
 
05 – O PAPEL DO MARIDO 

 
uando o marido compreende, aceita e vive os princípios de Deus, 
estabelecidos em Sua Palavra, e relaciona a vida conjugal como seu ministério 
domiciliar, a família passa a experimentar as bênçãos da direção do Espírito e 
qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus (Rm 12.2) . 
 

A família brasileira deste novo milênio esta cada vez mais distante do 
modelo clássico: 

√  O pai perdeu o status de único provedor. 
√ A educação e a disciplina dos filhos passou para o monopólio 

feminino. 
√  O pai está ausente e esvaziado das funções familiares. 
√ O pai não é mais considerado “o cabeça”. 
 
O homem tem negligenciado cada vez mais o seu papel dentro do 

lar, gerando uma sobrecarga a mulher, ao transferir para ela grande parte de 
suas responsabilidades. 

 
Na inversão dos papéis, os homens exercem um papel secundário 

dentro da casa. Ouros, para evitar maiores confusões, transformam-se em 
emasculados (homens sem a capacidade de liderar, de tomar decisões sem 
que a esposa lhes diga o que fazer). 

  
Visando evitar que comentamos os mesmos erros daqueles que não 

tiveram a oportunidade de aprender, mediante orientações bíblicas sobre o 
assunto, estudaremos, à luz da palavra, qual é a vontade de Deus para o 
homem no casamento. 

 
 

LIDERANÇA EFICAZ 
 

ALGUNS PRINCIPIOS BÁSICOS 
 
1.  Deixar que Cristo seja o Cabeça (1 Co 11.3). 
 
O homem deverá conscientizar-se de que somente obterá êxito na 

liderança, a partir do momento que se submeter a Cristo. Portanto deve investir 
na vida devocional diária, através da leitura bíblica e da oração. Ele deverá 
encarar este desafio com seriedade, para que haja manifestação da glória de 
Deus na sua vida e no seu lar. 
 

2.    Ter consciência da própria posição na casamento (1 Co 
11.13b). 

 
A bíblia não deixa dúvidas quanto ao homem ser o cabeça da 

mulher. Deus determinou uma hierarquia dentro do casamento, colocando o 
homem como líder, aquele que toma as decisões e procura saber como está a 
administração da casa. Antes mesmo da sua formação, o homem foi colocado 
em uma posição de liderança. Este é um dom natural de Deus, não importando 
qual o tipo de temperamento é predominante em sua vida. Lembrando sempre 
que os opostos se atraem. 

 

Q 



 
4. Tratar a esposa com dignidade, suprindo suas carências 

emocionais (1 Pe 3.7). 
  
É preciso atentar para as fragilidades emocionais da mulher. Ela é 

bem deferente do homem no campo das emoções. O homem age com a razão, 
a mulher com a intuição e coração. Existem momentos que o marido precisa de 
um a dose maior de paciência. 

Ele deve estar atento ao período pré-menstrual quando a mulher é 
incomodada com cólicas (dores) e outros efeitos colaterais. Na gravidez, além 
da mudança do corpo, ela tem enjôos, dificuldade para dormir, além de se 
tornar muito mais sensível. Algumas mães enfrentam a depressão pós-parto. 

 Maridos sejam compreensíveis e dedicados porque senão, estarão 
em desobediência a palavra de Deus. 

 
5.  Seguindo o exemplo de Jesus: liderando de forma inteligente 

(Mc 10.45). 
 
O verdadeiro líder sabe consolidar autoridade com disposição para 

servir. Servir significa sair de uma posição de confronto e superioridade para 
promover o bem-estar de alguém.  

O marido, com alegria e disposição, poderá de vez em quando secar 
as louças, por o lixo para fora, regar as plantas, fazer supermercado, levantar 
de madrugada para cuidar do bebê, entre outras coisas. Evidente que tudo 
poderá ser feito de acordo com as possibilidades e em equilíbrio com as 
funções peculiares de cada um. 

Em 1 Pe 3.7 é feita uma exortação aos maridos para que vivam a 
vida comum do lar com discernimento, para estarem governando a casa com 
sabedoria e amor. A realidade de um casamento é semelhante a de uma 
empresa. O marido precisa conquistar a sua esposa através de estratégias 
inteligentes e criativas, incentivando-a a ser um a esposa submissa. Não deve 
dar ordens, mas pedir com educação. 

 
 

6.    Cuidar bem de sua família reconhecendo o valor de sua 
companheira (1 Tm 5.8). 

 
O homem será somente bem-sucedido no lar se cumprir com suas 

responsabilidades e valorizar sua esposa e filhos, zelando através dos 
cuidados no tocante ao suprimento das necessidades materiais e emocionais 
como alimentação, vestuário, lazer, entre outras. Ele deverá exercer a 
liderança com a presença, prioridade, autoridade, percepção e personalidade 
(Pv 18.22). 

   
 

ALGUNS TIPOS DE LÍDERES, MARIDOS E 
 PAIS MAL SUCEDIDOS. 

 
√   Indecisos – deixam todos inseguros. 
√   Insensíveis – têm o coração e atitudes de indiferença. 
√   Ciumentos – provocam constantes conflitos na relação. 
√   Críticos – só criticam e não elogiam, desgastam o relacionamento. 
√   Teimosos – nunca reconhecem seus erros. 
√  Camaleões – mudam a cor, o humor e as atitudes conforme o 

ambiente. 
√   Explosivos – apavoram a família quando chegam em casa. 



√ Brincalhões – brincam excessivamente mesmo em momentos 
inoportunos. 

√  Democráticos – nunca se assumem como líderes. 
√ Preguiçosos – sempre arrumam desculpas para se justificarem e 

ficarem omissos. 
√   Liberais – para eles pode e vale tudo. 
√   Inflexíveis – não se curvam; são arrogantes e soberbos. 
 
 
RESPONSABILIDADES DO HOMEM PARA COM A FAMÍLIA. 

 
a.    Amar a esposa. Como? (Ef 5.25-26). 
 
O modelo com quem o homem deve aprender é com Jesus. Jesus 

amava as pessoas, tocando-as, ouvindo-as, entendendo suas aflições de alma, 
valorizando-as, mudando suas vidas para melhor gastando tempo e nunca 
deixando que eles ficassem sem respostas. 
 

b.    Exercer o ministério sacerdotal (Jô 1.5). 
 
√   Intercessão – responsável por apresentar a sua família diante do 

trono de Deus. A intercessão produz livramento, restauração, compaixão e 
compreensão dos propósitos de Deus. (Tg 1.16b) 

 
√   Unção e imposição de mãos – o marido deve assumir seu papel 

de sacerdote, orando, ungindo, impondo as mãos e ministrando aos seus. 
Deus é zeloso em cumprir a Sua Palavra e honrar a autoridade outorgada por 
Ele mesmo. (Tg 5.14). 
 

c.    Ser profeta (Dt 6.7). 
 
O marido não pode ser negligente quanto a ministração da palavra 

de Deus em seu lar; por isso deverá gastar tempo na sua vida devocional 
através do estudo da Bíblia e da oração, além de tornar isso um hábito 
saudável  e permanente. 

 
d.    Governar o lar (1 Tm 3. 4 e Gl 6. 10). 
 
Governar ou administrar a casa é responsabilidade conferida ao 

homem. Daí, a necessidade do diálogo, da comunhão e da unidade com sua 
esposa. Não é uniformidade, mas unidade. 
 

e.    Ser o provedor (Sl 128.2). 
  
Ao casar-se, o marido deverá assumir o compromisso financeiro. É 

bem verdade que no atual contexto social, a mulher também se tornou 
provedora, porque a sociedade é outra. O que não pode acontecer é a inversão 
de valores, que leva a negligência da prioridade e a ordem da casa pode ser 
prejudicada. Deus é a própria sabedoria e fez o homem diferente da mulher 
para protegê-la e preservá-la. 

 
 
f.    Manter os valores morais (Rm 12.2 e 1 Co 15.33). 
 
É necessário que o marido dê um bom exemplo, respeite as 

autoridades, tenha integridade moral, zele pelo uso da verdade e tenha 



discernimento entre o certo e o errado, saiba discernir a vontade de Deus, 
buscando o padrão de vida dentro do contexto bíblico. Palavras torpes, 
xingamentos, conversas desagradáveis ferem os ouvidos de Deus, bem como 
senas imorais que adentram nas salas e nos quartos através da TV, que 
devem ser evitada. 

 
g.    Zelar pelo bem estar e lazer da família (1 Tm 5. 8). 
 
É de suma importância que o pai seja participante ativo na vida de 

seus filhos, sendo um companheiro interessado, proporcionando-lhes, assim, a 
satisfação de sua presença. Muitos homens se esquecem de que as esposas e 
os filhos necessitam de sua companhia em atividades extras como dar um 
passeio, viajar, descobrir coisas novas e desenvolver atividades que não sejam 
normais no cotidiano familiar. Isto promove relacionamentos sólidos com 
comunhão. 

Quando o marido não supre essas necessidades de sua família, ele 
esta sendo negligente em sua responsabilidade e para com Deus. 
 

h.    Perdoar e ser sensível as necessidades dos seus (Ef 4.32). 
 
Ter o coração de Jesus que sempre está disposto a perdoar, a 

compreender e a preencher nossas necessidades. 
 

i.    Procurar agradar e satisfazer a esposa na área sexual (1 Co 
7.3-5). 

 
                O homem tem tendência de ser egoísta nesta área. Por isso deve 
estar sensível às necessidades da esposa e se preocupar em priorizar suas 
ações em como agradá-la. 


