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—8— 
COMO AMAR E 

LIDERAR COMO JESUS 
 

“…quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva... 
tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para 
servir e dar a sua vida em resgate por muitos” (Mateus 20:26b, 28). 
 
 

SUPONHA QUE VOCÊ RECEBE A NOTÍCIA DE QUE você tem uma doença 
terminal – enquanto você começa a refletir acerca do seu casamento, quais 
seriam os seus primeiros pensamentos? Eles seriam cheios de gratidão ou 
cheios de pesares pelos anos que você passou com sua esposa? 

 
Até mesmo se os seus pensamentos foram de pesares, as boas notícias são 

que desde vinda de Cristo, cada um de nós consegue morrer diariamente ao 
passado com seus fracassos e pecados, e começar novamente na caminhada 
do Espírito! Isto acontece quando nós abrimos as portas de nossa vida à 
Palavra de Deus. Nós aprendemos que nossa vida não passa de uma neblina, 
assim nós deveríamos viver com nossas esposas e filhos cada dia como se 
fosse o nosso último. Foi assim que Jesus viveu. Ele caminhou com confiança 
– “sempre fazendo a vontade de Seu Pai”. 

 
Quando a Palavra nos enche e assume as nossas mentes, nós temos a 

mente de Cristo. Então nós podemos pensar em como Ele respondeu às 
situações de vida. Quando essa mente é dirigida ao nosso casamento, ela 
influencia as nossas escolhas.  

 
Nós devemos querer, como maridos que representam a Cristo, amar e 

liderar como Jesus. Poucas palavras podem descrever plenamente as delícias 
do casamento vivido desta maneira – um dia por vez – exatamente como 
Deus o projetou!   
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1. Um casamento projetado por Deus é como um manancial de alegria de 
bênçãos inebriantes (Provérbios 5:18-19). É como uma videira frutífera 
que deleitosamente cresce ao redor de nossas vidas. 

2. Um casamento projetado por Deus é um dom maravilhoso que, como 
Jacó, esperar por sua noiva durante sete anos, até mesmo à custa de 
trabalho duro, não passa de um momento (Gênesis 29:20). 

3. Um casamento projetado por Deus é uma assinatura infinita a pacotes 
regulares de bondade e favor do Senhor (Provérbios 18:22). 

4. Um casamento projetado por Deus nos dá uma companheira de nossa 
juventude – com quem nós fazemos uma aliança solene e vitalícia 
(Malaquias 2:14-15). 

5. Um casamento projetado por Deus é aquele que nós desfrutamos tanto 
que pelos últimos 4.000 anos homens piedosos “brincavam” com suas 
esposas – assim como Isaque e Rebeca (Gênesis 26:8, RC). 

 
Todos os que são abençoados no casamento podem testificar que o que 

tem sido descrito é exatamente o que nós que seguimos ao Senhor 
experimentamos. Um casamento cheio da Palavra é um casamento sem 
pesares e se torna um pequeno instantâneo dos deleites do céu. Tal 
casamento é um retrato vivo do perfeito amor de Jesus. Ninguém pode 
entender ou sondar as profundezas do amor de Cristo, mas isto é muito do 
que nós conhecemos. 

 
Se eu fosse perguntar a sua esposa como o seu amor se compara com o de 

Cristo, o que ela diria? Como você está se esforçando para ser mais como 
Cristo em seu relacionamento com e no amor por sua esposa? Para onde vai 
seu casamento? Você nunca chegará ao seu destino ou meta a menos que 
você tenha um plano por chegar lá. Todos os casamentos negligenciados 
começam a declinar lentamente em proximidade, intimidade, produtividade e 
bênção. Portanto, é uma boa idéia ter um curso de atualização 
periodicamente acerca do que o Senhor tem a dizer sobre nossas 
responsabilidades como maridos, conforme projetadas por Deus. 

 
 

MARIDOS CHEIOS DA PALAVRA AMAM E LIDERAM 
 

A PALAVRA DE DEUS ABRE COM um casamento e fecha com um 
casamento. Jesus iniciou o Seu ministério com o primeiro sinal miraculoso 
em um casamento e Paulo compara o plano eterno de Deus para a Igreja 
com um casamento piedoso. Assim não falta magnificência para o que nós 
somos chamados a fazer e ser. Há muitas passagens bíblicas que revelam a 
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parte do homem no casamento14. Algumas passagens chave são: Gênesis 
3:16; Salmos 127-128; Provérbios 5:15-19; 1 Coríntios 7:3-4; Efésios 5:23-
33; Colossenses 3:19; 1 Timóteo 3:4-5; e 1 Pedro 3:7. Deus claramente 
revelou, conforme nós lemos através destas passagens que o marido tem 
duas responsabilidades primárias para com sua esposa.  

 
 

1. MARIDOS CHEIOS DA PALAVRA AMAM. (Veja Efésios 5.25-33) 
 

Amar é imperativo. Isso é o que o Espírito de Deus contou a Paulo. Três 
vezes, em quase tantos versículos em Efésios 5, Paulo ordena que os 
maridos amem as suas esposas. Quer elas realmente necessitem de amor ou 
nós realmente tenhamos dificuldades para amar. De uma maneira ou de 
outra – amar é o imperativo da vida de um marido cheio da Palavra. Paulo 
diz – para ajudar aos homens que necessitam de direção – para amar 
nossas esposas com a mesma atenção com que cuidamos de nós mesmos 
(Efésios 5:28, 33); e amá-las com a mesma abnegação que Jesus mostra 
por Sua Noiva, a Igreja (Efésios 5:25). 

  
Nós, como homens, protegemos cuidadosamente e provemos para as 

necessidades de nossos corpos. Nós não fazemos nada deliberadamente que 
nos prejudique. Quando nós temos fome, nós comemos. Quando nós temos 
sede, nós bebemos. Quando nós estamos cansados, nós dormimos. Quando 
nós estamos com dor, nós vamos ao médico. Quando nós nos cortamos, nós 
lavamos a ferida e pomos um curativo. Quando nós vemos um objeto que 
vem em nossa direção, nós levantamos nossas mãos em nossa proteção. 

 
Basta isto para dizer, em outras palavras, que nós mui cuidadosa e 

fervorosamente nutrimos e apreciamos a nós mesmos. “Bem”, a Bíblia 
indica, “esta é a maneira como nós devemos amar as nossas esposas. Nós 
devemos nutri-las, apreciá-las, protegê-las, satisfazê-las, prover para elas, 
cuidar delas e nos sacrificar por elas no mesmo grau e extensão, e da 
mesma maneira, como nós fazemos por nós mesmos”. 

 
Esse é um alto padrão de amor para um marido manter, mas ainda há um 

padrão mais alto: “Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou 
a igreja e a si mesmo se entregou por ela” (Efésios 5:25). Não é um mistério 
amar como Cristo amou. É prático, claro e simples. Está registrado na 
Escritura. A Escritura é a Palavra de Cristo. Nela nós achamos exemplos 
incontáveis de como Ele amou aos indivíduos. E é com este calibre de amor 
que nós temos que liderar nossas esposas. 

 
                                                 
14 Wayne Mack, Strengthening Your Marriage (Phillipsburg, NJ: Presbyterian and Reformed Publishing Co., 1977), 
pp. 27-36. 
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2. MARIDOS CHEIOS DA PALAVRA LIDERAM. (Veja Efésios 5:23; 1 
Timóteo 3:4-5, 12; e 1 Coríntios 11:3.)  
 

Se nós queremos ser líderes piedosos e seguir o exemplo de Cristo, nós 
temos que liderar nossas esposas com amor. (Mateus 20:20-28 descreve o 
conceito da Bíblia de um líder.) Assim como Cristo, nós temos que investir 
tempo junto com nossas esposas para explicar, discutir e trabalhar sobre 
como nós preencheremos nossas vidas como um casal com a Palavra. Então 
nós temos que modelar esse plano – não perfeitamente, mas humildemente, 
como co-herdeiros com Cristo. 

 
A Piedade é sempre a chave. Nada é mais irresistível para uma mulher 

espiritual que um homem piedoso. (E correspondentemente, a mulher 
vestida com um espírito submisso e quieto é linda aos olhos de Deus – e aos 
de um marido piedoso). Da mesma maneira que Jesus liderou com amor, 
ministrou com amor e expressou Seu amor, assim um líder piedoso também 
deve ser um amante apaixonado de sua esposa. 

 
E então, como nós podemos como maridos amar as nossas esposas com 

essa qualidade de amor? 
 
 

COMO AMAR SUA ESPOSA COM O AMOR DE CRISTO 
 

JESUS QUER QUE NÓS O CONHEÇAMOS intimamente. Ele tem prometido 
que está noivo conosco e que retornará para se casar conosco – tudo isso 
fala de um relacionamento intensamente amoroso. Quais são os elementos 
de amar as nossas esposas dessa maneira? Pela graça de Deus, um marido 
que acredita que o ministério primário dele é seu casamento fielmente se 
esforçará para ser como Jesus quer que ele seja. Quais são as características 
de tal homem? Há cinco: intimidade, romance, humildade, transparência e 
serviço. 

 
 
1. A Intimidade é a sua direção. Um marido cheio da Palavra permitirá 

que a sua esposa veja e ouça que ele a aprecia e se deleita nela como uma 
pessoa, da mesma maneira que Cristo se deleita com a Sua noiva (Efésios 
5:28-29). Parte do projeto de Deus para o casamento é que os maridos 
sejam apegados às suas esposas. Ser apegado significa intimidade, a qual 
transcende o sexo – Deus espera que as vidas dos maridos incluam toda a 
dimensão da vida de suas amadas esposas – emocionalmente, 
espiritualmente e fisicamente. Isto requer apenas o simples e velho “estar 
perto um do outro”. A vida mui freqüentemente  se torna como uma rodovia 
congestionada na qual os parceiros maritais estão sempre seguindo em 
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direções diferentes. Nós temos que escolher parar com esta “mania da 
rodovia”, e ficar perto um do outro – em conversação, com os seus olhos 
fechados, e o mais importante de tudo, com os nossos corações escutando e 
compartilhando. Isso é apego – intimidade – e esta deveria ser a nossa 
direção. Um marido cheio da Palavra permite que sua esposa compartilhe a 
vida dele completamente, porque eles são igualmente “herdeiros da mesma 
graça e vida” (1 Pedro 3:7).  

 
Os maridos no processo de discussão deveriam assegurar que haja 

concordância intelectual nas questões principais. Isto promove harmonia 
espiritual que por sua vez encoraja a valorização sensível das respostas 
físicas e emocionais de um companheiro. É na medida em que a descoberta 
de valores similares se fortalece que podem ser comunicados até mesmo os 
segredos. Apreciar uma esposa como esta conduz a um deleite vitalício na 
única com quem ele tem desenvolvido uma compreensão genuína de metas, 
planos, desejos, sentimentos e medos. 

 
 
2. O Romance é a sua cola. Um marido cheio da Palavra entende que 

essa intimidade abre o caminho para a união final da vida com a sua esposa. 
O sexo é muito mais do que corpo; é alma, espírito, coração e mente. O 
Romance começa na pia da cozinha quando um marido caminha por trás de 
sua esposa (como nas primeiras semanas de casamento) e diz com todo o seu 
coração, “Você é a realização de todos os meus sonhos!” O Romance é 
construído por chamarmos as nossas esposas alguma vez no dia e 
expressarmos honestamente que nós não podemos deixar de pensar nelas, e 
apenas tinha que ouvir a sua voz. O Romance enche o quarto da fragrância do 
amor. Não é uma parada para um fast food. O Romance dá sabor à vida como 
uma primorosa refeição de cinco pratos que faz você saborear cada mordida... 
Cada prato... E ao término da refeição, você se reclina satisfeito – 
completamente. Sempre se lembre de que o sexo é bonito e piedoso 
porque o Senhor o projetou, ordenou e abençoa. O Senhor até mesmo 
inspirou Salomão para usar termos sexuais para nos ajudar a entender a 
beleza do amor de Cristo pela Sua noiva. 

 
Se um marido tiver uma visão errada do relacionamento sexual marital, ele 

terá um casamento de insatisfação, uma vida pessoal improdutiva e uma 
família não-realizada. Deus mostra a importância de amar uma esposa 
intimamente no que é chamado freqüentemente de “o versículo do recém 
casado”:  

 
“Homem recém-casado não sairá à guerra, nem se lhe imporá qualquer 
encargo; por um ano ficará livre em casa e promoverá felicidade à mulher 
que tomou” (Deuteronômio 24:5).   



 

Julho de 2006   FCP  Página 106 
 

Deus no Testamento Novo instrui novamente os maridos (e esposas) a não 
serem negligentes amando um ao outro desta maneira: 

 
“O marido deve cumprir os seus deveres conjugais para com a sua mulher, 
e da mesma forma a mulher para com o seu marido. A mulher não tem 
autoridade sobre o seu próprio corpo, mas sim o marido. Da mesma forma, 
o marido não tem autoridade sobre o seu próprio corpo, mas sim a mulher” 
(1 Coríntios 7:3-4, NVI). 
 
“Não se recusem um ao outro, exceto por mútuo consentimento e durante 
certo tempo, para se dedicarem à oração. Depois, unam-se de novo, para 
que Satanás não os tente por não terem domínio próprio” (1 Coríntios 7:5, 
NIV). 
 
Um casamento piedoso é como uma fonte que transborda com delícias. 

Mas se essa fonte for desleixada, seu jorrar pode ser sujo e as águas 
poluídas. Assim as alegrias daqueles primeiros dias de casamento podem 
enfraquecer rapidamente. Portanto, nunca subestime a sua esposa. Fale 
freqüentemente com ela sobre o papel vital que ela tem em cada parte de 
sua vida. Compartilhe freqüentemente com ela sobre a sua necessidade 
amorosa de gastar tempo com ela. Escreva muitos bilhetes e cartões de 
amor – ao invés de pesarosamente desejar algum dia que você tivesse 
desejado ter feito mais. Tenha o hábito de dizer “eu a amo”, de alguma 
maneira, a cada dia! 

 
 
3. A Humildade é a sua meta. Um marido cheio da Palavra liderará 

como Jesus fez, Aquele que era, primeiro e antes de tudo, um servo. João 
13:1-15 provê o mesmo quadro de liderança. Como Jesus, os maridos 
piedosos devem liderar por serem servos. Da mesma maneira que Jesus se 
ajoelhou e lavou os pés aos Seus discípulos, nós nos ajoelhamos em nossos 
corações e humildemente servimos às nossas esposas. Nosso emblema da 
liderança servidora é a bacia e a toalha. E o maior é aquele que serve mais. 
Este princípio se encontra em 1 Pedro 5:3: “...nem como dominadores dos 
que vos foram confiados, antes, tornando-vos modelos para o rebanho...”. 
Nada pode destruir um casamento mais rápido do que o orgulho inflexível de 
um marido.  

 
Por que não praticar dizendo algumas destas palavras: 
 
“Meu bem, deixe-me lavar a louça.” 
 
“Por que você não vai ao armazém sem as crianças? Eu cuidarei delas”. 
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Esta simples e prática maneira de modelar a humildade é a melhor 
maneira de amar a nossas esposas (e filhos)! 

 
“Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo 
Jesus... antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo... a si 
mesmo se humilhou, tornando-se obediente até à morte e morte de cruz” 
(Filipenses 2:5, 7a, 8). 
 
 
4. A Transparência se torna o seu hábito. Os maridos cheios da 

Palavra dão às suas esposas uma completa abertura, comunicação e 
vulnerabilidade. Assim como Jesus nos ama até o fim, assim nós devemos 
amar as nossas esposas. Assim como Jesus nunca nos deixa ou se esquece de 
nós, nossas esposas necessitam saber, sentir e ouvir de nós mesmos sobre a 
nossa lealdade vitalícia. Uma das melhores maneiras de encorajar nossas 
esposas é clara e regularmente dizer o quanto elas preenchem nossas vidas. 

 
Eu digo à minha esposa, Bonnie, de toda maneira que eu posso imaginar, o 

quanto eu necessito dela, de seu conselho, de seu companheirismo e de sua 
presença. Se ela ama meu tempo – eu dou para ela o tempo; se ela ama 
presentes – eu dou alguma coisa que ela apreciará; se ela ama conversar – eu 
dou para ela tempos de silêncio de falar tudo o que ela precisa ouvir. É vital 
que ela sinta que todas as suas necessidades estão sendo supridas de uma 
maneira amorosa. 

 
Nosso casamento, com o passar dos anos, tem verdadeiramente sido 

aprofundado por centenas de piedosos casais que nós temos encontrado, 
conhecido, amado e com quem temos aprendido no ministério. Aqui estão 
algumas das lições valiosas que eles têm compartilhado conosco. 

 
Peça ajuda. Alguns maridos são como homens da caverna – eles 
resmungam, grunhem e passam a vida numa nuvem de silêncio em casa. 
Mas a forma como Deus fez as esposas foi de uma maneira que elas 
querem ser solicitadas a ajudar porque elas gostam de gastar tempo 
conosco. Portanto, nós temos que deixar a caverna do silêncio e deixar 
que elas saibam o que nós estamos fazendo. Nós devemos pedir que 
nossas esposas façam coisas, até mesmo se é algo simples como segurar 
uma ferramenta que nós precisamos para um projeto ou indo a algum 
lugar junto conosco para comprar isso ou aquilo. Em outras palavras, 
como nossas melhores amigas, elas deveriam ser incluídas em nossas 
vidas, palavras e pensamentos, e isso fará com que as nossas esposas se 
sintam como membros valiosos da equipe. 
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Compartilhe as cargas. Uma carga compartilhada é cortada pela 
metade; uma bênção repartida é bênção dobrada. A matemática de Deus 
no casamento é perfeita. Nós deveríamos compartilhar as cargas, como 
Gálatas 6:2 nos orienta. Se nós não o fizermos, nós estamos roubando as 
nossas preciosas esposas daquilo para o qual Deus as fez – ajudantes por 
toda a vida. Se nós orarmos por nossas cargas com elas, em breve elas 
igualmente se abrirão para nós e compartilharão as cargas delas, de 
maneira que nós podemos ajudá-las melhor a suportá-las. Um casamento 
só está completo quando ambos os parceiros estiverem amando um ao 
outro, cumprindo a lei de amor que Deus nos chama a obedecer. 
 
Confesse as lutas. Ninguém pode proteger melhor a nossa integridade 
do que as nossas esposas. Nós, portanto, deveríamos compartilhar as 
nossas lutas com elas. Por exemplo, sempre que eu penso que uma 
mulher está muito amigável, eu falo sobre isto com Bonnie. Ela pode ver 
as coisas como uma mulher que eu nunca poderia ver como um homem. 
Como maridos, nós deveríamos discutir com as nossas esposas quaisquer 
idéias, problemas, medos ou dores pelas quais nós estamos passando 
porque elas querem compartilhar áreas reais de nossas vidas – conhecer 
as nossas lutas. Tal compartilhar de cargas unirá os corações como nada 
mais. A vulnerabilidade de compartilhar as lutas genuínas fará muito mais 
para afirmar uma parceria vital com os nossos cônjuges do que qualquer 
presente exorbitante ou brinquedos caros jamais poderiam. Nossas 
esposas saberão que nós pertencemos a elas se nós compartilharmos os 
nossos problemas reais na vida! 
 
Expresse as necessidades. Nada motiva mais uma mulher piedosa do 
que saber que seu marido verdadeiramente necessita dela. Lembre-se – 
Deus projetou as mulheres para serem complementadoras. As esposas 
querem investir seu tempo e força no que importa para seus maridos na 
vida. Nada animará mais ao coração delas do que ouvir estas palavras: 
“Meu bem, eu realmente preciso – (você preenche o restante)”. Talvez 
seja um tempo para conversar, um tempo para estar sozinho com ela, 
para sair por uma noite, ou o que quer que seja que você realmente 
precise. Contar a sua esposa o quanto você precisa dela é a coisa 
mais importante que você pode fazer porque ela anseia ser o que 
você necessita! 
 
 
5. Servir é o seu plano. Um marido cheio da Palavra será o melhor 

servo de sua família: “... quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse 
o que vos sirva... tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, 
mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos” (Mateus 20:26b, 
28). 
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Um servo tem um mestre. Visto que Cristo é o nosso Mestre, um marido 
lidera a sua esposa, assim como Cristo lidera a Sua Igreja (Efésios 5:23). 
Casamentos frutíferos e satisfatórios começam com a atitude de Jesus. Paulo 
explica que a motivação do coração de servo de Cristo no ministério fluiu de 
uma atitude de alegre submissão. Paulo pede para cada um de nós em 
Filipenses 2:3-11: “tende” (“permitam ter, convide a ter, dê as boas-vindas a 
ter”) a mesma atitude de Jesus. É na medida em que nós abraçamos a 
humildade de Cristo, que nós deixamos de ser absorvidos pelo ego e 
começamos a pensar em os outros. 

 
Quando Jesus chamou os doze discípulos, Ele destilou Seu plano para uma 

palavra. Nós vemos esta única palavra-chave para o discipulado em Marcos 
3:14: “para estarem com ele...” (ênfase adicionada). Nós precisamos gastar 
tempo pessoal, face a face, de coração a coração com aqueles que nós 
estamos nutrindo. Jesus estava ali com os Seus discípulos quando eles 
precisaram Dele. Nós devemos seguir o Seu exemplo. (Cf. João 1:39, 43,;  
Marcos 1:17; 3:14; 4:10; 5:1, 30-31, 40;  6:1, 30-32, 35,;  8:1,10, 27, 34,;  
9:2, 30,;  10:13, 23, 46,;  11:1.) Nós, como líderes servidores, precisamos 
liderar pessoalmente – não à distância ou por extensão – mas liderar na 
presença daqueles a quem nós servimos. 

 
Se ler os Evangelhos atentamente, você verá o quão claramente as palavras 

de Cristo comunicaram exatamente o que os Seus discípulos necessitavam. 
Ele antecipou os temores deles; Ele esperou as questões deles; e Ele guiou o 
crescimento deles. Assim como Jesus, nós devemos ansiar para “criar 
entendimento”, que é o primeiro propósito da comunicação. 

 
 

COMO LIDERAR NOSSAS ESPOSAS  
COMO JESUS LIDEROU  

 
DEUS DESIGNOU O HOMEM PARA LIDERAR e a mulher para responder. A 

posição do homem é para iniciar e prosseguir, não importa o quão difícil isso 
possa ser. O exemplo de Cristo de liderança servidora gentil e compassiva é 
um modelo para todos nós que queremos ser piedosos maridos e pais. Há 
cinco características na liderança de Cristo que cada um de nós, homens, 
devemos imitar: sacrifício, bondade, força, ternura e elogio. 

 
 

1. O Sacrifício é o seu MÉTODO. Mateus 20:28 diz “tal como o Filho do 
Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em 
resgate por muitos.” Um marido cheio da Palavra amará a sua esposa 
sacrificando-se para suprir as necessidades dela. Jesus contou-nos que 
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porque Deus nos amou, Ele deu. Esse dom foi o sacrifício máximo. Os 
maridos devem ter esse tipo de amor sacrificial como seu modo de vida com 
suas próprias esposas. Os autores Gary e Bárbara Rosberg registram, num 
levantamento com cerca de 700 casais, que as esposas indicaram suas cinco 
principais necessidades de amor, como segue: 1. amor incondicional e 
aceitação, 2. intimidade emocional e comunicação, 3. intimidade espiritual, 
4. encorajamento e afirmação, e 5. companheirismo15. Os Rosberg fizeram 
uma observação muito válida: 

 
A natureza humana é estranha. Algo em nós assume que se nós 
tratarmos nosso cônjuge da maneira que nós gostaríamos que ele 
ou ela nos tratasse, nós estamos satisfazendo as necessidades de 
nosso(a) parceiro(a). Mas no que se refere às necessidades, a 
Regra de Ouro (“Faça aos outros aquilo que você gostaria que eles 
fizessem a você”) nem sempre se aplica. Por quê? Porque em 
muitos casos as necessidades de um marido são diferentes das 
necessidades de uma esposa16.  
 

É realmente verdade que Deus fez os homens e mulheres 
diferentemente, e isto não se aplica apenas às necessidades sexuais. E 
por isso, estabelecer uma rotina de diálogo íntimo entre marido e 
mulher é essencial de forma que cada um entenda como melhor fazer 
com que seu parceiro(a) se sinta amado(a). 

 
 

2. A Bondade está em seu TOQUE. Um marido cheio da Palavra 
praticará um das maneiras mais simples, porém, das mais negligenciadas de 
comunicar amor – através de ternos toques de amor. Um marido cheio da 
Palavra dará a sua esposa ternura, cavalheirismo e cortesia.  
 

Se você nunca sentiu os toques de Jesus pelas páginas dos Quatro 
Evangelhos – eu o convido a fazê-lo. Por que você não toma alguns 
momentos e observa estas passagens e vê como eram compassivas e 
suaves as mãos de Cristo quando Ele tocou com amor a tantas pessoas? 
Jesus tinha um toque amoroso de bondade. 

 
 

3. A Força está em sua PRESENÇA. Um marido cheio da Palavra amará 
a sua esposa estando ali por ela, protegendo-a, fazendo-a se sentir segura 
em seu amor (Efésios 5:28). Ela precisa sentir que, como Cristo, o seu 
marido nunca a deixará ou a abandonará (Mateus 28:20b; Hebreus 13:5b). 

                                                 
15 Dr. Gary and Barbara Rosberg, The 5 Love Needs of Men and Women (Wheaton, IL: Tyndale House Publishers, 
Inc., 2000), p. 8. 
16 Ibidem. 
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Se torne um estudante de sua esposa. Aprenda os padrões dela. Ela fica 
melancólica com o cinza do inverno? Saiba quando isso está acontecendo, e 
a pegue de surpresa com algo que ela ama. Ela precisa de tempo a sós 
(longe das responsabilidades da casa e da família) durante seu ciclo mensal? 
Então a envie para uma livraria, para beber chá e ler a sua Bíblia, ou apenas 
para olhar para as revistas e pensar. O que dizer sobre a perda de um pai 
(ou mãe) no passado – você se lembra e a conforta? Estas são algumas 
poucas sugestões para iniciar uma existência de sacrificar seu tempo para 
mostrá-la que ela é especial, amada e o seu foco. Esteja ali para as 
necessidades dela estudando a sua vida, porque você a ama muito. 
 
 

4. A Ternura está em sua LÍNGUA. Um marido cheio da Palavra 
praticará uma das maneiras mais simples, porém, das mais negligenciadas 
de comunicar amor – através de palavras faladas ternamente, 
calorosamente e diretamente para sua esposa. Jesus falou com tal graça que 
até mesmo os Seus inimigos confessaram em João 7:46: “Jamais alguém 
falou como este homem!” Lembra-se daquelas palavras no segundo verso do 
hino “No Jardim”? 

 
Ele fala, e o som de Sua voz  
É tão doce que os pássaros silenciam seu cantar; 
E a melodia que Ele me deu 
Dentro de meu coração está tocando. 
E Ele caminha comigo, e Ele fala comigo, 
E Ele me fala que eu sou Dele, 
E a alegria que nós compartilhamos...  
Nenhuma outra jamais conheci. 

 
Maridos, que efeito vocês pensam que demonstrar esse mesmo espírito 
poderia ter sobre as nossas esposas? Considerando que as mulheres são tão 
responsivas, eu imagino que tal doce voz seria “como maçãs de ouro em 
salvas de prata” para elas (Provérbios 25:11). Que belo serviço de amor! As 
palavras dele serão temperadas com o sal da graça de Deus (Efésios 5:28; 
Colossenses 3:19; 1 Coríntios 3:4-5). Ele se recusará a compará-la 
desfavoravelmente com os outros, especialmente com outras mulheres. Ele 
não fará piadas sobre ela, ou fará observações cortantes sobre ela na frente 
de outras pessoas. Ele falará com ela de um modo suave e respeitoso e a 
tratará como ele faria com uma jóia valiosa. Pessoalmente, eu escolhi 
acreditar que Bonnie é a mais querida amiga que eu jamais terei na terra – 
e eu a trato deste modo, penso nela deste modo, e falo sobre ela deste 
modo! 
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4. Elogio é o seu DOM. Provérbios 31:28 sempre foi minha meta como 
um marido. Muitas pessoas falam sobre a mulher de Provérbios 31, 
mas poucos homens se esforçam para ser o marido de Provérbios 
31:28: “seu marido a elogia” (NTLH). Nós não deveríamos, igualmente, 
praticar esta graça até que ela se torne parte de nossa vida diária? É 
tão recompensador ver os resultados de longo prazo! Provérbios 31:28 
é a única Escritura que eu conheço que descreve a maneira que um 
marido piedoso fala em público sobre a sua esposa. Você está fazendo 
o que Deus diz? Você também está elogiando a sua esposa na frente 
de seus filhos? Esse é o modo do líder servidor piedoso e ! 

 

 
SINAIS DE PERIGO DE UM HOMEM  

NÃO CHEIO COM A PALAVRA 
 

É QUANDO NÓS ESTAMOS SEM um relacionamento crescente com nossas 
esposas como há pouco foi descrito, e não estamos fielmente seguindo a 
Palavra de Cristo, que os maridos geralmente terminam com um ou vários 
dos cinco sinais comuns de perigo que conduzirão a uma vida de pesares17.  

 
1. Quando ele abdica de sua posição dada por Deus: Este marido 

não passa de um pequeno menino à procura de uma mamãe, e ele 
parece ter achado uma na sua esposa. Ele é completamente 
egocêntrico, mas consegue dar a impressão para os outros de que é 
um amoroso e dedicado marido.  

 
2. Quando ele desprende as suas emoções: Este homem pode ser 

reconhecido como um dos homens mais estáveis e calmos na sua 
comunidade.  Freqüentemente lhe pedem que sirva nas diretorias de 
numerosas organizações por causa de sua mente organizada e modo 
metódico de tomar decisões. Porém, na sua casa ele é tão 
desinteressado e emocionalmente indisponível quanto um homem 
pode ser.  

 
3. Quando ele exige em lugar de ganhar: A idéia deste homem de 

“cabeça do lar” significa que nada acontece sem a sua aprovação.  
Quando a esposa dele ousa interrogar a sua autoridade ou decisões, 
ele recorre às táticas de intimidação e, se isso não funcionar, ele entra 
numa raiva cega. 

 

                                                 
17 Robert Lewis and William Hendricks, Rocking the Roles (Colorado Springs, CO: NavPress, 1991), p. 156. 
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4. Quando ele não serve ao seu trabalho e não à sua família: Este 
homem nunca deixa de trabalhar mental ou emocionalmente. Ele vive 
debaixo de pressão, e pulveriza a família com as suas frustrações.  

 
5. Quando ele se recusa a liderar espiritualmente: Este marido é 

crente e freqüentador da igreja. Exceto por isso, ele geralmente é 
indiferente às questões espirituais; ele, portanto, nunca exercita a 
liderança espiritual na sua casa. E esse vazio bloqueia a intimidade 
pela qual a sua esposa anseia.  

 
Concluindo, nós temos visto as características tanto de um marido sem 

pesares quanto de um marido com pesares. Agora, tornemos isto mais 
pessoal. Se eu fosse perguntar para sua esposa como o seu amor de marido 
se compara com o que nós aprendemos há pouco, o que ela diria? Ela o 
categorizaria como um marido sem pesares ou com pesares? Como Deus 
avaliaria a produtividade de seu ministério primário para com sua esposa? 

 

 
COMECE AGORA 

 
VOCÊ TEM UM CHAMADO ESPECÍFICO – amar a sua esposa e 

sacrificialmente liderá-la – assim como Jesus nos amou e se deu por nós. 
Este não é um fato para aprender; é um estilo de vida para viver. E como 
Jesus disse, aqueles que realmente amam não são aqueles que dizem que 
amam, mas aqueles que mostram que amam (Mateus 7:21-23). 

 
Assim como acontece com cada faceta de nossa vida espiritual, nós temos 

que nos arrepender e voltar ao lugar onde nós saímos do caminho. A rota de 
Cristo para cada um de nós está muito clara. Se você perdeu a alegria, 
perdeu a vibração de seu andar diário com sua esposa, se arrependa e volte 
ao lugar onde você mudou de direção. Faça como Jesus disse em Apocalipse 
2:4-5: volte para o seu primeiro amor – o amor de escolha, o amor de 
sacrifício, o amor de prioridade, o amor que o faz se sacrificar por ela. 
Comece hoje! Faça uma lista e volte para onde Deus quer que você esteja: 

 
• Partindo deste capítulo, note que áreas você tem negligenciado, ou até 

mesmo estava desavisado de que necessitava ser feito (1 Pedro 3.7). 
• Humildemente concorde com Deus que você falhou. Peça a purificação 

do perdão (1 João 1:9; Mateus 5:23-24; Tiago 5:16). Então, se sente 
(ou melhor – surpreenda sua esposa e se ajoelhe com ela) e ore para 
Deus perdoar seus fracassos e lhes dar um novo começo juntos. 
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• Recomece se lembrando que Deus é o Deus dos Novos Começos 
(Lamentações 3:23). Pela graça de Deus, a vida inteira de um crente é 
senão “uma série de novos começos”.  

• Perceba que o casamento é exatamente como qualquer outra 
dimensão de nossa vida em Cristo – ele só funciona pelo poder do 
Espírito. Renda-se a Ele e peça a abundância de Seu poder para dar o 
fruto do amor em sua vida, em seu casamento e em sua família 
(Gálatas 5:16, 22-23). 

 
Deus diz mui freqüentemente, “Se você me amar, você me obedecerá” 

(Filipenses 2:12-13; Tiago 1:19-24). Decida agora, no poder de Deus, o qual 
transborda com Seu amor, a começar novamente e de uma nova maneira 
neste caminhar com a sua esposa. Peça-lhe que faça com Seu amor 
transborde em seus corações (Romanos 5.5). Não espere – peça agora! Há 
tanto que nós não temos simplesmente porque nós não pedimos (Tiago 
4.2b). 

 
Que oportunidade ter tal ministério raro e precioso. E isso é exatamente o 

que o Senhor oferece a cada um de nós. O que lhe parece?  Você é um 
marido sem nenhum pesar? Seu casamento é um casamento sem pesares – 
ou cheio de aflição? Para onde vai seu casamento? Eu acredito que a escolha 
é sua. Por que não decide começar com algumas destas maneiras sugeridas 
– rumando para um casamento que impressiona a sua esposa e agrada ao 
Senhor? 

 
 

POR QUE NÃO COMEÇAR COM DOIS  
HÁBITOS SIMPLES? 

 
A VIDA ESTÁ TÃO CHEIA, os dias são tão curtos, e o tempo passa tão 

rapidamente – então eu escolhi dois hábitos simples para paralisar o tempo 
em instantâneos preciosos do meu amor para com minha esposa e filhos. Aqui 
estão eles; pense neles e tente sua própria versão com sua família. Eu estou 
seguro de que você ficará feliz por fazê-los. 

 
Primeiro, eu tenho uma lista contínua que eu fiz para Bonnie. A lista levou 

cerca de uma hora para começar e agora eu a acrescento sempre que posso. 
Eu a chamo de lista das minhas “Razões Por Que Eu A Amo”. Eu levei a 
Bonnie para comer, falar sobre nossas bênçãos maravilhosas, e depois li isto 
para ela pela primeira vez. Eu preciso dizer como ela o recebeu? Ela ficou 
completamente desarmada, jubilosa e abençoada além da medida. Desde 
então, eu acrescento uma nova razão, pelo menos antes dos eventos especiais 
na vida de nosso casamento. Eu dou para minha esposa uma lista nova e 
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atualizada em cada um dos aniversários dela e dos nossos aniversários. (Eu 
até mesmo coloquei a lista em um lugar onde ela pode ler vez após vez a cada 
dia – só para lembrar-se por que eu a amo tanto!). 

 
Meu segundo hábito simples é outra lista importante. Bonnie e eu, como um 

casal, sentamos juntos e seriamente montamos uma lista que nós chamamos 
de “Metas Espirituais para Nosso Casamento e Família”. Isso abençoará 
a sua esposa e filhos se você fizer o mesmo; simplesmente comece, e veja a 
lista crescer. Quando Bonnie e eu iniciamos nossa vida juntos, por exemplo, 
nós planejamos fazer as seguintes coisas com cada um de nossos filhos. E 
conforme o Senhor permite, essas metas se tornam realidade em nossa 
família, elas se tornam pontos de louvor que nos encorajam ao longo da 
estrada de nosso casamento e família. Aqui estão alguns poucos exemplos de 
metas simples que nós fizemos, oramos por elas e nos alegramos em ver Deus 
realizá-las através de nós: 

 
• Levar cada um de nossos filhos a Cristo. 
• Ensiná-los como ter momentos devocionais com o Senhor. 
• Treiná-los nos métodos simples de estudo da Bíblia (marcar os tópicos 

chave, estudar os temas através da Bíblia inteira, como “oração”, etc.). 
• Iniciar nossos filhos nos hábitos de memorização para a vida toda. 
• Ensiná-los como marcar sua Bíblia com a “Estrada de Romanos”, e 

depois ensiná-los a como usar isso para levar uma alma a Jesus a partir 
das Escrituras. Você encontrará a Estrada de Romanos no final deste 
capítulo; estas são as quatro verdades simples que eu marquei em cada 
Bíblia que eu possuí tão logo eu as obtive. Eu espero que você o faça 
também e depois ajude a sua esposa e família a marcar a deles. 

• Ler a Palavra de Deus em voz alta com eles na mesa de refeições – 
tenha o objetivo de ler toda a Bíblia antes que eles cresçam e vão para a 
faculdade. 

• Procurar por um tempo para orar com eles a cada dia, seja como um 
casal ou a sós com eles, no começo e no fim do dia deles. 

 
Adivinhe só? Deus nos deu cada meta que tínhamos – cada meta pela qual 

nós oramos regularmente! Ele ama responder a oração feita de todo o 
coração: “De lá, buscarás ao SENHOR, teu Deus, e o acharás, quando o 
buscares de todo o teu coração e de toda a tua alma” (Deuteronômio 4:29). 

Comece com um hábito simples como um destes, continue nisto, e você 
ficará maravilhado como ele mantém seu casamento e a família focada no que 
realmente durará! 
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Um Plano Simples para Levar  
Alguém a Salvação em Cristo 

 
A Estrada de Romanos é o método mais simples e mais direto que eu achei 
para usar a qualquer momento para levar alguém a Cristo. O melhor modo é 
iniciar escrevendo Romanos 3:10 na primeira página dentro da capa de sua 
Bíblia. Então, olhe ali como uma lembrança de onde iniciar, vá para 
Romanos 3:10 – e comece a “Estrada” para explicar o Evangelho. 
 
Aqui estão os “Marcadores da Estrada” que você precisa marcar. No topo da 
página em sua Bíblia onde Romanos 3:10 está impresso, escreva 
claramente: 
 

# 1 TODOS NÓS SOMOS PECADORES  
– Romanos 3:10-23 (5.8) 

 
Destaque o versículo 10b: “Não há justo, nem um sequer”. Depois 
sublinhe e note as seguintes palavras que eu tenho colocado em negrito 
abaixo em Romanos 3:10-18 e 23: 
 

10 Como está escrito: Não há justo, nem um sequer, não há quem 
entenda, não há quem busque a Deus; 12 todos se extraviaram, à 
uma se fizeram inúteis; não há quem faça o bem, não há nem um 
sequer. 13 A garganta deles é sepulcro aberto; com a língua, urdem 
engano, [NÓS PECAMOS COM PALAVRAS] veneno de víbora está nos 
seus lábios, 14 a boca, eles a têm cheia de maldição e de amargura; 
15 são os seus pés velozes para derramar sangue [NÓS PECAMOS 
POR AÇÕES], 16  nos seus caminhos, há destruição e miséria; 17  
desconheceram o caminho da paz. [NÓS PECAMOS POR 
NEGLIGÊNCIA] 18 Não há temor de Deus diante de seus olhos [NÓS 
PECAMOS POR IRREVERÊNCIA]. 23 pois todos pecaram e carecem 
da glória de Deus, [PORTANTO, TODOS SÃO PECADORES]. (5:8) 
 

Depois de Romanos 3:23 escreva em sua Bíblia a próxima parada na 
“Estrada de Romanos” que é Romanos 5:8. Agora vá até lá comigo. Acima 
na margem, em algum lugar próximo destes versículos, escreva a segunda 
verdade que você DIZ como seu guia para buscar uma alma para Cristo. 
Você diz, “Em segundo lugar, a Palavra de Deus diz que Cristo morreu pelos 
pecadores. Se lembra que há pouco nós vimos a Palavra de Deus dizer que 
todos nós somos pecadores, certo? Agora as Boas Notícias são que Cristo 
morreu pelos pecadores!” Depois coloque em parênteses a próxima parada 
na “Estrada de Romanos” (6:23). 
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# 2 CRISTO MORREU PELOS PECADORES  

– Romanos 5.8-11 (6.23) 

 
Romanos 5:8-11 Mas Deus prova o seu próprio amor para 
conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós 
ainda pecadores. 9 Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo 
seu sangue, seremos por ele salvos da ira. 10 Porque, se nós, quando 
inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu 
Filho, (ESTA É A SUBSTITUIÇÃO DE CRISTO “TOMANDO O NOSSO LUGAR NA 

CRUZ”) muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua 
vida; 11 e não apenas isto, mas também nos gloriamos em Deus por 
nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos, 
agora, a reconciliação. (ESTA É A IMPUTAÇÃO, SUA VIDA JUSTA COLOCADA 

SOBRE NÓS, DE MANEIRA QUE NÓS TEMOS SUA VIDA PERFEITA). (6:23) 
 

Agora após explicar as três verdades destes versículos – Cristo morreu pelos 
pecados, levou meus pecados sobre Si e ofereceu a Sua vida perfeita por 
nós que somos tão imperfeitos – você continua com Romanos 6.23. 
 

 
# 3 SALVAÇÃO É UM DOM – Romanos 6.23 (10.9-13) 
 

Romanos 6:23 porque o salário do pecado é a morte, mas o dom 
gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. 

 
Eu acho muito útil retirar minha caneta e perguntar-lhes sobre o que é 
realmente um dom. Eu ofereço-lhes minha caneta e digo, “Aqui, este é um 
presente para você”. E, então, quando eles estão segurando a caneta, eu 
estendo minha mão e digo, “VINTE REAIS, por favor!”. E sorrindo eu digo, 
“Isso seria um dom se eu cobrar por ele, ou se você tentar pagar por ele?” E 
então a questão inteira de trabalhar ou de ganhar sua entrada ao Céu pode 
ser explicada como sendo impossível. A beleza da Graça de Deus é explicada 
aqui em termos simples. 
 

Revise os três pontos perguntando: “Agora nós já temos visto que a 
Palavra de Deus diz que todos são pecadores, certo?” Espere por uma 
resposta, olhando fixamente para eles ao buscar almas; depois que isto é 
afirmado, nós perguntamos, “E o que vimos como o ÚNICO remédio para os 
pecados? Cristo MORREU no lugar dos pecadores como você e eu, certo?” 
Este é um bom momento para dar um testemunho de uns 30 segundos 
sobre como você chegou à fé em Jesus para sua salvação. Então diga, “E 
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aqui em Romanos 6.23 nós vimos que a salvação é um DOM, certo?” Então 
se volte com ele/ela para Romanos 10.9-13. 
 
 
 

# 4 PEÇA A JESUS PARA SALVAR VOCÊ  
- Romanos 10.9-13 

 
Este é um dos momentos críticos. Leia e mostre estes versículos. Mas não 
pare aí. Muitos nunca levarão qualquer um para o Senhor porque eles nunca 
perguntam para a pessoa, “você gostaria de pedir agora mesmo para Jesus 
o perdoar, purificar e salvar?” Se você não perguntar, ele/ela terá que orar 
sozinho(a), ou Deus trará alguém para fazer isso com ele/ela mais adiante; 
assim, por favor, ore pela graça e coragem para perguntar! 
 

Romanos 10:9-13 Se, com a tua boca, confessares Jesus como 
Senhor e, em teu coração, creres que Deus o ressuscitou dentre os 
mortos, serás salvo. 10 Porque com o coração se crê para justiça e 
com a boca se confessa a respeito da salvação. 11 Porquanto a 
Escritura diz: Todo aquele que nele crê não será confundido. 12 Pois 
não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é o 
Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. 13 Porque: 
Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. 

 
E se Deus estiver agindo, se o Espírito Santo estiver atraindo, a pessoa 

dirá belamente, “Sim, é isso que eu preciso, é isso que eu quero”, e se 
apressará em buscar o Reino de Deus enquanto você os assiste clamar ao 
Senhor por salvação. 

 
Eu espero que você ore e semeie, e veja Deus lhe dar a colheita; 

realmente não há nada como ganhar almas no mundo inteiro! Aleluia, que 
Salvador! 
 
 
 
QUESTÕES PARA GUIAR O ESTUDO: 

 
1. Um casamento cheio da Palavra é um casamento sem pesares, o 

qual é um pequeno instantâneo dos deleites do céu. Tal casamento 
é um retrato vivo do amor perfeito de Jesus. Como você está se 
esforçando para ser mais como Cristo em seu relacionamento com e 
amor por sua esposa? 
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2. Não falta magnificência ao que Deus nos chamou para fazer – e 
ser – como maridos. Há muitas passagens bíblicas que revelam qual é 
a parte do homem no casamento. Procure os seguintes versículos-chave 
e então resuma a responsabilidade do homem em cada um deles. 

 
Gênesis 4:16 – 
Salmos 127 e 128 – 
Provérbios 5:15-19 – 
1 Coríntios 7:3-5 – 
Efésios 5:23-33 – 
Colossenses 3:19 – 
1 Timóteo3:4-5 – 
1 Pedro 3:7 –  

 
3. Pela graça de Deus, um marido que crê que seu ministério 

primário é o seu casamento fielmente se esforçará para ser como 
Jesus quer que ele seja. É na medida em que nós abraçamos a 
humildade (a raiz de toda virtude) de Cristo, que nós deixamos de ser 
absorvidos pelo ego e começamos a pensar em os outros. Leia Filipenses 
2:1-8. Como Deus está falando a você, pessoalmente, nesta passagem? 

 
4. Nós não somente devemos amar as nossas esposas como Cristo 

tem amado a igreja (Efésios 5:25), mas nós também devemos 
modelar o exemplo de Cristo da liderança servidora gentil e 
compassiva. Leia Mateus 20:26b-28. Explique como imitar o espírito 
destes versículos lhe ajudará a cumprir as suas duas responsabilidades 
primárias para com sua esposa – amá-la e liderá-la, como Cristo ama e 
lidera você. 

 
 


