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Introdução: 



18 Pois vocês sabem que não foi 

por meio de coisas perecíveis 
como prata ou ouro que vocês 

foram redimidos da sua 
maneira vazia de viver que lhes 

foi transmitida por seus 
antepassados,  

1Pe 1 



15 pelo contrário, segundo 

é santo aquele que vos 
chamou, tornai-vos 
santos também vós 

mesmos em todo o vosso 
procedimento, (RA)  

1Pe 1 



12 Vivam entre os pagãos de 

maneira exemplar para que, 
naquilo em que eles os acusam 
de praticarem o mal, observem 

as boas obras que vocês 
praticam e glorifiquem a Deus 

no dia da sua intervenção.  
1Pe 2 



1 Do mesmo modo, mulheres, 

sujeitem-se a seus maridos, a 
fim de que, se alguns deles 
não obedecem à palavra, 

sejam ganhos sem palavras, 
pelo procedimento de sua 

mulher,  
1Pe 3 



2 observando a 

conduta honesta e 
respeitosa de 

vocês. 
1Pe 3 



Condição das mulheres  
no mundo greco-romano 



Sociedade 



Tensões para  
os cristãos 



Submissão ao 
marido 



O que significa? 



1 Do mesmo modo, 
mulheres, sujeitem-se a seus 

maridos, a fim de que, se 
alguns deles não obedecem 
à palavra, sejam ganhos sem 
palavras, pelo procedimento 

de sua mulher, 
1Pe 3 



7 Do mesmo modo vocês, 
maridos, sejam sábios no 

convívio com suas mulheres e 
tratem-nas com honra, como 

parte mais frágil e co-herdeiras 
do dom da graça da vida, de 

forma que não sejam 
interrompidas as suas orações. 

1Pe 3 



28 Não há judeu nem 
grego, escravo nem 
livre, homem nem 

mulher; pois todos são 
um em Cristo Jesus. 

Gl 3 



Princípio geral 



1 Do mesmo modo, mulheres, 
sujeitem-se a seus maridos, a 

fim de que, se alguns deles 
não obedecem à palavra, 

sejam ganhos sem palavras, 
pelo procedimento de sua 

mulher,  
1Pe 3 



1 Do mesmo modo, mulheres, 
sujeitem-se a seus maridos, a 

fim de que, se alguns deles 
não obedecem à palavra, 

sejam ganhos sem palavras, 
pelo procedimento de sua 

mulher,  
1Pe 3 



2 observando a 
conduta honesta e 

respeitosa de 
vocês. 

1Pe 3 



Aspectos da mulher  
segundo Deus 



Procedimento 



Beleza feminina 



 3 A beleza de vocês não 
deve estar nos enfeites 

exteriores, como 
cabelos trançados e 

joias de ouro  
ou roupas finas 
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 4 Pelo contrário, esteja no 
ser interior, que não perece, 

beleza demonstrada num 
espírito dócil e tranquilo, o 
que é de grande valor para 

Deus.  

1Pe 3 



Sua esperança 



5 Pois era assim que também 
costumavam adornar-se as 

santas mulheres do passado, 
que colocavam a sua 

esperança em Deus. Elas se 
sujeitavam a seus maridos,  
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6 como Sara, que 
obedecia a Abraão e lhe 

chamava senhor. Dela 
vocês serão filhas, se 

praticarem o bem e não 
derem lugar ao medo.  

1Pe 3 



O que esperar? 



1 Do mesmo modo, mulheres, 
sujeitem-se a seus maridos, a 

fim de que, se alguns deles 
não obedecem à palavra, 

sejam ganhos sem palavras, 
pelo procedimento de sua 

mulher,  
1Pe 3 



2 observando a 
conduta honesta e 

respeitosa de 
vocês. 

1Pe 3 



4 Pelo contrário, esteja no 
ser interior, que não perece, 

beleza demonstrada num 
espírito dócil e tranquilo, o 
que é de grande valor para 

Deus.  

1Pe 3 



6 como Sara, que 
obedecia a Abraão e lhe 
chamava senhor. Dela 
vocês serão filhas, se 

praticarem o bem e não 
derem lugar ao medo.  

1Pe 3 


