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Introdução



Os homens serão 
egoístas, avarentos, 

presunçosos, 
arrogantes, blasfemos, 

desobedientes aos pais, 
ingratos, ímpios,

2Tm 3.2



sem amor pela família, 
irreconciliáveis, 

caluniadores, sem 
domínio próprio, cruéis, 

inimigos do bem, 
2Tm 3.3



traidores, precipitados, 
soberbos, mais 

amantes dos prazeres 
do que amigos de 

Deus,
2Tm 3.4



Maridos, ame cada 
um a sua esposa, 

como Cristo amou a 
igreja. Ele entregou a 

vida por ela,
Ef 5.25



Deus estabeleceu a 
maior importância ao 
papel do homem no 

casamento dando como 
referência seu próprio 

amor por nós. 



Que amor é esse?



Maridos, ame cada 
um a sua esposa, 

como Cristo amou a 
igreja. Ele entregou a 

vida por ela,
Ef 5.25



Maridos, ame cada 
um a sua esposa, 

como Cristo amou a 
igreja. Ele entregou a 

vida por ela,
Ef 5.25



As marcas de amor de 
Deus por nós devem 
ser reproduzidas no 

amor do filho de Deus 
por sua esposa.



1ª Marca: 
Cristo a santificou



Maridos, ame cada 
um a sua esposa, 

como Cristo amou a 
igreja. Ele entregou a 

vida por ela,
Ef 5.25



para santificá-la, 
tendo-a purificado 
pelo lavar da água 
mediante a palavra,

Ef 5.26



Como, pois, invocarão 
aquele em quem não 

creram? E como crerão 
naquele de quem não 

ouviram falar? E como 
ouvirão, se não houver 

quem pregue?
Rm 10.14



E como pregarão, se 
não forem enviados? 
Como está escrito: 

Como são belos os pés 
dos que anunciam boas 

novas!
Rm 10.15



Consequentemente, a fé 
vem por ouvir a 
mensagem, e a 

mensagem é ouvida 
mediante a palavra de 

Cristo.
Rm 10.17



Como faremos isso?



2ª Marca: 
Cristo a torna honrável para si



e apresentá-la a si 
mesmo como igreja 

gloriosa, sem mancha 
nem ruga ou coisa 

semelhante, mas santa e 
inculpável.

Ef 5.27



Como faremos isso? 



3ª Marca: 
Cristo cuida e aquece 



Além do mais, ninguém 
jamais odiou o seu 

próprio corpo, antes o 
alimenta e dele cuida, 

como também Cristo faz 
com a igreja,

Ef 5.29



pois somos 
membros do 

seu corpo.
Ef 5.30



Da mesma forma, os 
maridos devem amar as 
suas mulheres como a 
seus próprios corpos. 
Quem ama sua mulher, 

ama a si mesmo. 
Ef 5.28



Disse então o 
homem: Esta, sim, é 

osso dos meus 
ossos e carne da 

minha carne...
Gn 2.23



Por essa razão, 
deixará o homem pai e 
mãe e se unirá à sua 
mulher, e os dois se 

tornarão uma só carne.
Gn 2.24



Da mesma forma, os 
maridos devem amar as 
suas mulheres como a 
seus próprios corpos. 
Quem ama sua mulher, 

ama a si mesmo. 
Ef 5.28



Como faremos isso? 



Além do mais, ninguém 
jamais odiou o seu 

próprio corpo, antes o 
alimenta e dele cuida, 

como também Cristo faz 
com a igreja,

Ef 5.29



Embora, como apóstolos de 
Cristo, pudéssemos ter sido 

um peso, tornamo-nos 
bondosos entre vocês, 

como uma mãe que cuida 
dos próprios filhos.

1Ts 2.7



Além do mais, ninguém 
jamais odiou o seu 

próprio corpo, antes o 
alimenta e dele cuida, 

como também Cristo faz 
com a igreja,

Ef 5.29



Além do mais, ninguém 
jamais odiou o seu 

próprio corpo, antes 
toma cuidado e o 

aquece, como também 
Cristo faz com a igreja, 

Ef 5.29



Conclusão: 
Isso é para homens de verdade! 



Da mesma forma, os 
maridos devem amar as 
suas mulheres como a 
seus próprios corpos. 
Quem ama sua mulher, 

ama a si mesmo.
Ef 5.28



Maridos, amem suas 
mulheres, assim como 
Cristo amou a igreja e 

entregou-se a si 
mesmo por ela

Ef 5.25



Maridos, amem suas 
mulheres, assim como 
Cristo amou a igreja e 

entregou-se a si 
mesmo por ela

Ef 5.25



Se você pegar a sua mulher em 
ato de infidelidade, você pode 
mata-la sem ir a julgamento; 
porém se ela pegar você em 

adultério, ela não deve se 
aventurar em colocar um dedo 
em você. Ela não tem direitos.

Marcius Cato (estadista II a.C.)



18 Não se embriaguem com 
vinho, que leva à 

libertinagem, mas deixem-
se encher pelo Espírito, 
21 Sujeitem-se uns aos 

outros, por temor a Cristo. 
Ef 5


