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Introdução:   

O gênero masculino está em baixa. A mobilização feminista e midiática, e com o estímulo 

diabólico tem tornado o gênero masculino uma piada, mas isso não acontece sem a contribuição 

masculina. Damos motivo. 

Ilustração        

Já vimos, temos um novo estilo de vida que contempla a vida na sociedade, na relação com 

autoridades, patrões e em família. Falamos às esposas, e agora aos maridos. 

Ele já tinha falado às esposas, agora cabe falar à outra parte do relacionamento. Grande 

avanço quando as duas partes buscam solução. 

“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.”1Pe 3.7 
 

Há quem considere que o ‘igualmente’ está relacionado à submissão do marido à esposa, 

mas não se fala no assunto, e em outras passagens a orientação não é essa, embora servir à esposa 

seja bíblico. 

Por que tão pouco? Compensar Paulo que falou muito. 

Creio que Pedro dá as instruções para quem deve ser um exemplo nessa sociedade, sendo 

parte do estilo de vida de um cristão. Deus não é indiferente ao que ocorre dentro das quatro 

paredes dos seus filhos, como se essa fosse uma área de livre ação. Fomos feitos servos de Deus, e 

isso tem implicações em todas as áreas da vida. 

1a Instrução: Viva a vida comum do lar  

“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.”1Pe 3.7 

 

Vida comum do lar 

Uma vez que casou, lembre que existe uma vida a dois, os dois estão na mesma casa, habitar 

com. A partir do casamento, tem olhar para a vida como uma vida repartida, ou multiplicada. 

Pode estar à parte.  

Seu trabalho não pode ser seu centro de vida.  

Seu futebol não pode ser o centro da sua vida 

Entendimento, discernimento, consideração, levar em conta certas realidades que envolvem 

a esposa de forma que propiciem uma vida melhor para ela. Sensível às suas  

Precisamos de entendimento, ou discernimento?  

Ilustração 

Expectativas pessoas e do gênero. Casou com uma mulher, que é diferente de você, e precisa 

ser entendida, considerada. 
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Perspectivas – Qual o plano de Deus para ela? Que desejos, frustrações e sonhos ela tem? 

Conhecer suas forças e fraquezas emocionais 

Necessidades sociais – Diferentes das suas: assistir esporte aos domingos, etc 

Necessidades físicas – No relacionamento sexual as coisas não funcionam como funciona 

com você. Para e ouvir, entender, atender é fundamental. 

Num convívio com esse tipo de entendimento e consideração, a vida para a esposa é muito 

melhor, e consequentemente para o marido. 

 

2a Instrução: Ter consideração 

“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.” 1Pe 3.7 
 

Ter consideração com a esposa 

Parte mais frágil traduz ‘vaso mais frágil’, a palavra era usada para descrever um utensílio 

doméstico, mas também se aplicava à pessoa ou seu corpo. Aqui Pedro aplica à esposa, como talvez 

Paulo tenha feito noutro lugar. 

“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. 21 Se alguém se purificar dessas coisas, será vaso para honra, 
santificado, útil para o Senhor e preparado para toda boa obra.” 2Tm 2.20 
 

No que seria mais frágil? 

 Emocionalmente mais sensível aos conflitos 

“Maridos, amem suas mulheres e não as tratem com amargura.”  Cl 3.19 

 

 Intelectual – Podemos ter diferentes aptidões, mas isso não é questão de 

superioridade. Mulheres tem o setor de comunicação e relacionamento humanos mais 

desenvolvidos. Exatas é uma propriedade particularmente muito forte entre os 

homens. 

 Espiritual 

“Não há judeu nem grego, escravo nem livre, homem nem mulher; pois todos são um em Cristo Jesus.”Gl 3.28  
 
“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. “1Pe 3.7 
 

 Fisicamente – Por ser mais fraca poderia ser agredida, sujeita,  

 Socialmente – naquela circunstância 

 Marido deveria ser seu protetor e provedor. 

Tratar com dignidade (honra) 
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Dignidade inerente, pois foi criada à imagem de Deus junto com o homem, e foi agraciada por 

Cristo 

Como honrar? 

 Palavras de afirmação, diretas ou públicas; 

 Participar das escolhas do que fazer com o tempo; 

 Participar da formação do orçamento. 

 

Conclusão: Achando o melhor e evitando o pior 

“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.”1Pe 3.7(RA) 
 

O melhor do casamento é provar do ideal de Deus 

Tratar a esposa assim, é investir em si mesmo 

Perder o melhor abre a porta para algo muito pior, que é as orações serem interrompidas. 

Orações podem ser rejeitadas por Deus. 

“Se eu acalentasse o pecado no coração, o Senhor não me ouviria;” Sl 66.18 

 

“Quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados, para gastar em seus prazeres..” Tg 4.3 

 

“Se vocês permanecerem em mim, e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem, e 

lhes será concedido.” Jo 15.7 

 

Aprendendo com Malaquias 

“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. 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. Ml 2.13 
 

Nenhum cristão, e isso incluem os homens, pode cumprir com o propósito de Deus para a 

sua vida sem o ministério da oração. Marido não pode alcançar o propósito de Deus com sua oração 

se não viver em conformidade com os princípios da Palavra no trato com sua esposa. 

 
Perguntas de Aprofundamento: 

1. Qual é o modelo que a sociedade tem apresentado como “homem ideal”? 

2. Discuta em grupo qual é a visão sobre vida comum no lar? 

3. O que a Bíblia fala sobre a vida comum no lar? 

4. Qual é a definição e aplicação de considerar como vaso mais frágil? 

5. Como anda as orações do casal? Como anda seu tempo de oração individual? Quais os 

motivos que vocês têm orado? Você tem uma pratica de oração? 

 


