranquilo, que é de grande 
valor diante de Deus.” 1Pd3 



“Maridos, vós, igualmente, vivei a vida 
comum do lar, com discernimento; e, 
tendo consideração para com a vossa 
mulher como parte mais frágil, tratai-a 
com dignidade, porque sois, 
juntamente, herdeiros da mesma graça 
de vida, para que não se interrompam 
as vossas orações.” 1Pd 3.7  
 



Da Esposa 



Submissão não é: 

Exclusividade da mulher... 

 Inferioridade da mulher... 

 Para todos os homens... 

 Escravidão... 

 Autonomia do marido... 
 



1º Na Submissão  

Alinhar-se sob o marido... 

Respeitar o marido: 
- Mesmo que não exerça a liderança 

- Mesmo quando não é salvo 

- Mesmo quando não mereça 

 



1º Na Submissão  

Uma Ordem... 

Uma Obra Sobrenatural... 
 
“Pois foi assim também que a si mesmas se 
ataviaram, outrora, as santas mulheres que 
esperavam em Deus, estando submissas a 
seu próprio marido.” 1Pe 3:5 



2º No Comportamento 
Honesto, Respeitável, Santo, Puro 

“Fazendo-o, todavia, com mansidão e 
temor, com boa consciência, de modo que, 
naquilo em que falam contra vós outros, 
fiquem envergonhados os que difamam o 
vosso bom procedimento em Cristo,”1Pd 3. 
16  



“Acaso, não sabeis que o vosso corpo é 
santuário do Espírito Santo, que está 
em vós, o qual tendes da parte de Deus, 
e que não sois de vós mesmos?” 
1Co6.19  
 

2º No Comportamento 
Honesto, Respeitável, Santo, Puro 



“Sobre tudo o que se deve guardar, 
guarda o coração, porque dele 
procedem as fontes da vida.” Pv4.23   

 

 

 

2º No Comportamento 
Honesto, Respeitável, Santo, Puro 



3º No Interior 
Manso e Tranquilo 

“Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei 
de mim, porque sou manso e humilde de 
coração; e achareis descanso para a 
vossa alma.” Mt 11.29  



“Enganosa é a graça, e vã, a 
formosura, mas a mulher que teme 
ao SENHOR, essa será louvada.” Pv 
31.30  

3º No Interior 
Manso e Tranquilo 



Resultados para Esposa: 

“Mulheres, sede vós, igualmente, 
submissas a vosso próprio marido, para 
que, se ele ainda não obedece à 
palavra, seja ganho, sem palavra 
alguma, por meio do procedimento de 
sua esposa,” 1Pd 3.1 



Resultados para Esposa: 

“Como fazia Sara, que obedeceu a 
Abraão, chamando-lhe senhor, da qual 
vós vos tornastes filhas, praticando o 
bem e não temendo perturbação 
alguma.” 1Pd 3.6 



ESPOSAS MARIDOS 

Submissão 

Comportamento 

Interior 

Resumo 



Do Marido 



“Maridos, vós, igualmente, vivei a vida 
comum do lar, com discernimento; e, 
tendo consideração para com a vossa 
mulher como parte mais frágil, tratai-a 
com dignidade, porque sois, 
juntamente, herdeiros da mesma graça 
de vida, para que não se interrompam 
as vossas orações.” 1Pd 3.7 
 



Queremos mudar a sociedade, 
precisamos endireitar as Igrejas, 
para endireitar as igrejas precisamos 
ajustar as famílias, para endireitar a 
família precisamos endireitar os 
casais, para endireitar os casais 
precisamos endireitar primeiro os 
homens.  



Quando uma criança assume um 
compromisso com a Igreja 2% da família 
se envolve juntamente com ela. Quando 
uma mulher assume um compromisso 
com a igreja, 17% da família se envolve 
juntamente com ela. Porém, quando o 
homem/pai assume uma compromisso 
com a igreja, 93% da família se envolve 
com ele 



Por que não desfrutamos? 
Excesso de trabalho... 

Traz trabalho para casa... 

Distrações computador, jogos... 

Vida do lar não é atraente... 

Filhos não dão sossego... 



“porque o marido é o cabeça 
da mulher, como também 
Cristo é o cabeça da igreja, 
sendo este mesmo o 
salvador do corpo.” Ef 5.23  



3 Formas de Viver a... 



1º Com Discernimento: 
Entendimento, Inteligência 

“O que adquire entendimento 
ama a sua alma; o que conserva 
a inteligência acha o bem.” Pv 
19.8  



1º Com Discernimento: 
Entendimento, Inteligência 

“Se, porém, algum de vós necessita 
de sabedoria, peça-a a Deus, que a 
todos dá liberalmente e nada lhes 
impropera; e ser-lhe-á concedida.” 

Tg1.5 



Aplicando o Discernimento: 
 Você dá atenção necessária quando 

ela fala? 

Você sabe o que a incomoda? 

Você sabe o que a deixa feliz, triste, 
magoada, irritada... 

Sua comunicação é franca/aberta? 

 



2º Com Sensibilidade: 
Frágil, Gentil 

“Temos, porém, este tesouro em 
vasos de barro, para que a excelência 
do poder seja de Deus e não de nós.” 
2Co4.7 



2º Com Sensibilidade: 
Frágil, Gentil 

“Maridos, amai vossa esposa e 
não a trateis com amargura 
(aspereza).” Cl 3.19 



2º Com Sensibilidade: 
Frágil, Gentil 

“Sabeis estas coisas, meus amados 
irmãos. Todo homem, pois, seja 
pronto para ouvir, tardio para falar, 
tardio para se irar.” Tg 1.19 



Aplicando a Sensibilidade: 
Como você responde? 

Como você conversa? 

Com quais apelidos você a trata? 

Como você trata diante de um 
acidente ou incidente... 

 



3º Com Dignidade: 
Honra, Deferência 

“28 Assim também os maridos devem amar a 
sua mulher como ao próprio corpo. Quem 
ama a esposa a si mesmo se ama. 29 Porque 
ninguém jamais odiou a própria carne; antes, 
a alimenta e dela cuida, como também Cristo 
o faz com a igreja;” Ef 5 



3º Com Dignidade: 
Honra, Deferência 

“Sendo já velho, suas mulheres lhe 
perverteram o coração para seguir 
outros deuses; e o seu coração não era 
de todo fiel para com o SENHOR, seu Deus, 
como fora o de Davi, seu pai).” 1Rs 11.4  



ESPOSAS MARIDOS 

Submissão Viver a vida ... 

Comportamento Discernimento 

Interior Sensibilidade 

Dignidade 

Resumo 



Conclusão 



“...porque sois, juntamente, 
herdeiros da mesma graça de 
vida, para que não se 
interrompam as vossas 
orações.” 1Pd3.7 



“Quando ouviram a voz do 
SENHOR Deus, que andava no 
jardim pela viração do dia, 
esconderam-se da presença do 
SENHOR Deus, o homem e sua 
mulher, por entre as árvores do 
jardim.” Gn 3.8 



ESPOSAS MARIDOS 

Submissão Viver a vida ... 

Comportamento Discernimento 

Interior Sensibilidade 

Dignidade 

Resumo 



“...na tua presença há plenitude 
de alegria, na tua destra, delícias 
perpetuamente.”  Sl 16.11b  


