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Lição 6 
Deveres do Marido 

 
     Um jovem muito feliz correu para a casa, para contar aos pais a grande 
notícia de que a namorada tinha aceitado o seu pedido de casamento. 
Porém, o pai, em vez de dizer alguma coisa, fez-lhe esta pergunta: “Filho, 
amas essa rapariga pelo que ela é agora, ou pelo que ela será, ou tem 
potencial para ser mais tarde?” 
     Só muito mais tarde, quando já casado e aprendendo a resolver os 
desentendimentos no seu lar, esse jovem pôde dar valor à sabedoria 
daquelas palavras do pai. 
     O papel do marido é comparado na Bíblia com o de Cristo amando e 
sacrificando-se pela igreja. Cristo vê o nosso potencial, e aquilo que Ele 
gostaria que nós fôssemos, mas Ele ama-nos e aceita-nos como nós somos. 
     Cada marido cristão tem sonhos e metas que almeja realizar e atingir 
num lar feliz. Nesta lição, conhecerá maneiras pelas quais um homem pode 
proteger o seu lar e desempenhar bem o papel que Deus lhe deu. 
 
Nesta Lição Estudará... 
Como Ser o Cabeça do Lar 
Como Amar a Sua Esposa 
Como Cuidar da Sua Família 
 
Esta Lição Ajudará a... 
Definir a palavra “marido” . 
Identificar a posição do marido no lar. 
Descrever como um homem pode proteger o seu lar do perigo, assumindo, 
correctamente as suas responsabilidades como marido e pai. 
 
COMO SER O CABEÇA DO LAR 
O Significado de Marido 
     Em inglês, a palavra marido (husband) tem uma origem curiosa. Vem de 
uma antiga palavra “house-band”. E essa palavra “band” aqui, significa 
uma tira de metal ou uma corda usada para amarrar ou prender coisas 
juntas. “House” significa casa... Por outras palavras, um marido é aquele 
que enlaça ou mantém a casa unida. 
     Hoje, pensamos na palavra marido mais como o homem (macho) do 
casamento, mas em grande medida, toda a unidade da família depende do 
homem. Algumas vezes referimo-nos a Cristo como o cabeça do lar, o que 
significa que os Seus ensinamentos estão a ser postos em prática num lar. 
Mas o marido é o cabeça imediato de um lar, e responsável por ver se os 
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princípios da Palavra de Deus aí estão a ser postos em prática. “... Cristo tem 
autoridade sobre todos os homens. O marido tem autoridade sobre a 
mulher...” (1 Coríntios 11:3*). 
 

Para Fazer 
 

1. Qual a origem da palavra marido em inglês? (husband)  
 
____________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________ 
 
A responsabilidade Dada por Deus 
     Desde que Deus criou Eva para ser auxiliadora de Adão, o homem, 
como a cabeça imediata do lar, é o responsável perante Deus. Ele deve 
cuidar da sua família e responder a Deus pelo que ocorre no seu lar. 
“Porque o marido é o cabeça da mulher, como, também, Cristo é a cabeça da 
igreja...” (Efésios 5:23). 
     Isto não significa que um marido deve tratar a esposa como uma escrava. 
Mas ele deve ver aquilo que está correcto. Eva comeu do fruto proibido, 
ofereceu-o a Adão e ele comeu-o. Mas foi a Adão, como autoridade do seu 
lar, que Deus foi pedir contas. Embora Adão procurasse transferir a culpa 
para Eva, ambos foram punidos por isso. Como cabeça do lar o homem 
deve ser o exemplo no vencer a tentação, de tal maneira que, pela sua 
liderança e ensinamento, a sua família também possa vencê-la. Nenhum 
bem pode advir se tentarmos transferir para outros a culpa das nossas falhas 
e pecados. 
 

Para Fazer 
 

2. A que compara a Bíblia a autoridade do marido sobre a sua esposa? 
 
____________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________ 
 
COMO AMAR A SUA ESPOSA 
Ter Uma Vida Feliz Juntos 
     A Bíblia diz que aquele que acha uma esposa, acha uma boa coisa. Ele 
deve pensar nela como uma bênção de Deus, agradecer a Deus por ela, e ser 
feliz com ela. Um homem casado deve passar tempo em amor e 



 56 

companheirismo com a esposa, em vez de passar todo o seu tempo em 
actividades exteriores. Em Provérbios 5:18*, há um bom conselho aos 
maridos: “Que a tua fonte seja bendita; sê feliz com a mulher que escolheste 
na tua juventude.” Se um homem deseja ser feliz com a sua esposa, deve 
lembrar-se das suas boas qualidades e dizer a ela que as aprecia. Se ela 
cozinha bem, porque não lhe dizer? Se ela está bonita, por que não a 
elogiar? Um marido que está constantemente a lembrar as falhas da esposa, 
está a tratar com ela da maneira como não gostaria de ser tratado. Para um 
homem e uma mulher conseguirem vencer as suas falhas, deve haver amor 
e encorajamento de um para com o outro. 
 

Para Fazer 
 

3. Faça uma lista de pelo menos três maneiras pelas quais um marido pode 
ajudar o seu lar a ser feliz, ajudando no relacionamento com a sua esposa. 
 
____________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________ 
 
Amá-la Altruisticamente 
     A Bíblia fala muito do amor. O amor de Deus por nós, o nosso amor por 
Deus, e pelos outros. Ela  
ensina-nos que o amor de um homem pela sua esposa é especial e diferente 
de qualquer outro. Ela é a única mulher entre todas as outras, que deve ser a 
sua companheira até a morte. Ele deve amá-la como uma parte de si 
mesmo. 
     O melhor exemplo de amor altruísta, é o amor que Cristo tem por nós, a 
Sua igreja. Ele deu a Sua vida por nós. A Bíblia diz que os maridos devem 
amar as suas esposas da mesma maneira: “Vós, maridos, amai vossas 
mulheres, como, também, Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por 
ela” (Efésios 5:25). 
     Em alguns lugares, os homens agem como se pensassem que as suas 
esposas são uma peça da sua propriedade, que eles compraram. Eles 
cuidam delas por causa do dinheiro que gastaram ou gastam com elas. Mas 
a Bíblia ensina-nos que devemos cuidar das nossas esposas porque as 
amamos. 
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“Assim devem os maridos amar as suas próprias mulheres, como aos seu 
próprios corpos. Quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo. Porque nunca 
ninguém aborrece a sua própria carne; antes a alimenta e sustenta, como, 
também, o Senhor à igreja” (Efésios 5:28-29). 
      
     Se um homem ama a esposa tanto como a si mesmo, aquilo que fere a 
sua esposa fere-o também. Ele tenta protegê-la do mal e do sofrimento e 
pensa mais no seu bem-estar do que no dele. 
     Um homem pode mostrar esse tipo de amor de diversas maneiras: sendo 
cortês, bondoso, e considerando-a, em vez de falar asperamente com ela. 
Em Colossenses 3:19* lemos o seguinte: “Os maridos, que amem as suas 
mulheres, e não as tratem com dureza.” Suprir as suas necessidades, pensar 
no que ela gosta ou não gosta, tentar fazê-la feliz também são maneiras de 
um marido dizer “eu amo-te”. Se um homem gasta dinheiro 
ocasionalmente, para satisfazer pequenos desejos seus, ele deve permitir 
que a sua esposa faça o mesmo. Ele pode demonstrar que a ama e aprecia, 
trazendo-lhe um presente de vez em quando. 
     Ambos, marido e mulher, devem cultivar esse amor altruísta um pelo 
outro, se eles desejam um companheirismo que dure por anos e possa ser 
testado pelo tempo. 
     O amor verdadeiro entre marido e mulher protegerá o lar de muitos 
perigos. Um marido que ame a sua mulher não deve buscar 
relacionamentos ilícitos com outras mulheres. 
     Esse tipo de amor não pode ser encontrado no começo de um casamento 
combinado por famílias, mas pode ser cultivado. Deus pode dar esse tipo de 
amor. 
     Se problemas e tensões surgem entre o marido e a mulher, e começam a 
enfraquecer o seu amor, eles precisam de buscar a Deus em oração. Vidas 
inteiramente consagradas a Deus, a fonte do verdadeiro amor, podem 
fortalecer o amor entre os cônjuges. Quanto mais alguém se dá a Deus, 
mais amor Deus lhe dará pela sua família, e mais feliz será esse lar. Alguém 
disse muito bem que “A família que ora unida, permanece unida.” 
 

Para Fazer 
 

4. Decore Efésios 5:25. Reflicta sobre Colossenses 3:19. 
 
5. O que pode proteger um lar de muitos perigos? ____________________ 
 
____________________________________________________________ 
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6. O que pode fazer um marido ou esposa num lar onde surjam problemas e 
tensões? 
 
____________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________ 
 
Respeitá-la e Honrá-la 
     O amor produz respeito e honra. Um marido nunca deveria ridicularizar, 
criticar ou repreender a sua esposa na frente dos outros. Ele deve tratá-la 
tão cortêsmente como a tratava antes do casamento. 
 
“Igualmente vós, maridos, coabitai com elas com entendimento, dando  
honra à mulher, como vaso mais fraco, como sendo vós os seus co-herdeiros 
da graça da vida, para que não sejam impedidas as vossas orações”              
(1 Pedro 3:7). 
 
     Este versículo ensina-nos que o homem pode ter as suas orações não 
respondidas, se não tratar a esposa como deveria. 
     O homem é o cabeça da casa, mas podemos dizer que a mulher é o 
coração do lar. Nem a cabeça, nem o coração podem viver sem o outro. O 
marido e a mulher precisam um do outro, e juntos podem construir um lar 
fundamentado na rocha do amor, consideração, honestidade e verdade. 
 

Para Fazer 
 

7. O que pode impedir as orações dum homem de serem respondidas? 
 
____________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________ 
 
8. O marido é o cabeça do lar. O que podemos dizer que a esposa é?  
 
____________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________ 
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Proteger e Cuidar Dela 
     1 Pedro 3:7 diz que a mulher é a parte mais fraca. Deus espera que o 
marido proteja e cuide da sua mulher. Algumas vezes ela precisará de 
cuidado e consideração especial para o seu conforto e saúde. A mulher deve 
fazer o trabalho em casa, que é a sua responsabilidade, mas a Bíblia não diz 
que ela deve fazer todo o trabalho enquanto o homem desperdiça o seu 
tempo. A responsabilidade do homem é cuidar da sua esposa. 
 

Para Fazer 
 

9. Uma vez que a Bíblia se refere à mulher como a parte mais fraca, o  que 
Deus espera que o homem faça?  
 
____________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________ 
 
Ser Fiel a Ela 
     A Bíblia ensina claramente que o homem deve ficar com a sua mulher e 
não desejar outra mulher. Em Malaquias 2:15, lemos: “guardai-vos em vosso 
espírito, e ninguém seja desleal para com a mulher da sua mocidade.” 
     E se a esposa de um homem não pode dar-lhe filhos? No Velho 
Testamento lemos a história de Ana e Elcana. Ana não podia dar filhos a 
Elcana, mas ele não a maltratou, nem a mandou embora por causa disso. 
Ana porém, desejava tanto ter um filho que entrou na Casa do Senhor e 
derramou o seu coração na presença de Deus. Deus ouviu e respondeu à sua 
oração. “Ana concebeu, e teve um filho, e chamou o seu nome Samuel; 
porque, dizia ela, o tenho pedido ao Senhor” (1 Samuel 1:20). 
 

Para Fazer 
 

10. O que aconteceu a um casal da Bíblia que não possuía filhos, mas  que 
era fiel a Deus? 
 
____________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________ 
 
11. De quem foi a oração que Deus honrou? _________________________ 
 
____________________________________________________________ 
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CUIDAR DA SUA FAMÍLIA 
Suprir as Necessidades Físicas 
     Deus espera que o homem trabalhe e supra as necessidades da sua 
família. Ele é responsável pela comida, casa, roupa e educação. Ele também 
deve cuidar para que os seus filhos aprendam a trabalhar para que possam, 
um dia, sustentar a sua própria vida (1 Timóteo 5:8). 
 

Para Fazer 
 

12. Decore 1 Timóteo 5:8. 
 
Suprir as Necessidades Espirituais 
     Vimos que é uma tarefa do pai ensinar a sua família sobre Deus. O 
apóstolo Paulo chama atenção para isto em 1 Coríntios 14:35. Algumas 
vezes, quando as mulheres não entendiam a pregação, elas falavam com os 
maridos durante os cultos, fazendo-lhes perguntas. Paulo diz que as esposas 
devem permanecer em silêncio, e não interromper o culto, fazendo 
perguntas aos maridos em casa. 
     Naturalmente, os maridos devem compartilhar da responsabilidade de 
ensinar os filhos também. O desenvolvimento moral e espiritual dos filhos 
depende grandemente do exemplo e ensino dos pais. Em Provérbios 17:25*, 
lemos: “Um filho insensato é um desgosto para o seu pai, é a amargura para 
quem o deu à luz”, mas “O filho sábio alegrará a seu pai...” (15:20). A 
diferença entre o filho insensato e o sábio está geralmente no ensinamento 
que os pais lhe deram. Provérbios 19:18* serve como uma advertência 
solene a cada pai: “Corrige o teu filho enquanto é novo, enquanto ainda há 
esperança. Se não o fizeres arruinarás a sua vida.” 
 

Para Fazer 
 

13. Faça um círculo em volta da letra que indica a afirmação  verdadeira: 
a) O pai é o responsável pelo suprimento das necessidades espirituais dos  
    filhos, enquanto que a mãe é responsável só pelas suas próprias  
    necessidades. 
b) Embora os progenitores compartilhem da responsabilidade de treinar os  
    seus filhos, a maior responsabilidade recai sobre o pai – o cabeça da  
    casa. 

 
 
 
 




