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AMOR E RESPEITO 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                                                
 

" Portanto, cada um de vocês também AME a sua mulher como a si mesmo, e a mulher trate o 
marido com todo o RESPEITO." Efésios 5:33 
 
Deus manda o marido ...................... a esposa. 
E manda esposa ............................... o marido. 
 
A esposa tem uma tendência a reagir de maneiras que parecem desrespeitosas ao marido, por 
isso a ordem dada a ela para que respeite. O marido tem a tendência de reagir de maneiras 
que parecem desamorosas para a esposa, por isso a ordem dada a ele para que ame. 
 
O ciclo insano. O marido diz: eu vou amar a  
minha esposa quando ela começar a me ...........................  
A mulher diz: eu vou respeitar o meu marido quando ele  
começar a me ........................... Instala-se o ciclo vicioso!! 
 
Cada um só vai fazer a sua parte quando o outro fizer, e aí acaba  
o casamento. 
 
Tendo mais necessidade de ser amada que o homem, quando este não atende sua 
expectativa, a mulher tende a querer que o homem mude, tornando-se mais sensível, 
carinhoso e essencialmente romântico. O problema é que, infelizmente, a abordagem 
normalmente adotada é a .......................... e ......................... Por não entender que a 
necessidade maior do homem é o respeito, e não o amor, a mulher faz justamente o que 
provocará reações contrárias ao que ela deseja do seu parceiro, que interpreta suas 
reclamações e críticas como falta de respeito ao seu modo de ser, pensar e agir. 
 
O que fazer para desativar o ciclo insano? .............................................................................. 
 
Ativando o Ciclo Energético  
 
Amor incondicional do homem – ágape 
 
Assim como a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres estejam  
em tudo sujeitas a seus maridos. Maridos, amem suas mulheres, assim 
 como Cristo amou a igreja e entregou-se a si mesmo por ela. Efésios 5:24,25 
 
Como demonstrar amor pela esposa. Cite exemplos:  
......................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................... 
 
Pergunte a sua esposa se em algum momento você tem a tratado com falta de amor e como 
pode melhorar? 
.........................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................... 
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Respeito incondicional da esposa 
 
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. A beleza de vocês não deve estar nos 
enfeites exteriores, como cabelos trançados e jóias de ouro ou roupas finas. Pelo contrário, 
esteja no ser interior, que não perece, beleza demonstrada num espírito dócil e tranqüilo, o que 
é de grande valor para Deus. 1 Pedro 3:1-4 
 
Como demonstrar respeito pelo marido. Cite exemplos:  
......................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................... 
 
Pergunte a seu marido se você tem sido desrespeitosa e como pode melhorar? 
......................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

AVALIAÇÃO 
- Limite de 2 faltas. Mais de 2 faltas está reprovado.    
- Se o aluno faltar por motivo de escala de ministério no horário do SENIB a falta será abonada, 
com o limite de uma falta por este motivo, por rodada. 
- Em caso de falta no dia da avaliação, o aluno deverá entrar em contato com a secretaria logo 
na semana seguinte para marcar dia e hora da segunda chamada. Média para aprovação no 
SENIB: 6,0. 
 

- Valor do teste desta matéria: 7,5                                                       
- Apostilas preenchidas: 2,5 
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