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07 - SEGREDOS PARA UM BOM 
RELACIONAMENTO - I 

 
 

eus criou o homem macho/fêmea, espiritual com corpo e alma, 
mas com algumas diferenças. Somos diferentes. Deus fez 
macho e fêmea iguais, mas diferentes. O macho e a fêmea são 

diferentes por causa do propósito de Deus, mas eles estão divorciados deste 
propósito. (Gn 1:27 e Gl 3.28). 
 

O que faz um casamento funcionar? O que faz um lar forte? Uma 
família forte? 

 
A resposta está em Pv 24.3-4 “Por sabedoria a casa é edificada, 

através do entendimento estabelecida e, através do conhecimento, suas 
salas estão cheias de tesouros”. Procuramos beleza, saúde, finanças e 
respeito. Contudo, o que edifica são estas três palavras. Ter o Espírito Santo 
não significa ter conhecimento, sabedoria e entendimento. ELE nos ajuda, se 
tivermos estes três recursos. A Bíblia diz que o Espírito Santo trará à 
memória. 

 
1 Pedro 3.7 – “Maridos, vivam com sua esposa segundo o seu 

conhecimento”. Sua esposa é um mistério, conheça-a, vá para a “escola” e 
ganhe um diploma sobre a esposa. “...trate-a com respeito, como vaso mais 
fraco” (no grego = delicado, precioso), não inferior. 

 
As diferenças foram criadas por Deus. Vamos destacar 05 (cinco) 

diferenças ou necessidades do homem e da mulher, estas não são 
necessidades que eles querem, mas que eles precisam. 

 
O que é necessidade? É o elemento que é essencial e necessário 

para funcionarmos e, quando a necessidade não é preenchida, não haverá 
bom funcionamento. O problema do casamento é que nós não damos ao 
cônjuge o que ele precisa, mas o que nós precisamos. Mulher não precisa do 
que o homem precisa. Homem não precisa do mesmo que a mulher precisa. As 
necessidades são diferentes. Se você não sabe do que você precisa ou do que 
sua esposa precisa; logo, estarão em apuros. 

 
 

AS NECESSIDADES DO HOMEM SÃO: 
 
1 – SEXO 
 
Mas porque Deus criou o homem com a necessidade principal para o 

sexo? Porque está relacionado ao propósito. Ele é o gerador, de onde vem a 
palavra genética, gens. O macho carrega o gen da vida. Ele é o progenitor, a 
fonte das gerações, da semente, por isso o macho não tem menstruação. 
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Sempre que o homem gera esperma, ele libera em media 500 
milhões deles. Por quê? Deus o criou para gerar gens. 

 
Há maridos que não querem sexo com suas esposas. Mas devemos 

ter uma preocupação em relação a isso. Nós devemos parar de ser espirituais 
e começarmos a ser divinos. Deus projetou o homem sem o ciclo, logo, ele 
está pronto para o sexo em qualquer hora, seja de manhã, à tarde ou á noite. 
Isto cria um problema, pois não tendo ciclo, ele deseja sempre. 

 
Se o homem quer sexo ou mesmo algumas carícias, e a mulher diz: 

“Você precisa de oração e de aconselhamento”. Logo, ele começa a sentir-se 
culpado pensando que existe algo de errado. 

 
E daí surge um problema. Ele vai trabalhar sem a necessidade 

resolvida e encontra a secretária e então eles começam um diálogo. Mas ele 
ama Jesus! Ele diz que está doente e toma a direção errada ao suprir sua 
necessidade no local errado. Nesta hora, o diabo vibra e acaba trazendo a 
depressão. A esposa não entendeu o que o marido queria. 

Algumas esposas são muito espirituais. Elas jejuam e não querem 
nem que o marido as toquem. Mas elas precisam ser divinas e precisam se 
separar para consagração. A bíblia diz para perguntar ao seu marido. Deus 
criou seu marido e você deve conhecê-lo. Leia 1 Co 7. Existem mulheres que 
são espirituais , mas não são bíblicas e terminam por destruir os seus lares.  
 

2 – COMPANHIA NO LAZER 
 
Homens gostam de participar de esportes vigorosos como luta, caça, 

pesca e jogos. 
Todo homem necessita de que sua esposa participe juntamente com 

ele no lazer. Mas por que a maioria das esposas não participa?  
 
Às vezes, a escolha do lazer obscurece necessidades pessoais 

profundas. Em geral, existem divergências na escolha. Deus criou o homem 
(macho) para proteger. Adão protegia o jardim. Ele tinha o Espírito protetor 
dado por Deus. Por isso, todo o macho tem uma atitude em relação a sua 
esposa que ela não entende. Algo como “Você é minha e pertence a mim”, não 
é negativo, vem de Deus. Não é algo possessivo, mas de proteção. Este 
espírito produz a competição. Por isso, naturalmente, o homem gosta de 
competir. Eles são atraídos pelo esporte e isso vem do espírito de proteção. 
Daí a realização do homem quando a sua esposa participa na recreação/lazer 
dele. 

 
Não sei qual é o lazer do seu marido, mas você deve saber. 

Participe. Seja no futebol ou na música, ele precisa de sua companhia. Isto é 
uma necessidade. Desenvolva companheirismo, amizade e comunhão. 
Divirtam-se e sorriam juntos. Você sente prazer em estar com seu esposo ou 
isso não é importante? 

 
As mulheres na área atlética tendem a participar de esportes 

individuais em vez de jogos coletivos 
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3 – UMA ESPOSA ATRAENTE 
 
O marido se sente bem (efeito do estímulo visual) quando sua 

esposa está com uma boa aparência. Ele precisa disso. Mas o que quer dizer 
“atraente”? Uma mulher que dá orgulho ao marido, porque está relacionado à 
sua necessidade de ser possessivo e protetor. Ninguém quer proteger algo que 
não seja atraente. O marido quer sua esposa linda, arrumada para ter orgulho 
dela em público. O interessante é que quando inicia o namoro, ela se arruma 
toda, cuida do cabelo, usa perfume, fala macio e é gentil. Mas depois, quando 
se casa, o marido diz: “Quem é você?” 

 
Esposa, o seu marido precisa de você para ter orgulho. Deus diz: 

“Por esta razão o homem deixará o seu pai/mãe e se ajuntará a sua esposa”. 
Esta palavra AJUNTAR significa correr atrás. Antes do casamento, a esposa 
ficou tão linda e se arrumou tanto que ele até correu atrás dela. Mas e agora? 
Você deve ficar linda interior e exteriormente. Ponha-se melhor, arrume-se, 
seja amável, alegre. “A alegria aformoseia o rosto” (Pv 15.13). 
 

4 – PAZ DOMÉSTICA: ORDEM EM CASA 
 
O homem não quer. Ele precisa de paz em casa. A bíblia ordena que 

a mulher não deve irritar o marido. A mulher destrói a casa com a língua e com 
a preguiça. (Pv 27.15 e 21.19). 

Depois do trabalho, o homem precisa de descanso quando chega em 
casa, porque lá fora, no mundo, é muito difícil. Ele está cansado, frustrado e 
não tem para onde ir e encontrar segurança, a não ser sua casa. 

 
Ele chega em casa e tem mais frustrações ali do que no trabalho. 

Muitos têm deixado suas casas para encontrar paz em outros lugares. 
 
A bíblia diz que a mulher tola destrói sua casa com suas próprias 

mãos. O homem precisa de tranqüilidade domestica; por isso mude a 
organização de sua casa, faça comidas saborosas e prepare o ambiente para o 
sexo. A felicidade domestica é a fantasia de todo o homem. 

 
Diga a seu marido: “Serei diferente, eu farei desta casa o seu 

castelo”. (Ec 4.9-12). Mas para que isso aconteça, deve haver paz. 
 

 
5 – RESPEITO E ADIMIRAÇÃO 
 
Ele não só quer como também precisa disso. A maioria das mulheres 

não sabe o que é respeito. Esta palavra quer dizer honra, reverência e 
admiração. (Ef 5.33). Isto, com certeza, vai ajudá-lo na sua auto-estima. 

 
Respeito quer dizer falar coisas boas sobre ele e para ele. Por que 

Deus diz isso? Seu marido não tem feito coisas boas, mas se foi Deus quem o 
fez, diga coisas boas a seu respeito, honre-o e fale dele com orgulho. Deus nos 
mandou dizer isso porque ele foi criado para ser líder da casa. 
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Se cada membro da igreja viesse ao pastor e dissesse que ele é 
estúpido, maluco, que prega mal, que é feio, etc, como ele irá conseguir 
pregar? Como ele vai liderar? E, na maioria das vezes, é isto que o marido está 
ouvindo de você. Talvez o que ele tem ouvido sejam frases do tipo: “Você é 
preguiçoso” ou “esqueceu de concertar a torneira”, “você esquece tudo”. “O 
que está errado com você?” “Você me faz lembrar o meu pai”. 

 
Seja uma fã ardente do seu marido. Saiba que enquanto a crítica 

leva o marido a tornar-se defensivo, a admiração serve como fonte de uma 
nova energia. Muitas podem fazer comparações como: “Por que você não pode 
ser como pastor ou o irmão fulano?”. Mas talvez as esposas deles estejam 
falando as mesmas coisas. 

     
Se você quer que seu marido mude, descubra tudo que ele tem de 

bom e diga a ele. Faça elogios. Diga ao seu marido que você esta feliz porque 
ele vem para casa todos os dias. Há maridos que não vêm para casa todos os 
dias. 

 
Diga: “Obrigado por estar comigo”, “Eu preciso de você”, “Você é 

bonitão”. 
Quando ele vier para casa, respeite-o. Quando fizer algo errado, 

respeite-o. 
Quando perder o emprego, respeite-o. Afinal, você é tudo que ele 

tem. 
Muitos homens cristãos caem em pecado porque suas esposas não 

o respeitam. Ore para que o Espírito Santo ajude-a a resolver suas 
necessidades. 

 
Veja seu marido como Deus o vê. Plante semente de cura, declare 

palavras de bênçãos, tome atitudes que agradem seu marido. (Rm 15.1-2 e Fl 
2.3-4). 
 

 

 
Continua..... 


