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AULAS DO NOSSO CURSO

1. Introdução

2. Bênçãos espirituais

3. O eterno propósito de Deus 

4. A supremacia de Cristo

5. A suficiência de Cristo

6. A salvação pela graça

7. Judeus, gentios e igreja: a paz de Deus

8. Unidade da igreja

9. Maturidade cristã

10. A vida do novo homem

11. Relacionamentos familiares

12. Relacionamentos com a sociedade

13. Armas espirituais

Hoje



EFÉSIOS 5.21-33

21. Sujeitem-se uns aos outros, por temor a Cristo.

22. Mulheres, sujeitem-se a seus maridos, como ao Senhor,

23. pois o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o 
cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual ele é o Salvador.

24. Assim como a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres 
estejam em tudo sujeitas a seus maridos.

25. Maridos, amem suas mulheres, assim como Cristo amou a igreja e 
entregou-se a si mesmo por ela

26. para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar da água mediante a 
palavra,

27. e apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha nem 

ruga ou coisa semelhante, mas santa e inculpável.

28. Da mesma forma, os maridos devem amar as suas mulheres como 
a seus próprios corpos. Quem ama sua mulher, ama a si mesmo.

29. Além do mais, ninguém jamais odiou o seu próprio corpo, antes o 
alimenta e dele cuida, como também Cristo faz com a igreja,

30. pois somos membros do seu corpo.

31. "Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua 
mulher, e os dois se tornarão uma só carne".

32. Este é um mistério profundo; refiro-me, porém, a Cristo e à igreja.

33. Portanto, cada um de vocês também ame a sua mulher como a si 
mesmo, e a mulher trate o marido com todo o respeito.



CHAVE 
INTERPRETATIVA:

“SUJEITEM-SE UNS 
AOS OUTROS, NO 
TEMOR DE CRISTO”

• Sujeitem-se: grego Hypotassomenoi – subordinem-se

• O relacionamento do cristão é o de perceber o outro 
superior a si mesmo

• Isso é uma consequência de ser cheio do Espírito Santo 
(Ef 5.18 a 21)

• No temor de Cristo: em reverência, em respeito a 
Cristo, que é o modelo e a razão de tudo isto

Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente 
considerem os outros superiores a si mesmos. Cada um cuide, não 
somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros.
Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo 
Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-
se; mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se 
semelhante aos homens. E, sendo encontrado em forma humana, 
humilhou-se a si mesmo e foi obediente até à morte, e morte de cruz!

Filipenses 2:3-8



ESPOSAS
TEXTOS BÍBLICOS

• Ef 5.22-24: “Mulheres, sujeitem-se a seus maridos, como ao Senhor, pois o marido é o cabeça da mulher, 
como também Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual ele é o Salvador. Assim como a 
igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres estejam em tudo sujeitas a seus maridos.”

• Cl 3.18: “Mulheres, sujeitem-se a seus maridos, como convém a quem está no Senhor.”

• I Pe 3.1,2: “Do mesmo modo, mulheres, sujeitem-se a seus maridos, a fim de que, se alguns deles não 
obedecem à palavra, sejam ganhos sem palavras, pelo procedimento de sua mulher, observando a conduta 
honesta e respeitosa de vocês.”

• Tt 2.4,5: “Assim, poderão orientar as mulheres mais jovens a amarem seus maridos e seus filhos, a serem 
prudentes e puras, a estarem ocupadas em casa, e a serem bondosas e sujeitas a seus próprios maridos, a 
fim de que a palavra de Deus não seja difamada.”



ESPOSAS
COMO A CULTURA DA ÉPOCA AS 
ENXERGAVA

• “O casamento é apenas um dos atos da vida, e a 
esposa não passa de um dos elementos da casa,
que compreende igualmente os filhos, os libertos,
os clientes e os escravos.” – Paul Veyne em 
“História da vida privada – O império Romano” 
(pg 50)

• “Se teu escravo, teu liberto, tua mulher ou teu 
cliente ousam replicar, tu te enraiveces” – Sêneca



MARIDOS
COMO A CULTURA DA ÉPOCA OS 
ENXERGAVA

• “Sendo o casamento um dever cívico e uma 
vantagem patrimonial, tudo que a velha 
moral exigia dos esposos era que 
executassem uma tarefa definida: ter filhos, 
cuidar da casa. (...) O amor conjugal era 
sorte, não base do casamento nem condição 
do casal.” – Paul Veyne em “História da vida 
privada – O império Romano” (pg 52)



MARIDOS: FAÇAM O QUE NUNCA FIZERAM –
AMAR NO PADRÃO DE JESUS

• Ef 5.25-28: “Maridos, amem suas 
mulheres, assim como Cristo amou a 
igreja e entregou-se a si mesmo por ela 
para santificá-la, tendo-a purificado pelo 
lavar da água mediante a palavra, e 
apresentá-la a si mesmo como igreja 
gloriosa, sem mancha nem ruga ou coisa 
semelhante, mas santa e inculpável. Da 
mesma forma, os maridos devem amar as 
suas mulheres como a seus próprios 
corpos. Quem ama sua mulher, ama a si 
mesmo.”
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EFÉSIOS 6.1-4

1. Filhos, obedeçam a seus pais no Senhor, 
pois isso é justo.

2. "Honra teu pai e tua mãe", este é o 
primeiro mandamento com promessa:

3. "para que tudo te corra bem e tenhas 
longa vida sobre a terra".

4. Pais, não irritem seus filhos; antes criem-
nos segundo a instrução e o conselho do 
Senhor.



RESPONSABILIDADES

Filhos
• Obedecer
• Honrar, respeitar, reverenciar

Pais
• Não irritar, não provocar a ira
• Educar no Senhor

Longevidade
Perpetuidade

Instrução e 
conselho do 
Senhor



PRÓXIMA AULA:
RELACIONAMENTOS COM 

A SOCIEDADE
QUE DEUS NOS ABENÇOE


