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                                                        DEVERES DO MARIDO E DA ESPOSA   
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                                             
DEVERES DO MARIDO 
 

1. ............................... o lar. Ef 5.23 
Essencial na vida do líder: ................................................................................................................................... 
 
2.  ..................... a sua esposa. Ef 5.25 
O amor precisa ser: .............................................................................................................................................. 
 
3. Amar ................................. a sua esposa. 1 Co 7.2-5 
Condições para curta interrupção: ....................................................................................................................... 
Escreva a sua conclusão: .................................................................................................................................... 
 
4. Ser ................................... Gn 2.15 
Termine primeiro o seu trabalho a céu aberto; deixe pronta a sua lavoura. Depois constitua família. Pv 24:27 
Explique o que entendeu? .................................................................................................................................. 
 
5. ........................ a esposa. 1 Pe 3.7 
Qual a consequência espiritual da desonra segundo este texto? ...................................................................... 
 
6. Ser ......................... 1 Pe 3.7 
Por que a mulher precisa de proteção? .............................................................................................................. 
 
DEVERES DO ESPOSA 
 
1. Ser ..............................  Gn 2.18 
A mulher como ajudadora não a coloca como inferior, mas revela ainda mais a condição do marido de maior 
responsabilidade na condução do seu lar. 
 
2. Ser ..............................  Efésios 5.22 
Do mesmo modo, mulheres, ............................ a seus maridos, a fim de que, se alguns deles não obedecem à 
palavra, sejam ganhos sem ........................, pelo ............................ de sua mulher, 1 Pedro 3:1 
 
3. Amar ......................... o seu marido. 1 Co 7.2-5 
 
4. Ser boa ............................ do lar. Tito 2.3-5 
Cite 5 instruções de Paulo para as mulheres: .......................................................; ..............................................; 
...............................................; .......................................; ......................................................... 
 

Cite 5 qualidades da mulher virtuosa em Pv 31.10-31 
...............................................................; ....................................................; .......................................................; 
...................................................; ................................................................. . 
 
5. Buscar um espírito ......................... e ............................ 1 Pe 3.3,4 
A Palavra de Deus não está condenando o cuidado com a aparência, mas está revelando o que é mais 
importante. 
 
6. ........................... o seu marido.  Efésios 5.33 
O homem precisa mais de respeito e a mulher de amor. 
 
TAREFA: Para iniciar, ore e convide o Espírito Santo para direcionar esse tempo e falar ao coração. De 
preferência juntos, releiam cada princípio sobre os deveres do marido e da esposa, depois conversem sobre o 
que tem funcionado e o que precisa ser melhorado na relação de vocês. A mulher fala sobre os princípios da 
mulher e o homem fala sobre os princípios do homem. Escrevam as conclusões que chegaram e firmem um 
acordo, se comprometendo melhorar no que for preciso. Orem juntos apresentando a Deus essas decisões, 
reconhecendo necessidade da Sua ajuda e direção todo tempo.  
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