Lição 7
Deveres da Esposa
A mulher sábia é aquela que sabe que a sua tarefa como esposa é de
grande responsabilidade, e que está pronta para ser aquele tipo de esposa
que Deus quer que ela seja. Ela reconhece os princípios de Deus para um
casamento feliz e duradouro e aprende como aplicá-los.
A Palavra de Deus estabelece qual deve ser a posição do homem e da
mulher no lar, e a harmonia do casamento cristão depende disto. Enquanto
a autoridade dada por Deus ao marido serve para a protecção da sua esposa,
e deve ser aceite com alegria, o seu interesse e cuidado também contribuem
muito para a saúde espiritual do lar.
Nesta lição reafirmaremos o que significa para uma mulher dar o lugar
correcto dentro da sua vida ao seu marido – e assim fazendo, ser uma
influência estabilizadora no lar.
Talvez uma paráfrase moderna para o que Provérbios diz a respeito da
mulher virtuosa, sejam as palavras de um ministro, que compara a sua
esposa com um íman. Ele diz que onde quer que ele possa estar, “nada se
compara ao poder de atracção daquele íman, para mim.”
Nesta Lição Estudará...
Como Amar o Seu Marido
Como Fazer do Lar um Lar Feliz
Como Amar e Treinar os Filhos
Como Servir Fora do Lar
Esta Lição Ajudará a...
Discutir os elementos básicos do relacionamento no casamento que o
protegerão em tempos de dificuldades.
Descrever o papel da mulher que faz um lar feliz.
Estabelecer as maneiras pelas quais uma mulher influencia a sua família.
COMO AMAR O SEU MARIDO
Amá-lo e Respeitá-lo
Há quem diga que o principal dever de uma esposa é ser submissa ao
marido. O apóstolo Paulo escrevendo a Tito, lembra-o de instruir às
mulheres mais velhas a conduzirem-se santamente, de tal maneira que
ensinem às mais jovens a amar os seus maridos e filhos, a terem autocontrole, e serem puras, e a serem boas donas-de-casa, submetendo-se aos
seus maridos (Tito 2:4,5). Assim vemos que Deus espera que as esposas
sejam submissas aos seus maridos, e a mulher que realmente deseja cumprir
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este mandamento não o achará tão difícil. Se ela deseja ou não cumpri-lo,
vai depender bastante de quanto ela ama o marido, e de quanto ele próprio
está de acordo com o modelo que Cristo deixou para ser a cabeça da casa.
Talvez, então, seja mais importante do que o esforço para determinar o
principal dever de uma esposa, ter-se em mente a ênfase que a Bíblia dá ao
amor e respeito que marido e esposa devem ter um pelo outro. Sem estes
elementos básicos, o casamento está edificado sobre bases inseguras. Mas
um homem e uma mulher que entrem para o casamento crendo que ele é
uma instituição divina, cujo modelo é o relacionamento de Cristo e a igreja
(Efésios 5:21-33), estão a construir o seu lar sobre uma fundação estável
(sólida).
Na lição 6, vimos o que a Bíblia quer dizer quando ordena aos maridos
amarem e respeitarem as suas esposas. Praticamente o mesmo pode ser dito
sobre o que é ordenado às esposas. Os maridos e as esposas podem também
atrapalhar ou ajudar-se um ao outro a serem o que Deus deseja que sejam,
negligenciando ou preenchendo as suas próprias responsabilidades como
companheiros cristãos. Assim como é responsabilidade do marido amar e
respeitar a esposa como sendo parte mais fraca, é responsabilidade da
mulher amar e respeitar o marido como sendo parte forte, protector e
cabeça da família. Sejam poucas ou muitas as suas falhas como marido, um
homem espera o respeito da sua mulher. “Assim, também, vós, cada um em
particular, ame a sua própria mulher como a si mesmo, e a mulher reverencie
o marido” (Efésios 5:33).
Num lar não há lugar para palavras ofensivas entre marido e mulher.
Eles não devem irritar ou aborrecer-se um ao outro com queixas e
repreensões constantes. Certamente uma esposa não deve ridicularizar,
criticar ou repreender o marido em frente dos outros. Amor e respeito dão
grande protecção ao casamento quando as dificuldades chegarem.
Variações de humor ou sentimentos dos parceiros não mudarão a base
sobre a qual o seu casamento está firmado.
Para Fazer
1. Decore Efésios 5:33.
2. Quais os elementos básicos no relacionamento marital que protegem o
casamento quando as dificuldades chegam?
____________________________________________________________
____________________________________________________________
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3. Faça um círculo à volta da letra da afirmação verdadeira:
a) Um homem que espera que a sua esposa lhe seja submissa, deve
corresponder ao modelo que Cristo deixou para os maridos.
b) Se um marido não corresponde ao modelo que Cristo deixou para ele, a
sua esposa não precisa de submeter-se a ele.
c) As esposas têm a ordenança de amar e respeitar os seus maridos, não de
serem submissas a eles.
Ser Fiel a Ele
Actualmente, a cerimónia religiosa difere de país para país, em certos
aspectos. Mesmo dentro de um país, ou cultura, os votos nupciais variam,
dependendo da forma de cerimónia escolhida. Mas, como o casamento é
uma instituição religiosa, está sujeito à lei de Deus. E a Palavra de Deus
dirige-se àqueles que desejam a autorização e aprovação de Deus ao seu
casamento.
Os moldes bíblicos relacionados com o estado de casado são muito
diferentes daqueles praticados hoje em dia em muitas partes do mundo.
Jesus mesmo, citando a lei de Moisés, disse: “Deixará o homem a seu pai e a
sua mãe e unir-se-á à sua mulher, e serão dois numa só carne.” E continua a
dizer: “E serão os dois uma só carne: e assim já não serão dois, mas uma só
carne. Portanto, o que Deus ajuntou não o separe o homem” (Marcos 10:8-9).
Os versículos 9 e 10 do mesmo capítulo confirmam o facto de que Deus
deseja que o casamento (relacionamento sagrado no qual entram um
homem e uma mulher) não deve ser interrompido, mas durar por toda a
vida. Se uma pessoa se divorcia e se casa de novo é culpada de adultério.
Quando um homem e uma mulher se casam, aos olhos de Deus eles
tornam-se “uma só carne”; se eles consideram esse compromisso do pontode-vista divino, compreendem que se tornar “uma só carne” implica
“permanecerem unidos”, na doença ou na saúde, na pobreza ou na riqueza,
em tempos bons e maus. A paciência, o encorajamento e a compreensão de
esposas têm ajudado muitos maridos a atravessarem períodos de crise que
não aguentariam sozinhos.
Provérbios 31 tem muita coisa a dizer sobre o tipo certo de esposa.
Nesse capítulo teremos a descrição de uma boa esposa, que honra ao
Senhor (v. 30). O escritor diz que esse tipo de mulher é difícil de se
encontrar, mas que o seu valor “excede o de finas jóias” (v. 10). Ela é pura
e justa, correcta e honesta, uma pessoa em quem se pode confiar. É fiel ao
seu marido em pensamento, palavra e acção. “Ela lhe faz bem, e não mal,
todos os dias da sua vida” (v. 12). Ela não é como a mulher de Provérbios
6:24, que seduz outros homens. Homem de sorte é aquele que possui uma
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esposa a quem pode amar e em quem pode confiar e achar que “... mas tu a
todos és superior” (v. 29).
Para Fazer
4. Qual é o melhor lugar para se encontrar o modelo de casamento de
acordo com a vontade de Deus?
____________________________________________________________
5. Indique a frase verdadeira:
a) O casamento e o divórcio foram ambos constituídos por Deus.
b) Se os cônjuges são crentes, o casamento está livre de problemas.
c) Uma boa esposa será fiel ao seu marido embora surjam dificuldades.
6. Em que livro do Velho Testamento se encontra a descrição de uma boa
esposa?
____________________________________________________________
COMO FAZER DO LAR UM LAR FELIZ
Sendo um Exemplo em Palavras e Acções
Pelo seu modo de falar, uma esposa pode ser um exemplo e alegria
para o marido, filhos e todos que a conhecem, ou pode tornar a vida
insuportável para todos que ouvem o som da sua voz. “Vale mais morar num
canto dum sótão do que com uma mulher conflituosa numa bela casa”
(Provérbios 21:9*).
Filhos criados debaixo desse tipo de influência, tendem a seguir o
modelo ao casarem-se e formarem o seu próprio lar.
Em 1 Timóteo 5:13 a Bíblia alerta-nos para não sermos tagarelas e
intriguistas, isto é, falar das coisas que não devemos ou metermo-nos na
vida de outros. Mas a atitude animada e amável, e as palavras amorosas de
uma esposa e mãe têm uma grande influência sobre toda a família. “Abre a
boca com sabedoria... seus filhos lhe chamam bem-aventurada, como
também seu marido” (Provérbios 31:26, 28).
Continuando no estudo desta lição veremos muitas maneiras através das
quais uma esposa pode ser o exemplo tanto nas suas palavras como nos
seus actos.
Para Fazer
7. Reflicta sobre Provérbios 31:26, 28.
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8. Diga duas maneiras como uma esposa e mãe cristã pode ser um exemplo.
____________________________________________________________
____________________________________________________________
Sendo Boa Dona-de-Casa
Tito 2:5 diz que as mulheres casadas devem ser boas donas-de-casa. A
primeira responsabilidade de uma mulher é para com a sua família,
cuidando dela, e fazendo do lar um lugar feliz. Essa tarefa não é fácil, mas
foi dada por Deus, e Ele ajudará e fortalecerá a mulher que se propuser a
ser a melhor mãe e esposa que lhe for possível.
Uma boa esposa e mãe aprende a cozinhar o que é bom para a sua
família e o que eles gostam com a quantidade de dinheiro que puder gastar.
A fim de preparar uma boa refeição, ela deve aprender tudo o que puder
sobre os tipos certos de comida. É uma alegria para uma mulher que ama a
sua família, manter a casa agradável e limpa (por mais pobre que seja), e
fazer a sua parte em suprir as necessidades de cada um. Se ela honra a
Deus, não considera um peso ter que preparar as refeições na hora certa e
servi-las de maneira mais atraente, cuidar das roupas do marido e dos filhos
e manter a casa em ordem. Esses são actos de amor por aqueles que lhe são
mais queridos, e esse é o tipo de esposa e mãe que atrai para casa a sua
família.
Para Fazer
9. Cite pelo menos 3 maneiras duma mulher ser um exemplo como boa
dona-de-casa, através das suas acções.
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
Gastando com Sabedoria
A alegria e ânimo de uma mulher cristã reflectem-se em tudo o que ela
faz. Ela pode sentir dificuldade em alegrar-se se não possuir o dinheiro que
ela acha necessário para cuidar bem da sua casa e família. Mas Deus pode
ajudá-la a estar satisfeita com o que tem, e discipliná-la a não gastar mais
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do que o marido ganha. Se ela confia em Deus, a sua alegria será saber que
Ele nunca a abandonará ou à sua família. “... Contentem-se com o que têm,
porque Deus disse: Não te deixarei, nem te abandonarei” (Hebreus 13:5*). Ele
promete suprir todas as necessidades: “O meu Deus, segundo as suas
riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória, por Cristo Jesus”
(Filipenses 4:19).
As mulheres devem ver como economizar na compra de comida e outras
coisas para a sua casa. Não é necessário comprar os produtos mais caros.
Algumas mulheres aprendem a costurar e podem economizar fazendo
roupas para si e para os filhos. Naturalmente, às vezes, a mulher tem alguns
pedidos especiais a Deus em oração. Ele espera que os seus filhos peçam o
que necessitam, mas que primeiramente estejam gratos pelo que já
possuem. “Não estejais inquietos por coisa alguma, antes, as vossas
petições sejam em tudo conhecidas, diante de Deus, pela oração e súplicas,
com acções de graças” (Filipenses 4:6).
Para Fazer
10. Cite pelo menos duas maneiras de a mulher economizar em casa, dando
as suas sugestões ou as da lição.
____________________________________________________________
____________________________________________________________
11. Reflicta sobre Filipenses 4:6.
COMO AMAR E TREINAR OS FILHOS
A mãe tem uma responsabilidade especial no amar, treinar e ensinar os
filhos, porque geralmente ela passa mais tempo com eles que o pai.
Baseados no que Paulo escreveu em 2 Timóteo 1:5, cremos que Timóteo
aprendeu as verdades da Palavra de Deus com a sua mãe e avó. Foi o amor
de Ana por Deus e pelo seu filho, Samuel, que a levou a consagrá-lo ao
serviço de Deus (1 Samuel 1:24-28). A mãe de Moisés ensinou-o tão bem
que quando ele cresceu pôde tomar a sua própria decisão de servir a Deus
(Hebreus 11:24-25).
As palavras “levantam-se seus filhos, e lhe chamam ditosa, seu marido a
louva” são um tributo às mulheres santas, que fielmente assumem o papel
de esposa e mãe.
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Para Fazer
12. Quais as três pessoas que foram ensinadas por mães santas a respeito
das verdades de Deus?
a) Timóteo, Moisés e Paulo.
b) Moisés, Samuel e Timóteo.
c) Samuel, Moisés e Paulo.
COMO SERVIR FORA DO LAR
Embora a primeira responsabilidade de uma mulher seja o seu lar, ela
tem também outros interesses. A mulher descrita em Provérbios 31 não é
uma pessoa preguiçosa, ela trabalhava no campo e tinha mercadorias para
vender. Naturalmente, hoje isso não se aplica da mesma maneira a muitas
mulheres que não vivem no meio rural, mas na realidade a esposa pode
contribuir para o bem estar geral do lar.
Que bênção quando uma esposa pode organizar as suas tarefas de tal
modo que também tenha tempo e condições para fazer outras coisas fora do
lar! Entretanto o marido não deve esperar demais, pois uma mulher não
pode dar conta de todas as responsabilidades do lar e família, e ainda de
outras fora do lar, sem a ajuda considerável do marido.
O tipo de mulher que temos estudado nesta lição é sábia, generosa e
bondosa; ela ajuda os pobres (Provérbios 31:20). Deus dá-lhe força e honra,
porque ela teme ao Senhor e Lhe obedece. “A força e a glória são os seus
vestidos, e ri-se o dia futuro” (31: 25). Essa beleza de carácter é muito
melhor que um bonito rosto. A beleza física desaparecerá, “... mas, a mulher
que teme ao Senhor, essa será louvada” (31: 30).
Para Fazer
13. Cite duas condições necessárias para que uma mulher possa dar conta
das responsabilidades fora do lar:
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
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