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Introdução: 



16 À mulher, ele declarou: o 
Multiplicarei grandemente o 
seu sofrimento na gravidez; 
com sofrimento você dará à 

luz filhos. Seu desejo será 
para o seu marido, e ele a 

dominará 
Gn 3 



15 Entretanto, a mulher 
será salva dando à luz 

filhos – se elas 
permanecerem na fé, no 

amor e na santidade, com 
bom senso. 

1Tm 2 



7 Maridos, vós, igualmente, 
vivei a vida comum do lar, 

com discernimento; e, tendo 
consideração para com a 
vossa mulher como parte 

mais frágil,  

1Pe 3 



7 tratai-a com dignidade, 
porque sois, juntamente, 

herdeiros da mesma graça 
de vida, para que não se 
interrompam as vossas 

orações. (RA) 

1Pe 3 



1ª Instrução: 
Viva a vida comum do lar 



7  Maridos, vós, igualmente, 
vivei a vida comum do lar, 

com discernimento; e, 
tendo consideração para 

com a vossa mulher como 
parte mais frágil,  

1Pe 3 



7  tratai-a com dignidade, 
porque sois, juntamente, 

herdeiros da mesma 
graça de vida, para que 
não se interrompam as 

vossas orações. (RA) 
1Pe 3 



2ª Instrução: 
Ter consideração 



7 Maridos, vós, igualmente, 
vivei a vida comum do lar, 

com discernimento; e, tendo 
consideração para com a 
vossa mulher como parte 

mais frágil,   

1Pe 3 



7  tratai-a com dignidade, 
porque sois, juntamente, 

herdeiros da mesma graça 
de vida, para que não se 
interrompam as vossas 

orações. (RA)  

1Pe 3 



20 Numa grande casa há 

vasos não apenas de ouro e 
prata, mas também de 

madeira e barro; alguns para 
fins honrosos, outros para 

fins desonrosos. 
2Tm 2 



21 Se alguém se purificar 
dessas coisas, será vaso 

para honra, santificado, útil 
para o Senhor e preparado 

para toda boa obra. 

2Tm 2 



19 Maridos, amem 

suas mulheres e 
não as tratem com 

amargura. 
Cl 3 



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

mulher; pois todos são 
um em Cristo Jesus. 

Gl 3 



7 Maridos, vós, igualmente, 
vivei a vida comum do lar, 

com discernimento; e, tendo 
consideração para com a 
vossa mulher como parte 

mais frágil, 

1Pe 3 



7  tratai-a com dignidade, 
porque sois, juntamente, 

herdeiros da mesma 
graça de vida, para que 
não se interrompam as 

vossas orações. (RA) 
1Pe 3 



Conclusão 



Achando o melhor 
e evitando o pior 



7 Maridos, vós, igualmente, 
vivei a vida comum do lar, 

com discernimento; e, tendo 
consideração para com a 
vossa mulher como parte 

mais frágil,  

1Pe 3 



7 tratai-a com dignidade, 
porque sois, juntamente, 

herdeiros da mesma 
graça de vida, para que 
não se interrompam as 

vossas orações. (RA) 
1Pe 3 



18 Se eu acalentasse o 
pecado no coração, o 

Senhor não me 
ouviria;  

Sl 66 



3 Quando pedem, não 
recebem, pois pedem 
por motivos errados, 
para gastar em seus 

prazeres. 
Tg 4 



7 Se vocês permanecerem 
em mim, e as minhas 

palavras permanecerem 
em vocês, pedirão o que 

quiserem, e lhes será 
concedido.  

Jo 15 



13 Ainda fazeis isto: cobris o 
altar do SENHOR de 

lágrimas, de choro e de 
gemidos, de sorte que ele já 
não olha para a oferta, nem 
a aceita com prazer da vossa 

mão. (RA) 
Ml 2 



14 E perguntais: por quê? 
porque o SENHOR foi 

testemunha da aliança 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. (RA) 
Ml 2 



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. (RA) 

1Pe 3 



7 Maridos, vós, igualmente, 
vivei a vida comum do lar, 

com discernimento; e, tendo 
consideração para com a 
vossa mulher como parte 

mais frágil, 

1Pe 3 



7 tratai-a com dignidade, 
porque sois, juntamente, 

herdeiros da mesma graça 
de vida, para que não se 
interrompam as vossas 

orações. (RA) 

1Pe 3 



Curso para homens 



Parte 1 – Introdução a TGH 
(Teoria Geral da higiene) 



a. Lavando a louça - 
como superar o trauma. 

 
b. Trocando as cuecas - 

isso realmente funciona. 



c. Química avançada - 
xampu e condicionador não 

são a mesma coisa. 
 

d. O problema do lixo - não 
discuta, apenas leve-o para 

a calçada. 



Parte 2 – Conheça você 
mesmo os seus limites: 



a. O controle remoto - como 
superar a sua dependência. 

(aulas em grupo). 
 

b. Fim de semana e futebol 
- não são sinônimos. 



c. Como fazer compras com a 
sua mulher e não se perder - 

(aulas práticas em um 
Shopping Center). 

 
d. O seu armário - esse mundo 

desconhecido. 



Parte 3 – Vida a dois  
Saiba como funciona: 



a. TPM (Tensão Pré Menstrual) 
- aprenda quando calar a boca. 

b. 100 Razões para mandar 
flores - acredite: dentro de você 

mora um romântico. 
c. Técnicas de memorização - 
como lembrar do aniversário 

dela. 



Parte 4 – Sobrevivência 
Sua mulher viajou 



a. A máquina de lavar - o 
que você pode ou não 
colocar dentro dela. 

 
b. O micro ondas - depois do 
cachorro, o melhor amigo do 

homem. 



Parte 5  
 Módulo avançado 



a. Toalhas molhadas - 
saiba porque e onde 

pendurá-las. 
 

b. Você e o ronco - 
conhecendo o sofá. 



c. Idade cronológica x 
idade mental - pedir um 
vídeo game de presente 

pode demonstrar 
imaturidade. 



Atenção Mulher 



1.- Se você pensa que 
está gorda, é bem 

provável que você esteja 
certa. Não me pergunte. 
Me negarei a responder.  



2.- Se você quer algo, peça. 
Deixemos isto claro: as indiretas 

sutis não funcionam. As 
indiretas diretas não funcionam.  

As indiretas muito óbvias 
também não funcionam. Diga as 

coisas tal como são.  



3.- Se você faz uma 
pergunta para a qual 

não quer resposta, não 
se zangue ao ouvir o 
que você não quer.  



4.- Às vezes não estou pensando 
em você. Nada está acontecendo. 
Por favor acostume-se a isto. Não 

me pergunte no que estou 
pensando, a menos que você 

esteja pronta para falar de temas 
como política, economia, futebol 

ou carros esportivos. 



5 - Ir às compras não é 
divertido, e não, nunca vou 
considerá-lo dessa maneira. 

  
6.- Quando temos que ir a 

algum lugar, absolutamente 
qualquer coisa que você vestir 

está bom. DE VERDADE.  



7.- A maioria dos homens 
tem três pares de sapatos. O 
que faz você pensar que eu 
sirvo para decidir qual dos 
30 pares que você tem vai 

melhor com aquele vestido? 



8.- Se algo que eu disse 
puder ser interpretado de 
várias formas e uma delas 

deixa você triste ou zangada, 
a minha intenção era dizer a 

outra.  



 9.- TODOS os homens veem 
nada mais que 16 cores. O 

salmão é um peixe e  
não uma cor.  

 
10.- Onde eu tiver coceira, vou 
me coçar. Não importa quando, 
onde nem na frente de quem.  



 11.- Se eu perguntar se 
está acontecendo algo e a 
tua resposta for "nada", 
minha reação será como 

se nada estivesse 
acontecendo.  



12.- Não me pergunte 
"Você me ama? Tenha 
certeza de que se não 
te amasse não estaria 

com você.  


