
06 - O PAPEL DA MULHER 
 

 

mulher é o elo que liga o marido aos filhos. Por esta razão, 
por muitas vezes, ela é o ponto de equilíbrio no lar. A 

escritora contemporânea Elizabete Elliot afirma: “Nós 

fomos criadas para sermos mulheres. O fato de eu ser 
mulher, não me faz um tipo de cristã deferente, mas ser 

cristã me faz ser uma mulher diferente”. 
 

Apesar de tudo o que se fala no momento atual sobre a 
posição da mulher no casamento, destacaremos alguns princípios 

bíblicos sobre o assunto: 
 

 
Submissão 

 
Submissão é uma qualidade divina exemplificada na própria 

Trindade: 
 

√    O Pai confiou tudo nas mãos de Jesus (Jo 3.35). 

√    Jesus foi submisso ao Pai (Mc 14.36). 
√    O Espírito Santo não fala por si mesmo (Jo 16.13). 

 
A palavra grega para o verbo “Submeter” é hupotasso, 

existindo duas formas para ele, ativa e passiva: 
 

√  Ativa – é um termo militar. Significa uma submissão 
extremamente imposta, por autoridade. 

√  Passiva – a sujeição não é imposta sobre a pessoa, mas 
sim, ela mesmo se submete voluntariamente. 

 
No casamento, a forma do verbo é passiva e mútua, 

inclusive para marido e mulher. 
 

Em resumo: Submissão é exercer função de apoio, base e 

auxílio. É render uma obediência inteligente e humilde para uma 
pessoa investida por Deus de poder e autoridade (Ef  5.22). 

 
 

 
Benefícios da Submissão 

 
1. Proteção (1 Pe 3.7) 

 
A mulher é amparada pela proteção do seu marido. Ao 

homem, Deus deu capacidade de suportar as adversidades. Uma 

A 
 



mulher que não exerce missão de apoio ao lar, está desprotegida e 

exposta aos perigos nas áreas emocionais, físicas e espirituais. 
 

2. Realização (Pv 25.11). 

 
Geralmente, a realização do marido acontece em decorrência 

de sua mulher ser uma boa ajudadora. Existem muitas mulheres que, 
por não entenderem seu papel de auxiliadoras idôneas, acabam 

prejudicando os maridos e, conseqüentemente, fazem com que o 
fracasso dele traga mais insatisfação a elas. 

 
 

3. Harmonia no lar (Pv 25.11). 
 

Os maridos gostariam de liderar, mas suas esposas não 
sabem segui-los.  A mulher sábia sabe usar as palavras certas nas 

horas certas, para motivar e incentivar seu marido e continuar 
aperfeiçoando sua liderança, enquanto a mulher rixosa e irritada 

contamina o ambiente e afugenta a presença do marido. 

 
 

4. Exemplo às filhas (PV 31.30). 
 

A filha aprende seu papel, não através dos livros, e sim pelo 
exemplo vivo da mãe. Vendo sua mãe interceder pela família, sendo 

fiel a Jesus em seus princípios para a família. Os filhos são 
abençoados pelo exemplo e oração dos pais. Se a filha tem uma mãe 

fiel ao seu papel no lar, ela terá também a base necessária para um 
dia viver conforme o plano divino. 

 
 

  5. A não difamação da palavra de Deus (Tt 2.5). 
 

Se a mulher não se sujeita ao seu próprio marido pode 

difamar a palavra. 
 

A esposa não deve abrir espaço para a interferência direta 
ou indireta de outra pessoa nas decisões da família. Os pais, sogros e 

amigos não podem ser colocados em posição de autoridade ocupando 
o lugar do marido. Ao sujeitar-se ao seu marido, a mulher estará 

gerando um ambiente de paz, alegria, respeito e sucesso para si 
mesma e para sua família. 

 
Submissão na prática do dia-a-dia: 

 
√   Como auxiliadora, usando as habilidades, talentos e 

dons. 



√   Participando no diálogo, nos planos e nas decisões para a 

família. 
√   Perguntando, sugerindo e sendo criativa. 

√   Expressando alvos, sonhos, compartilhando ideias e 

pensamentos. 
√   Depois do diálogo e abertura, deve aceitar a decisão do 

marido, deixando a responsabilidade cair nos ombros dele. 
√  Não obedecer quando ele exigir alguma coisa que é 

plenamente contra os ensinos bíblicos. 
√  Mesmo no caso de recusar submeter-se, deve agir e falar 

de maneira respeitável e cristã. 
 

Alguns tipos de mulheres e mães mal-sucedidas: 
 

 
Desleixada 

É aquela que não se preocupa com a limpeza e nem com a 
ordem das coisas em casa. Como o lar é um lugar onde passamos a 

maior parte do tempo de nossa vida é fundamental mantê-lo sempre 

mais limpo e agradável possível. 
 

Passiva 
É a mulher quando procurada pelo marido para dar uma 

opinião sempre diz: “O que você fizer está bom” ou “para mim serve 
qualquer coisa”. 

Esta é a esposa passiva. Não é atitude de uma mulher 
virtuosa e vencedora. 

 
Insubmissa 

É quando a mulher diz: “Minha avó foi assim, minha mãe é 
assim então eu vou morrer assim, gostou?” Toda esposa que age 

dessa maneira está investindo na falência da relação conjugal. 
 

Ansiosa 

Ansiedade é um estado afetivo que causa sentimento de 
insegurança. A mulher ansiosa deixa qualquer marido perturbado. 

 
Faladeira 

Sou contra homens que batam em mulheres, mas tem 
algumas esposas que provocam os maridos, quando falam 

demasiadamente. 
 

 
Dominadora 

Quando a mulher compete pela liderança no lar, essa 
competição se transforma em motivo para todo tipo de conflito que 

podem trazer prejuízos irreparáveis. 
  



Autoritária 

Quando a esposa tenta forçar o marido a fazer aquilo que 
não é dever dele, esse tipo de imposição quase sempre faz o marido 

reagir de maneira não muito agradável. As atitudes de uma “mulher 

autoritária a torna uma pessoa indesejável”. 
 

Ciumenta 
Os ciúmes desestabilizam qualquer relacionamento. Toda 

mulher ciumenta é como “uma pedra permanente no sapato do 
marido”. 

 
Passeadeira e ausente 

Algumas mulheres tentam justificar sua constante ausência 
no lar, dizendo que estão trabalhando a serviço do reino de Deus. A 

Bíblia em Pv 31.27 diz que a mulher virtuosa “Olha pelo governo de 
SUA casa”. 

 
Camaleoa 

É sempre difícil conviver ao lado de uma pessoa que muda 

de comportamento com freqüência. Isto não é bom, porque ela pode 
estar revelando dupla personalidade. 

 
Vaidosa ao extremo 

A vaidade é tolerável, quando está dentro dos limites do 
bom senso. Se fugir disso ela se torna prejudicial e até escraviza. 

 
Eterna descontente 

Toda murmuração nasce de um coração que não sabe ser 
grato. A ingratidão é uma das coisas que faz o céu se fechar para a 

pessoa. A esposa que vive descontente não apenas entristece o 
marido como também a Deus. 

 

 
RESPONSABILIDADES DA MULHER PARA COM 

A FAMILIA 
 
 

Conforme a citação de Provérbios 31.10-31: 
 

√    Ser uma mulher virtuosa cuidando de sua aparência – 

v.10. 
√    Ser mulher leal e viver dentro do orçamento do marido 

– v.11. 
√    Ser auxiliadora, cooperadora idônea – v.12-13. 

√    Ser administradora, ou seja, boa dona de casa – v.16. 
√  Ser cheia do Espírito Santo, prevenida em oração e 

vigílias. Intercessora – v.18. 



√    Ser cheia de compaixão pelo próximo – v.20. 

√    Ser submissa e apoiadora do marido – v.23. 
√    Ser uma mulher que descansa no Senhor – v.25. 

√    Ser sábia, sensível as necessidades dos seus – v.26. 

√    Ser ministrante aos que ouvem – v.26. 
√    Ser boa mãe – v.28. 

√    Ser temente a Deus, cheia da beleza interior – v.30. 
 

 
E, também: 

√    Ser perdoadora e sensível às necessidades dos seus – Ef 
4.32. 

√    Ser preciosa e agradável ao marido na área sexual – 1 
Co 7.3-5. 

             √    Ser atenta e priorizar em como agradar ao marido – 1 
Co 7.34. 


