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Como amar sua esposa 

• Amor é fundamentalmente um verbo I Co 13:4-7 

• Paciente e bondoso, no original grego, são particípios, 
relacionados ao verbo “ser”. 

• Não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, 
não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda 
rancor, não se alegra....são verbos. 

• Quando Deus quis definir o amor, Ele usou verbos porque o 
amor é algo que você faz, muito mais que algo que você 
sente. Envolve uma ação e não uma emoção. 
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Como amar sua esposa 

• Definições de “amor”, através de algumas 
referências:Ef 5:25; Jo 3:16; Ef 5:2; Gl 2:19-20 

• Jesus disse que devemos amar nossos inimigos: Mt 
5:43-44 

• O que Salomão nos ensina: Pv 25:21 

• Qual a importância do amor? I Co 13:1-3  

• No amor bíblico: Dar com a motivação correta Mt 
6:2-4, pois publicanos e gentios também dão Mt 
5:44-47 
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Como amar sua esposa 

• O amor é dar, mas com a identificação clara entre o 
desejo e a necessidade Lc 10:38-42 

• Duas maiores necessidades do homem Mt 22:36-40 

• Outras necessidades válidas: Mt 4:4; I Tm 6:8 

• Definição funcional do amor: Dar à sua esposa o que 
ela precisa sem ter como motivo primário receber 
recompensa temporal e também dar a ela o que ela 
deseja, quando for biblicamente oportuno 

• O oposto do amor é o egoísmo(tomar) 
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Como amar sua esposa 

• Ef 5:25-33 X Tt 2:3-4 

• Quem tomou a iniciativa: Cristo ou a igreja?     
I Jo 4:19 

• Quando sua esposa peca: Você se ira ou 
responde em amor e com perdão? I Pe 4:8 

• A falsa do doutrina do: 1º aprenda a amar a si 
mesmo...Ef 5:28-33;Mt 22:36-40 
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Como amar sua esposa 

• Você deve amar e cuidar de sua esposa com o 
mesmo fervor intenso e paixão com que você já ama 
e cuida do seu próprio corpo Gn 2:23  

• Exercício: 

• As necessidades e desejos da minha esposa e os 
meus recursos para atendê-los: Tempo na palavra de 
Deus, tempo comigo, comida e abrigo, sono 
suficiente, sair comigo para passear e viajar, etc... 
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Como amar sua esposa 

• Maneiras específicas pelas quais Cristo ama a Igreja: 

• Ref. Bíblica   Como Jesus ama    Como posso amar 

• Rm 5:6-8           Ama o pecador            Perdoá-la prontamente 

• I Jo 4:19             Tomou a iniciativa       Tomando a iniciativa 

• Jo 3:16                .....................                ...........................  

• Ef 5:2                   .....................                ........................... 

• Mt 20:8               .....................                ........................... 

• Jo 15:13              .....................                 ...........................   
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Como amar sua esposa 

• EF 5:25-27 Você precisa ajudá-la, pela Palavra, 
a remover suas manchas, rugas espirituais, ou 
coisas semelhantes, que não se conformam à 
imagem de Cristo 

• Como? Obedecendo e usando a Palavra em 
toda a sua conduta com ela Sl 19:7; Mt 4:4; I 
Pe 2:2; II Co 3:18 
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Como amar sua esposa 

• Processo de santificação: Substituir os maus 
hábitos por hábitos bons Ef 4:25; Ef 4:28 

• A dinâmica de “despojar/revestir” só acontece 
na mente que se renova pelas Escrituras Ef 
4:22-24  

• A santificação é feita pelo Espírito Santo, 
usando as Escrituras que você assimilou Rm 
12:2 
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Santificando sua esposa através das escrituras 

• Ajude-a com sua agenda, para que tenha um tempo diário de 
estudo e oração 

• Passe tempo com ela regularmente em estudo bíblico 

• Encoraje-a a pedir sua ajuda, sobre doutrinas bíblicas  

• Memorizem versículos e prestem contas um ao outro 

• Faça e explique todas as suas decisões baseadas nas 
escrituras 

• Elogie-a sobre todo traço de caráter bíblico que ela possuir 

• Quando não puder lhe dar o que deseja, mostre-lhe 
biblicamente o por que disto 



Adalberto Vargas da Rosa 
adalberto@engenhariavargas.com.br 

Buscando a excelência no casamento 

Santificando sua esposa através das escrituras 

• Nunca a repreenda, a não ser por motivos bíblicos e encoraje-
a a fazer o mesmo com você 

• Restaure-a quando ela pecar, segundo Mt 18:15;Lc 17:3;Gl 6:1 

• Seja exemplo e encoraje-a a ir nas atividades da igreja 

• Providencie música baseada nas Escrituras para ela ouvir em 
casa ou no carro 

• Providencie ferramentas de estudo bíblico para ela usar 

• Converse sobre a Bíblia no seu cotidiano 

• Incentive-a a ler livros biblicamente sólidos 

• Busque respostas na Bíblia, para as áreas que ela deseja 
mudar na sua vida 
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POR QUE OS HOMENS PREFEREM OS RESUMOS E AS 
MULHERES QUEREM O ROMANCE COMPLETO 

• Diferenças que temos que entender: 

• A mulher quer ser afagada; o homem clama 
por sexo. 

• A mulher quer conversar; o homem fica sem 
palavras. 

• A mulher quer que a família faça tudo junto; o 
homem quer alguma independência dos 
filhos, para estar a sós com a esposa. 
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POR QUE OS HOMENS PREFEREM OS RESUMOS E AS 
MULHERES QUEREM O ROMANCE COMPLETO 

• Mulheres: Conversar não é a chave que abre o 
coração do seu marido, como acontece com o seu. 

• Os homens conseguem conversar? Pode apostar que 
sim. 

• Aborde-o de forma oportuna: 

• Toque-o, que você vai conseguir sua atenção. 

• Fale com respeito e você vai assegurar-se da sua 
atenção. 

• Dê-lhe a opção de falar ou não e você praticamente 
garantiu uma audiência cativa 

 



Adalberto Vargas da Rosa 
adalberto@engenhariavargas.com.br 

Buscando a excelência no casamento 
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• Suas palavras, mulher, podem trazer-lhe 
alegria e confiança, mesmo quando ele se 
sentir um fracasso em alguma área ou podem 
fazer que ele se feche como uma tartaruga 
que se esconde em seu casco. Colocando as 
patas para dentro.  

• Pode pegar um guindaste para içá-la, mas ela 
não vai se mover, enquanto você não for 
embora dali.    
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POR QUE OS HOMENS PREFEREM OS RESUMOS E AS 
MULHERES QUEREM O ROMANCE COMPLETO 

 

• O perigo da palavra POR QUE? 

 

• Deixe que ele se descomprima. 
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POR QUE OS HOMENS PREFEREM OS RESUMOS E AS 
MULHERES QUEREM O ROMANCE COMPLETO 

 

• A melhor maneira de dizer que ele “pisou 
na bola”, com alguma pessoa ou em 
alguma situação. 
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POR QUE OS HOMENS PREFEREM OS RESUMOS E AS 
MULHERES QUEREM O ROMANCE COMPLETO 

• MULHERES! SABEM O POR QUE DE TUDO 
ISSO?  

•  POR QUE  TANTO CUIDADO?  
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POR QUE OS HOMENS PREFEREM OS RESUMOS E AS 
MULHERES QUEREM O ROMANCE COMPLETO 

 

• PORQUE O LAR DE UM HOMEM NÃO É DE 
FATO SEU CASTELO 

 

• Exemplo extremo disso 
 


