
 
 
 

MASF - Missão Apostólica Sem Fronteiras  

 Rede | Homens de Honra 

Todo Conteúdo pesquisado, adaptado e selecionado foi organizado pelo Apóstolo Yves 
Marcel de Souza Garcia, e todas as fontes consultadas e citadas se encontram na 

referência. Manaus-Amazonas. www.masfbrasil.com 

1 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

MASF - Missão Apostólica Sem Fronteiras  

 Rede | Homens de Honra 

Todo Conteúdo pesquisado, adaptado e selecionado foi organizado pelo Apóstolo Yves 
Marcel de Souza Garcia, e todas as fontes consultadas e citadas se encontram na 

referência. Manaus-Amazonas. www.masfbrasil.com 

2 

Para Homens  
Princípios para Homens de Honra no Casamento 

(Proibido a leitura pela esposa) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ap. Yves Marcel Garcia 

 

 



 
 
 

MASF - Missão Apostólica Sem Fronteiras  

 Rede | Homens de Honra 

Todo Conteúdo pesquisado, adaptado e selecionado foi organizado pelo Apóstolo Yves 
Marcel de Souza Garcia, e todas as fontes consultadas e citadas se encontram na 

referência. Manaus-Amazonas. www.masfbrasil.com 

3 

Shalom! 

Você já se perguntou, por que alguns Maridos não prosperam mesmo sendo boas 

pessoas? Mesmo sendo bons trabalhadores, dedicados e até religiosos? 

Tentando dar uma solução para esta questão, À MASF Brasil elaborou esta apostila 

para ministrar sobre os homens da congregação, e disponibiliza agora a todos os 

homens que queiram ser abençoados. 

Apresentamos aqui princípios bíblicos milenares que promovem uma verdadeira 

transformação no caráter do homem, bem como proporcionar prosperidade na sua 

família e em seus negócios.  

Então seja bem-vindo! Esse material foi desenvolvido visando edificar a vida dos 

maridos e homens de honra.  

Em meu fraterno carinho,  

Ap. Yves Marcel Garcia. 
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1º Princípio – Ter um lar de Paz.   
 
“Maridos, vós, igualmente, vivei a vida 
comum do lar, com discernimento; e, 
tendo consideração para com a vossa 
mulher como parte mais frágil, tratai-a 
com dignidade, porque sois, 
juntamente, herdeiros da mesma graça 
de vida, para que não se interrompam 
as vossas orações.” - 1 Pedro 3:7 ARA 
 

 Um dos maiores propósitos do homem em seu relacionamento com o Senhor 
é ter Paz em seu lar com sua esposa. O marido deve investir todos os seus 
esforços neste propósito pois é um mandamento para o homem. E sua 
prosperidade depende deste mandamento, ter Paz em seu lar.  

 Quando o marido aceita este mandamento de ter paz no lar, tem a sua alma 
aprimorada, pois o homem que é salvo em Jesus Cristo, todos os dias está 
em um processo de santificação e transformação do caráter (Fp 2:12), deste 
modo, o casamento será a principal ferramenta usada por D’us para esse 
propósito.    

 É no casamento que o homem irá pôr em prática toda a instrução do Eterno. 
Casamento é sair da teoria, e partir para a prática. 

 Para desenvolver paz no lar, será necessário fé e humildade.  
 O Rei Salomão afirma: “De tudo o que se tem ouvido, a suma é: Teme a 

Deus e guarda os seus mandamentos; porque isto é o dever de todo 
homem” Eclesiastes 12:13. Guardar os mandamentos do Eterno é um sinal 
de amor e adoração ao criador. E isso inclui viver em Paz com a esposa.  

 Alguns rabinos afirmam que uma casa onde existe doenças, brigas, 
dificuldades financeiras e desrespeito, são o resultado do sofrimento de uma 
esposa onde o marido à despreza e a desrespeita com suas atitudes.    

 
Como o marido poder ter Paz no seu Lar com a sua esposa?  
 
Uma reflexão para os homens em seu casamento  
 
Um sábio começou a vida como uma criança de notável talento, personalidade 
maravilhosa e mente afiada. Era conhecido na cidade como gênio e teve a sorte de 
se casar com a filha de uma das famílias mais importantes da área. O sábio 
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desenvolveu suas aptidões ao máximo e estudou o Pentateuco com perseverança 
excepcional. Apesar de seu nível elevado, ele nunca deixou de dedicar um tempo 
para ensinar O Pentateuco e seus mandamentos aos simples trabalhadores da 
cidade. 
 
Ninguém era igual a ele com relação a projetos de caridade. Ele emprestava dinheiro 
aos pobres ou os ajudava a conseguir empréstimos de outras fontes. Ele conseguia 
refeições para as viúvas e órfãos. Rapidamente, tornou-se um líder conhecido que 
todos amavam e admiravam. Até mesmo os líderes espirituais de sua época se 
tornaram amigos do sábio. Mas o sábio tinha um pequeno “defeito" em seu 
impressionante currículo – a sua esposa.  
 
Ela não o respeitava nem admirava. Ao contrário, ela constantemente reclamava 
dele com profundo desprezo. Muitas vezes o sábio chegava da rua tarde da noite e 
encontrava a mulher amarga e brava a ponto de explodir. Ele tentava ignorar esse 
lado desagradável da vida e, por isso, passava pouco tempo em casa.  
 
O sábio considerava as reclamações da mulher como resultado de seu caráter 
imperfeito e de seu fraco cumprimento da Torá, O Pentateuco. Ela obviamente não 
reconhecia os méritos de um sábio da Torá e não o respeitava adequadamente. Ela 
o aborrecia com exigências insignificantes e acusações sem fundamento. Ele sempre 
se esforçou para lhe dar o dinheiro de que ela precisava, mas o fazia de má vontade. 
O casamento não passava de um tormento sem fim.  
 
Em vez de discutir com a mulher, ele preferia ficar distante. Até mesmo no sábado e 
nas festas bíblicas ele sempre tinha uma obrigação agendada, como uma palestra de 
Torá para ministrar. Em vez de “apodrecer" em casa, ele preferia dedicar seu tempo 
aos estudos bíblicos e a ações sociais em outros lugares. A vida seguiu seu curso e o 
dia final do sábio também chegou. O carro que costumava percorrer a vizinhança 
anunciando emergências ou a morte de um de Justo sábio Judeu anunciou em tom 
de luto: "A Arca Sagrada foi capturada! A escuridão prevaleceu sobre os anjos 
sagrados! O funeral do mestre da Torá e da misericórdia, terá início às duas horas 
da tarde e será na Grande Seção Rabínica do cemitério Monte Tranquilo. Israel deve 
ficar de luto pela perda dessa alma tão virtuosa." Milhares de pessoas 
acompanharam o sábio ao seu local de descanso eterno. Duas dúzias de policiais 
conduziram o trânsito.  
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Os luminares espirituais da cidade louvaram o sábio, sem economizar elogios. 
Milhares de estudantes da escola judaica choraram. As calçadas estavam lotadas de 
mulheres em prantos.  
 
Quando o sábio atravessou o limiar do mundo físico, um pelotão de anjos 
acusadores com cassetetes de ferro e fogo e uniformes pretos o agarraram e o 
jogaram, sem muita gentileza, no Tribunal Celeste. O sábio reclamou sobre o 
tratamento, gritando que havia um engano. Ele tinha certeza de que receberia a 
mesma honra e prestígio que recebia lá embaixo. Era o começo de um bruto 
despertar. O julgamento começou. Os membros do tribunal passaram rapidamente 
pelos mandamentos que sábio cumpriu, com indiferença.  
 
Quando chegaram ao final da lista e viram o assunto em negrito e sublinhado 
*Casamento*, seus semblantes mudaram de maneira assustadora. A fúria do juiz 
crescia à medida que ele contava o número de vezes que a esposa do sábio havia 
chorado. Os outros juízes se impressionaram com a medida do volume de suas 
lágrimas. Os promotores se aproximaram da bancada com fotos de sonograma de 
seu coração, sangrando e partido, mostrando milhares de cicatrizes de solidão, 
humilhação e Insulto.  
 
Eles pediram que o chefe de segurança diminuísse as luzes do Tribunal Celeste e 
então projetaram um vídeo em uma tela grande da esposa sozinha na mesa de 
sábado, enquanto ninguém apreciava seus pães frescos e iguarias preparadas com 
tanto empenho para o ingrato que não via a hora de escapar da mesa.  
O filme mostrou sua alma aflita - nunca um obrigado, um presente, uma boa palavra. 
Era um exemplo gritante das prioridades trocadas do sábio.  
 
O juiz ignorou os títulos fictícios de honra do mundo material e se dirigiu ao réu por 
seu primeiro nome. Em suma, ele declarou: "Bentizy, embora você tenha estudado 
bastante a Torá e feito muita bondade, você não completou sua tarefa, nem 
conseguiu a restauração de sua alma. Você foi egoísta, preocupado apenas consigo 
mesmo, com seu prestígio e sucesso. Todo o seu aprendizado foi para o outro lado, 
dando forças para o mal no mundo. Seus atos de caridade não podem redimir seus 
pecados, pois caridade começa em casa.  
Se não há caridade dentro de casa, toda a caridade feita do lado de fora fica 
incompleta." "Você deveria ter direcionado sua compaixão, em primeiro lugar, à sua 
mulher, pois ela literalmente era parte da sua própria carne.  
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Você deu a estranhos, mas ignorava a própria esposa. Isso prova que você não era 
caridoso, apenas buscava prestígio. Você tinha paciência para ouvir problemas de 
estranhos por horas, mas nunca tinha nem dois minutos para escutar sua esposa – 
ela era uma “perda de tempo". Você fez discursos ridículos sobre sua visão distorcida 
de casamento e deu a seus estudantes o pior conselho conjugal que pode existir.  
 
Por causa da sua influência negativa, eles também se tornaram maridos tão ruins 
como você." "Mesmo com todo o seu estudo, você não entendeu que o principal 
teste da vida é viver em paz e harmonia com a esposa, você considerava um 
obstáculo irritante o maravilhoso mandamento que um marido deve fazer para a 
mulher. Você desprezou a verdadeira benevolência." 
 
Com um dedo acusador, o juiz disse: “Se você tivesse investido em sua Paz no lar, 
teria descoberto como está longe da Torá e de seus valores. A Torá está direcionada 
a nos levar à fé, a confiança. A sua falta de fé mostra que você nunca aprendeu Torá 
de verdade.  
 
O Eterno lhe deu tanta inteligência, mas você não entendeu que quando sua mulher 
tentava falar com você, era O Eterno tentando falar com você. Quando ela implorava 
para que você ficasse um pouco em casa, era O Eterno que implorava para que você 
ficasse um pouco em casa.  
 
O Eterna falava pelas cordas vocais dela. Ao ignorar sua mulher, você, em sua 
arrogância, ignorava O SENHOR. A Torá devia tê-lo levado à humildade. Desprezar 
a mulher é um ato de um homem humilde?  
 
A verdadeira compaixão está no coração; então por que o seu coração era tão frio 
e desapiedado com sua esposa? Você não tinha compaixão verdadeira! Por que 
você deu tudo a estranhos, não deixando nada – nem mesmo um minuto – para a 
própria esposa? Você trocou alguma fralda? Ofereceu para ficar acordado tarde da 
noite e consolar um filho doente? Ela fez tudo isso." A vergonha de Bentizy era 
enorme ao compreender como ele havia desperdiçado uma vida inteira ignorando 
o principal mandamento para homem – Viver em Paz no seu lar. 
 
Baseado no livro O Jardim da Paz - Rabino Shalom Arush  
 
Adaptado por Ap. Yves Garcia. 
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2º Principio – Não critique sua 
Esposa!  

 

“Maridos, amai vossa esposa e não 
a trateis com amargura”.  - 
Colossenses 3:19 ARA 

 

 Um marido pode dar tudo e fazer o melhor por sua mulher, mas se ele a 
CRITÍCA, ela será depressiva, angustiada e sem vitalidade.  

 Um dos fundamentos mais importantes para ter Paz no Lar é que o marido 
NUNCA deve criticar a mulher.  

 O Senhor criou o relacionamento conjugal de tal maneira que a crítica do 
marido pode causar um terrível estrago. (Seria loucura mudar a lei da criação) 

 Não espere que sua mulher se acostume com as críticas, não existe isso de 
maturidade nesta área.  

 A honra de uma mulher é ainda mais sensível do que a de um pai. Os sábios 
de Israel dizem que seria aceitável dar uma indireta aos pais, mas não pode nem 
começar a sugerir uma crítica à sua esposa.  

 Enquanto o marido continua a criticar a sua mulher, é inútil lidar com outros 
problemas que prejudicam a paz no lar.    

 Qual o motivo pelo qual o Senhor criou a mulher com tolerância zero às 
críticas do marido?  

1º A mulher é um espelho do Marido. Qualquer falha vista na mulher, é na 
verdade, uma falha do marido; 

2º É como se o homem estivesse sendo criticado; 
3º O desrespeito de uma mulher por seu marido apenas reflete o desrespeito do 

marido pela esposa.  
 Como a mulher não suporta mais crítica, o casal perde a dimensão da Paz 
Conjugal.  
 Sabendo que a mulher é um espelho, o marido tenta corrigir, na verdade, 
sem perceber, a si mesmo as imperfeições que enxerga na mulher.  
 O Eterno mostra ao marido que ele precisa se corrigir por meio do 
comportamento da mulher.  
 O motivo pelo qual a esposa é tão sensível a comentários e críticas é que O 
SENHOR não quer que o marido critique a esposa, mas sim, que corrija seus 
próprios erros.  
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 O homem pode conseguir mudar a esposa corrigindo a si próprio, sem dizer 
a ela uma palavra sequer!   
 Cada marido deve orar Ao SENHOR pela capacidade de compreender o que 
enxerga em seu espelho. Vejamos alguns exemplos de como a esposa serve 
como um espelho a seu marido: 
1º O Eterno governa o mundo de acordo com o princípio da “Medida por 
medida” Pois, veja o Disse Jesus Nosso Senhor: “com o critério com que 
julgardes, sereis julgados; e, com a medida com que tiverdes medido, vos 
medirão também. Mateus 7:2. Um exemplo, se a esposa não respeita o marido, 
isso significa que o marido não está respeitando O SENHOR adequadamente. 
Se a mulher não obedece ao Marido, certamente o marido está desobedecendo 
ao SENHOR.  
2º O Eterno comunica ao marido o que ele tem de corrigir mostrando aquela 
falha em particular na mulher. A raiva de uma mulher indica a tendência do 
marido de perder o controle. O desprezo da esposa por um certo mandamento 
ou princípio do Senhor, indica que o marido não consegue cumprir esse mesmo 
mandamento ou princípio. Se ele olha para outras mulheres, ela certamente 
tentará atrair a atenção de outros homens.  
3º O Eterno usa uma quebra na paz conjugal para motivar uma correção do 
marido. Exemplo: assim que o marido começa a agir com arrogância, sua esposa 
lhe ignora. Se o marido tem desejos luxuosos, sua esposa não o suportará. Se 
ele deseja outras mulheres, se alimenta de pornografia e libertinagem, ela ficará 
com nojo dele. O nível de paz conjugal é um indicativo do que o marido precisa 
corrigir. 
4º Salomão disse: Assim como a água reflete o rosto, o coração reflete quem 
somos nós. Provérbios 27:19 NVI, Yeshua HaMashich, Jesus Cristo disse: Raça 
de víboras, como podem vocês, que são maus, dizer coisas boas? Pois a boca 
fala do que está cheio o coração. Mateus 12:34 NVI. O comportamento da 
mulher para o marido é apenas um reflexo do comportamento dele para com 
ela. Se ele a trata como uma rainha, será um rei. Mas se ele a trata como um 
pedaço de pano de chão, será um trapo! 
5º Os rabinos de Israel dizem: Que o homem que tem uma mulher desagradável 
é poupado da condenação. O Talmude (Livro da Lei oral judaica, milenar) diz: 
O marido que tem uma esposa difícil deve aceitar essa tribulação com amor, 
pois o sofrimento deste marido irá redimir seus pecados.  
 A mulher é um espelho para o marido, as imperfeições da esposa são as 
imperfeições do marido.  
 Se o marido não consegue amar a esposa, é porque só enxerga falhas.  
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 Enquanto o marido pensar que sua esposa deve se corrigir, especialmente 
quando ele a bombardeia de críticas, NÃO haverá PAZ NO LAR.  
 VOCÊ NÃO CASOU PARA CORRIGIR A SUA ESPOSA. VOCÊ SE CASOU 
PARA CORRIGIR A SI MESMO USANDO A SUA ESPOSA COM UM REFLEXO 
SEU! 
 A MULHER ASSIM REAGI DESTA FORMA, POIS NENHUM HOMEM É 
CAPAZ DE ENXERGAR OBJETIVAMENTE SEUS PRÓPRIO DEFEITOS. 
SEGUNDO OS SÁBIOS DE ISRAEL, UMA DICA É SUFICIENTE PARA UM 
SÁBIO ENTENDER, MAS O TOLO PRECISA DE UM TAPA NA CARA! 
 A TRISTEZA DA ESPOSA DEVERIA TOCAR O CORAÇÃO DO MARIDO E 
DESPERTÁ-LO DE SUA ARROGANTE APATIA. ELE TEM DE ENTENDER 
QUE AS REAÇÕES EXPLOSIVAS DA ESPOSA SÃO UM SINAL DE 
SOFRIMENTO, O MARIDO, CORRIGINDO AS PRÓPRIA FALHAS, SALVA A 
ESPOSA DE SEU SOFRIMENTO.  
 A esposa reflete a dimensão interior do próprio marido. Com uma busca 
espiritual séria, o homem pode se avaliar se quiser, mas a natureza caída 
humana tende a encobrir as próprias falhas de caráter. As pessoas gostam do 
conforto de sentir que está tudo bem. Mas, se o homem acredita que sua mulher 
é um espelho do seu interior, ele ganha uma oportunidade de descobrir a 
verdade e ver suas imperfeições mais ocultas refletidas na mulher e de trabalhar 
para corrigi-las.  
 O Rabino Avraham Azulai, sábio judeu, escreveu que a mulher é como um 
espelho do marido. O modo como o marido age com O Eterno, é exatamente o 
modo como a sua esposa agirá com ele. Se um homem se revolta com O 
SENHOR, sua esposa se revoltará com ele. Portanto, “Todo jovem íntegro cuja 
esposa se revolta com ele, deve saber que ele mesmo é a causa.” 
 Um Midrash de Israel diz: O marido é como Sol e esposa como a Lua. Ela 
não tem luz própria, apenas a luz que ele emite sobre ela. O marido que não se 
preocupa melhorar não pode iluminar a esposa com a luz de que ela precisa.  
 
Veja o exemplo: 
 
Muitas vezes maridos exemplares recebem insultos da esposa. Apesar da 
conduta aparente do marido, O Eterno conhece sua dimensão interior. Portanto, 
Ele faz o necessário para estimular a autoavaliação e a Teshuvá, 
arrependimento, que é o sentimento de constrangimento, dor e tristeza por 
falhas cometidas.  
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Às vezes a mulher reage de uma maneira que não parece refletir o 
comportamento do marido. Esse é um sinal claro de que Hashem, por meio da 
esposa, está mandando uma mensagem ao marido. Imagine que Marty seja um 
marido exemplar.  
 
Ele sempre vai do trabalho direto para casa e ajuda com as tarefas domésticas 
o máximo possível. Um dia, ele chegou à casa depois de ter feito toda a compra 
de sábado - não economizou e comprou a carne e os doces favoritos da esposa. 
Ele abre a porta e bum! Ela joga uma granada em sua direção. Ele não entende 
o que está acontecendo.  
 
Ele fez tudo para agradá-la e agora ela está deitando a lenha com raiva e 
insultos. Por que ela está tão furiosa? Por que Hashem colocou um CD de fúria 
em sua garganta? Enquanto fazia compras, Marty ficou olhando uma mulher, 
contaminando seus olhos e manchando sua alma.  
Sua esposa não sabe o que aconteceu, mas Hashem sabe exatamente onde, 
quando e o que ele fez. Hashem a fez reagir daquela maneira - Ele instilou nela 
uma dose de raiva e nervosismo para que despertasse no marido uma busca 
espiritual imediata. Assim, Marty perceberia que cometeu um erro que requer 
Teshuvá (arrependimento) imediata. Quando um homem anda pela rua e olha 
outras mulheres, mesmo que leve para casa uma cesta cheia de presentes, 
vinhos e doces, sua esposa lhe colocará para baixo.  
 
Trata-se de uma mensagem do Eterno:  
 
"Você olhou para onde não devia? Vai ser bombardeado!" 
 
 A verdade é que maridos críticos não costumam fazer seus comentários com 
gentileza ou boas intenções. Muitos têm um desejo incontrolável de estar sempre 
comentando, criticando, reclamando, e encontrando defeitos nas pessoas 
próximas. Esse desejo acontece por ARROGÂNCIA, CRUELDADE E 
PROFUNDA FALTA DE AUTOCONTROLE. (Falta o Fruto do Espírito Santo e 
sobra obras da carne). 
 Um marido pedante (que parece ter conhecimento, mas não tem), não tem 
paz conjugal. Dizem os sábios de Israel no livro do Mishiná, tratado Avot, Cap.2: 
que o marido pedante não tem autoridade para ensinar. Portanto o marido não 
conseguirá provocar uma mudança na esposa por meio de comentários e 
críticas.  
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 ESCLARECIMENTO – TUDO QUE FOI DITO ATÉ AQUI SE APLICA A 
SITUAÇÃO EM QUE O MARIDO FAZ COMENTÁRIOS E CRÍTICAS DEPOIS 
DO OCORRIDO. MAS SE ELE VÊ QUE ESPOSA VAI COMETER UM ERRO, 
ELE PODE GUIÁ-LA GENTILMENTE ANTES QUE ELA FAÇA ALGO 
ERRADO. HÁ UMA ENORME DIFERENÇA ENTRE ORIENTAÇÃO E 
CRÍTICA.  
 Para uma mulher, admitir um erro ou uma falha, é pior que morrer, por conta 
de sua dignidade.  
 Quando ele vê que ela não pode admitir a verdade ou aceitar críticas 
construtivas, ele fica triste, irritado e se aborrece com a aparente falta de 
integridade e arrogância da esposa.  
 Quando o homem se corrige, a esposa melhora.  
 Segundo o pensamento ortodoxo judaico: “Melhor maneira de ajudar uma 
pessoa a melhorar é mostrando-lhe seus pontos fortes.” Procure as 
características boas das pessoas.   
 O Gaon de Vilna (Comentarista do Talmud de Jerusalém), disse que devemos 
aprender com O Eterno que virou os olhos enquanto Adão e Eva pecaram 
comendo o fruto proibido. O Eterno dirigiu-lhes a palavra somente depois que 
eles se cobriram. O Marido deve fazer o mesmo, se ele vê a esposa cometendo 
um erro, deve esperar dois ou três dias para mencioná-lo.  
 O marido nunca de esquecer das palavras chaves: Amor, consideração, 
compreensão e preocupação.  
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3º Princípio – A esposa é prioridade!  

 

“Assim também os maridos devem amar 
a sua mulher como ao próprio corpo. 
Quem ama a esposa a si mesmo se ama.” 
- Efésios 5:28 ARA 

 

 A esposa deve saber que ela vem em primeiro lugar na lista de prioridades 
do marido. 

 O marido deve aproveitar cada oportunidade para mostrar que a esposa vem 
em primeiro lugar.  

 Nunca esqueça esse princípio: Ela vem em primeiro lugar! 

Conta-se uma história, em que uma mulher trouxe uma lista de reclamações do 
marido a um Rabino. Primeira reclamação: sempre que ela precisa do marido em 
uma determinada hora, para poder ir em uma determinada palestra, aula de 
ginástica etc. -, ele chega atrasado. Apesar das promessas, ele nunca chega no 
horário combinado. Perguntou-se ao marido por que ele não conseguia ser pontual.  

Ele respondeu: “Rabino, acredite, eu não desperdiço tempo. Minha hora extra no 
trabalho é para o bem da minha esposa e dos meus filhos. Eu chegaria atrasado sem 
um bom motivo? O que eu posso fazer? Sempre surgem coisas urgentes que 
precisam da minha atenção...”  

“Você está redondamente enganado”, respondeu o rabino. “Sua mulher deve ser 
sua prioridade principal. Mesmo que o seu negócio exista para o benefício dela, você 
não pode ter sucesso a longo prazo se ela não estiver feliz. As necessidades dela vêm 
antes das de qualquer outra pessoa. Portanto, você precisa colocar um limite na sua 
hora extra. E se está trabalhando a mais para pagar dívidas, tem de limitar isso 
também. A melhor maneira de invocar assistência Divina para escapar de dívidas e 
dificuldades financeiras é fazer a mulher feliz” 

Essa pequena história se assemelha em muito com nossa vida conjugal? 

 A inclinação má do homem, está constantemente tentando destruir a 
harmonia conjugal do casal. Mesmo sendo um bom marido, a má inclinação 
tentará fazê-lo tropeçar o tempo todo. É necessário que o homem ore ao 
SENHOR em Cristo, pedindo ajuda para implementar cada ensinamento 
desta rede de homens.  
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 Mesmo que você dê os melhores presentes, cruzeiros e joias, a esposa, ela 
não se sentirá satisfeita se não for prioridade em sua vida (marido).  

 Imagine que sua esposa está fazendo comida, e então ela queima o dedo ao 
manusear as panelas quentes, e então ela lhe chama para colocar gelo no 
dedo. Atenção! Isso, é teste! Se você, marido, passar no teste, e, de boa 
vontade, corre para atender o chamado da esposa em qualquer 
circunstância, ela ficará realmente contente com você. 

 NÃO ESQUEÇA! Atender as necessidades dela não é suficiente. O marido 
tem que ser carinhoso, disposto e rápido para ajudar a esposa. (Não critique 
ela, chamando-a de descuidada) Se ele age por medo, ou para se livrar dela 
e poder voltar ao que estava fazendo, ela vai sentir que não é prioridade 
máxima e o marido voltará à estaca zero, e perde pontos com ela, e 
desagrada Ao Senhor Jesus. 

 Se você não internalizar o princípio de que ela é a coisa mais importante da 
sua vida, não importa o que você faça ou quanto gaste, ela não vai estar 
satisfeita. A esposa quer estar em primeiro lugar na vida do marido e por isso 
não aceita substitutos.      

 As vezes o marido “faz de tudo” mais a esposa nunca está satisfeita. Ambos 
não sabem a causa, ela se senti infeliz com o marido. O marido precisa 
comunicar a esposa, que ela é prioridade, e só assim, ela vai sentir segurança 
com ele.  

 Quando o homem subjuga sua vontade à vontade da esposa, ele elimina da 
alma a atitude herética de achar que tem poder supremo.  

 D’us criou a mulher para ser dependente do Marido (Gênesis 3:16) “E para 
teu marido será o teu desejo e ele dominará em ti.” 

 Em caso de conflito entre a esposa e os filhos, ou da esposa e outros 
familiares, o marido deve ficar sempre do lado dela.  

 É necessário que o marido dedique alguns minutos de sua oração diária para 
pedir ao SENHOR que ajude sua esposa a sentir que é prioridade para ele. 

 O marido deve guardar seus olhos de olhar para outras mulheres (Eu, 
porém, vos digo: qualquer que olhar para uma mulher com intenção 
impura, no coração, já adulterou com ela. - Mateus 5:28) . Se o marido não 
fizer isso, a esposa não será prioridade na vida nele. O pecado sexual é um 
“espinho na carne” na vida de quase todo o homem. Se o marido deixar seu 
olhar se perder, destrói seu casamento com as próprias mãos. A falta de 
controle de não conseguir resguardar os olhos, está relacionado a cobiça no 
coração do homem, como bem explicou Tiago, em sua carta: Ao contrário, 
cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. 
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Então, a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado; e o pecado, 
uma vez consumado, gera a morte. - Tiago 1:14,15  

 O HOMEM QUE DIZ NÃO AMAR A ESPOSA CERTAMENTE, OLHA PARA 
OUTRAS MULHERS, OU SE ALIMENTA DE PORNOGRAFIA E 
PROVAVELMENTE VIVE NA MASTURBAÇÃO. 

 A mulher aprecia poder compartilhar a vida com o marido e adora contar-
lhe tudo o que aconteceu enquanto não estavam juntos. O marido deve 
querer ouvi-la e filtrar o que não gostar. 

 Se o marido ceder aos desejos da esposa, e ela lhe retribuirá em dobro. 
 Se sua esposa é contra o que você faz, diga-lhe que ela vem em primeiro 

lugar, dê segurança a ela.  
 Quando o homem ora o suficiente e alcança o nível em que O SENHOR está 

contente com suas ações, o seu “opositor” - a esposa, como dizem os sábios 
rabino de Israel – ela se tornar um querido alinhado.  
 

 Um pequeno resumo deste capitulo:  

1- A esposa deve vir em primeiro lugar, antes de qualquer coisa. 
2- O marido tem de estar atento às mensagens do SENHOR, pois Ele muitas 

vezes fala por meio da esposa. Arrependimento e oração abrandam os 
julgamentos severos que se manifestam em uma esposa que se opõem ao 
marido. 

3- Se cumprimos a vontade do SENHOR, os julgamentos severos se tornam 
benevolência compassiva.   
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4º Princípio – O homem é o doador!  

 

“Nada façais por partidarismo ou vanglória, 
mas por humildade, considerando cada um 
os outros superiores a si mesmo. Não tenha 
cada um em vista o que é propriamente seu, 
senão também cada qual o que é dos outros.  
Tende em vós o mesmo sentimento que 
houve também em Cristo Jesus,” - Filipenses 
2:3-5 ARA 

“O marido deve cumprir os seus deveres 
conjugais para com a sua mulher,..” - 1 
Coríntios 7:3a NVI 

 

 Nas Escrituras Sagradas, com um olhar minucioso, podemos extrair tanto no 
antigo testamento como no novo testamento, ensinamentos profundos que 
auxiliam o homem em caminhos que agradam ao SENHOR, e coloca sua 
família em rota de paz e prosperidade.  

 O Marido é o maior responsável em ter Paz no Lar.  
 O MARIDO PRECISA ENTENDER DE UMA VEZ POR TODAS, O SEU 

PAPEL COMO MARIDO É DAR! 
 UM MARIDO QUE NÃO É DOADOR, NÃO PODE CULPAR A ESPOSA DE 

GERAR CONFLITOS E COMPROMETER A PAZ NO LAR. 
 O PRINCÍPIO do papel do homem como doador é o suporte principal de 

toda esta Rede de Homem. 
 O D’us trino, Pai, Filho e Espírito Santo, criou várias diferenças, entre o 

homem e a mulher, entre essas diferenças, está que o homem e o DOADOR 
e a mulher é a RECEPTORA. POR FAVOR HOMENS não queiram agir como 
MULHERES, SENDO RECEPTORES! 

 O homem precisa aprender a ser HOMEM, e por conta das influencias 
culturais, sociais e midiáticas de nossos dias, esse papel fica invertido.  

 Deixe-me explicar o que significa ser homem: o homem dá. Ele mima os 
outros, escuta os outros, presta atenção nos outros, adia seus planos em nome 
dos outros, Ele é perdoador, não busca reverência, não quer se beneficiar 
com os outros, apoia os outros e tem empatia pelos outros. O homem 
consegue aceitar humilhação com amor, e pode também aceitar reclamações 
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e acusações sem ficar ofendido ou na defensiva. “Assim brilhe a luz de vocês 
diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai 
de vocês, que está nos céus”. - Mateus 5:16 NVI 

 O homem deve dar à esposa respeito e atenção, deve ser compassivo, 
perdoador e capaz de lidar com as dificuldades da vida. Ele deve ser 
“iluminador” – Feliz e sorridente – deve evitar dizer “ela me ofendeu” por 
que um homem não deve ficar ofendido. Quando um homem se senti 
ofendido, significa que ele quer honra, e isso é um traço feminino. “Seus 
filhos se levantam e a elogiam; seu marido também a elogia, dizendo: 
"Muitas mulheres são exemplares, mas você a todas supera".” -  
Provérbios 31:28,29 NVI 

 O marido que quer receber, se comporta como uma mulher! 
 As mulheres não suportam homens que se ofendem com facilidade. O 

homem que age assim, deve orar ao SENHOR em Cristo, e pedir que Ele lhe 
ajude a ser homem, não buscando ser honrado. 

 Podemos dizer que existe 3 tipos de Maridos: 1º O marido que é realmente 
homem, que não busca honra, mas é doador. 2º O marido que tem 
características femininas, precisa perceber isso, e buscar mudar de atitude, vai 
ser difícil, mas será necessário. 3º O marido que tem características femininas 
tão forte, que não consegue desistir de nada, inclusive do seu desejo de só 
querer receber. Que O SENHOR tenha misericórdia desse. Qual marido você 
é dos três? 

A seguinte história ilustra como o comportamento do marido determina o 
comportamento da esposa:  

Um rico avarento procurou seu rabino dizendo que gostaria que a esposa 
morresse. Chocado, o rabino disse: “D'us nos livre! Por quê?” O homem relatou 
sua longa história de sofrimento. Ele contou como a esposa era cruel, como ela 
o humilhava, atormentava e maltratava, e o rabino teve de concordar – pela 
descrição, aquele homem estava mesmo vivendo com um monstro e não uma 
esposa.  

Quando ele terminou a história, repetiu seu pedido para que o rabino ajudasse, 
de alguma maneira, a fazer a esposa morrer. Ele disse que simplesmente não 
conseguia mais continuar vivendo assim. O rabino perguntou por que ele não 
podia pedir o divórcio e viver feliz sozinho. O homem respondeu que o divórcio 
não seria suficiente - ele não conseguiria relaxar até ver a esposa no túmulo, já 
que ela o havia atormentado tanto. Ele não teria paz enquanto soubesse que a 
mulher ainda está neste mundo. 
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O rabino pediu ao rico avarento que lhe desse alguns dias para pensar e que 
depois voltasse a contacta-lo. Quando o homem saiu, o rabino pediu assistência 
Ao SENHOR, que o iluminou e o fez entender que devia haver alguma falha 
naquele marido responsável por levar sua mulher a agir de maneira tão cruel. O 
rabino decidiu mandar um de seus discípulos à casa do homem para descobrir o 
problema. 

O rabino mandou um de seus discípulos vestido como um mendigo à casa do 
rico com a instrução de entrar e procurar alguma coisa incomum. O estudante 
conseguiu entrar quando o homem não estava. Ele escutou a mulher chorando 
e xingando o marido: “Esse avarento! Ele me deixa aqui sem nenhum centavo e 
sai para trabalhar. Se ao menos ele me dissesse alguma gentileza, mas até com 
palavras ele é mesquinho. Vou fazê-lo sofrer quando ele voltar. Assim eu não 
serei a única a sofrer.?” 

O estudante voltou e contou ao rabino o que tinha escutado. O rabino, com uma 
nova perspectiva sobre a situação, teve uma ideia. Ele chamou o rico para vê-lo 
novamente. “Caro, Rabino. Você tem alguma solução para mim?” 

Tenho. Segundo o Talmud, a punição por uma promessa não cumprida é que o 
homem enterrará a esposa. Para a maioria das pessoas isso seria um castigo, mas 
no seu caso será fim dos seus problemas. Você só precisa fazer uma promessa 
que não irá cumprir e sua mulher morrerá.  

O homem gostou da ideia. “Tudo bem. Que promessa devo fazer?” 

"Bom, não temos uma mikve (um tanque de batismo e purificação) aqui na 
cidade. Por que não prometer uma grande mikve, construída de acordo com as 
mais rigorosas especificações, com todo luxo e conforto?  

Isso lhe custaria uma fortuna. “Não faça o tanque e ela morrerá.”  

“Pode ser. Mas quanto tempo isso vai levar?”  

“Talvez O Eterno me dê alguns anos para cumprir uma promessa tão grande. 
Não tenho força para esperar tanto. Não aguento mais a crueldade da minha 
esposa.”  

“Não se preocupe. Você fará a promessa aqui na minha presença e na de duas 
outras testemunhas, o que a tornará impossível de ser anulada. Isso, além de o 
Eterno saber que você não tem a intenção de cumprir a promessa, significa que 
você receberá a punição rapidamente.” 
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“Dê-me uma data, rabino. Não vou aguentar essa pressão.” 

“'Está bem. Se você fizer a promessa hoje, ela morrerá em três semanas.” 

Isso contentou o avarento. Com o coração cheio de alegria ele prometeu, diante 
do rabino e duas outras pessoas, construir uma grande mikve, o suficiente para 
atender a toda a comunidade e construída segundo as mais rigorosas 
especificações rabínicas.  

“Espere um minuto”, disse o rabino. 

“Há mais uma coisa que eu quero que você faça.” 

“É claro. O quê?” 

“Como sua esposa tem tão pouco tempo para viver, quero que você faça o maior 
esforço possível para tornar agradável as últimas semanas dela neste mundo. 
Compre o que ela quiser, de a ela bastante dinheiro para gastar, elogie-a e trate- 
a multo bem em geral. O que você tem a perder? Quando ela morrer, o dinheiro 
volta para você. Quanto aos elogios, o que importa, logo ela irá partir e você terá 
paz.” 

Sem problema, rabino. Farei tudo isso com alegria.  

“A ideia de que logo estarei livre dela me dá tanta felicidade que não terei 
dificuldade em alterar meu comportamento para fazê-la feliz.”  

Duas semanas depois, o homem invadiu o escritório do rabino com lágrimas nos 
olhos. “Rabino, por favor, quero anular minha promessa”  

O rabino olhou para ele e disse solenemente: “Como assim? Fizemos essa 
promessa de uma maneira que é impossível anular. Por que você quer anulá-la? 
Não quer mais que sua esposa morra?" 

“Exatamente. Não quero que ela morra. Desde que fiz a promessa e cumpri o 
que você me pediu - esforçar-me para fazê-la feliz -, ela mudou completamente” 

“Ela me ama, cuida de mim e até ora por mim. Ela se tornou um anjo. Percebi 
como ela é uma boa esposa e eu não quero perdê-la.”  

“Bom, agora não podemos anular a promessa. Se você não quer que ela morra, 
sua única opção é cumprir a promessa. Você terá de construir uma mikve 
exatamente como prometeu, com todos os detalhes.”  

Sem opção, o rico avarento começou naquele dia a organizar a construção da 
mikve e, dali em diante, viveu com amor e harmonia ao lado da esposa. 
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5º Princípio – Respeite, honre e dê 
atenção a esposa.  

 

“Ora, se alguém não tem cuidado 
dos seus e especialmente dos da 
própria casa, tem negado a fé e é pior 
do que o descrente.” 1 Timóteo 5:8 
ARA 

“lembrando as palavras do próprio Senhor Jesus, que disse: ‘Há maior felicidade 
em dar do que em receber" - Atos 20:35b NVI  

 

 A alegria e a vitalidade da esposa derivam da honra que ela recebe do 
marido. 

 Todo marido deve seguir a orientação de Jó e guardar seus olhos: Fiz 
aliança com meus olhos; como, pois, os fixaria eu numa donzela?  Que 
porção, pois, teria eu do Deus lá de cima e que herança, do Todo-Poderoso 
desde as alturas? - Jó 31:1,2 

 A inclinação má do homem está em ter relações sexuais proibidas, e a 
principal inclinação má da esposa é o desejo de ser honrada. A mulher 
deseja ser honrada mais que qualquer coisa no mundo. Os sábios de Israel 
dizem que por conta disso, as mulheres são vulneráveis e podem ser levadas 
para qualquer lado.  

 O homem precisa dar respeito e atenção a esposa, se não, ela se sentirá 
infeliz, desanimada e enfraquecida. 

 O marido deve fazer elogios a esposa, e amá-la como ela é. Talvez alguns 
maridos perguntem: como posso dizer a minha esposa que ela é bonita sem 
ela ser? Ou como posso dizer que ela é organizada sem ela ser? Esse 
raciocínio é um ERRO. Os sábios de Israel dizem, que é possível fazer elogios 
sem ser exagerado ou bajulador. 

 Conta-se a história que um certo rabino Elazar conheceu um homem 
extremamente feio e comentou sobre sua má aparência. O homem 
respondeu: “Vá dizer isso ao artesão que me criou, diga, que obra feia você 
fez”. O rabino ouviu a repreensão e ficou profundamente envergonhado. O 
homem estava certo – se o SENHOR o criou daquela maneira, aquela era 
a sua beleza singular.  
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 Deste modo, tanto o homem, quanto a mulher, possuem belezas singulares, 
ainda que outros não gostem.  

 Assim, a beleza da mulher é a medida certa para o seu marido. 
 Desta feita, todo marido pode dizer sem problema algum: Você é realmente 

bonita minha esposa. Se ela disser: “é da boca para fora”, responda: Quanto 
a gosto e atração, as pessoas são diferentes, mas para mim, você é atraente 
e bonita! 

 O livro de comentários bíblicos, milenar judaico, O talmud, no tratado de 
Ievamot 62b: O homem sem esposa vive sem alegria, bênção, bondade e 
paz. O homem sem esposa não é homem. Uma afirmação explicita e forte 
do talmud. Baseado nisso o marido pode dizer sem exagero e 
honestamente: Você é o canal do SENHOR de toda alegria, bênção e 
bondade na minha vida. Sem você, eu não teria alegria, bênção e paz de 
espírito. Eu não seria nada sem você. Pelo talmud isso não exagero é 
verdade!       

 Rashi, teólogo judeu comentarista da Torá, diz: “As pessoas são bastante 
influenciadas pelo modo como as tratamos”. Deste modo, devemos ter mais 
cuidado ainda como tratamos a esposa, ela é sensível e se magoa 
facilmente.  

 O marido dele estar sempre buscando oportunidades de elogiar a mulher.  
 As dificuldades da esposa estão enraizadas em seu marido. 
 O Rabino Berland disse ao Rabino Shalom Arush: “Você deve sempre 

elogiar sua esposa e orar para que ela acredite que você a ama”. 
 Se o marido faz comentários negativos à esposa (mesmo que pareça 

inofensivos), e não a cobre de amor, a mente dela se descontrola com 
pensamentos de autoperseguição e de que o marido não a ama.  

 O marido deve elogiar bastante a esposa e nunca demonstrar raiva, pois a 
raiva vai leva-la pensar que o marido não a ama. 

 A mulher é como um general que comanda a casa, e o marido o soldado, 
deste modo, o marido deve querer entender como ela gosta de comandar a 
casa.  

 E disse o homem: Esta, afinal, é osso dos meus ossos e carne da minha 
carne; chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomada. - Gênesis 2:23. 
Veja como as palavras de Adão foram doces em relação a Eva.  

 Nunca revide se a esposa lhe chatear, sempre agrade.   
 Se o marido respeita O SENHOR e a espoa como deveria, e é cuidadoso 

com sua devoção pessoal, a esposa instintivamente o respeitará.  
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 Quando o homem tem uma FÉ forte, ele sabe que não é a esposa que o 
humilha, mas sim O SENHOR, e fica feliz que O SENHOR o esteja livrando 
de ser um marido e um homem detestável. Deste modo ele precisa fazer 
uma análise de si mesmo espiritual e analisar como está tratando a esposa.  

 Quando o marido se torna mais espiritual que a esposa, deve ter cuidado 
para não fazer comentários sobre uma possível falta de espiritualidade da 
esposa. 

 A esposa não fica contra o marido que a respeita. Ela se sentirá mal em se 
opor a um marido tão atencioso e generoso. Se ele é tão bom para ela, por 
que ela lutaria contra ele? 
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6º Princípio – Santidade Pessoal e 
Satisfazer a esposa   

 

“Se atentamente ouvires a voz do Senhor, 
teu Deus, tendo cuidado de guardar todos 
os seus mandamentos que hoje te ordeno, 
o Senhor, teu Deus, te exaltará sobre 
todas as nações da terra. Se ouvires a voz 
do Senhor, teu Deus, virão sobre ti e te 
alcançarão todas estas bênçãos: Bendito serás tu na cidade e bendito serás no 
campo. Bendito o fruto do teu ventre, e o fruto da tua terra, e o fruto dos teus 
animais, e as crias das tuas vacas e das tuas ovelhas.  

Bendito o teu cesto e a tua amassadeira. Bendito serás ao entrares e bendito, ao 
saíres. O Senhor fará que sejam derrotados na tua presença os inimigos que se 
levantarem contra ti; por um caminho, sairão contra ti, mas, por sete caminhos, 
fugirão da tua presença. 

O Senhor determinará que a bênção esteja nos teus celeiros e em tudo o que 
colocares a mão; e te abençoará na terra que te dá o Senhor, teu Deus.” - 
Deuteronômio 28:1-8 

 

 Rebe Nachman, em Licutei Moharan 11:87, afirma que a Paz no Lar depende 
totalmente do marido.  

 Quando o marido mantém sua santidade pessoal lança bênçãos sobre a vida 
da esposa. 

 A santidade pessoal do marido se refere ao amor e ao respeito que ele dá a 
esposa, e também à consideração pelas necessidades dela. 

 O próprio casamento é considerado uma parte da santidade pessoal do 
marido. 

 “Seu desejo será para o seu marido, e ele a dominará". - Gênesis 3:16b. Um 
dos motivos que impede o marido de dar amor e atenção à esposa é o desejo 
por sexo. Quando marido deseja estar com a esposa, ele para de dar e quer 
apenas receber. Ele deixa de ser uma fonte de vitalidade para ela e 
consequentemente não a “domina” mais. Ao contrário, ela passa a controla-
lo, já que ela tem o que ele deseja. O Rabino de Kotsk comentou sobre o 
versículo acima: “O marido domina a mulher apenas quando ela o deseja, e 
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não o contrário.” Se ela é apenas um objeto de seu apetite sexual, ela o 
domina e seu lar se desmorona.   

 Quando o marido trata a esposa do mesmo modo como trata objetos 
inanimados, que não alma nem sentimentos, a esposa se sente mais morta 
que viva, como um recipiente vazio.  

 O verdadeiro amor é resultado da preocupação do marido pela esposa e 
não pelos seus próprios desejos.  

 A arrogância é a causa de quase todos os decretos lançados sobre o homem 
por D’us, quando o homem é escravo de seus desejos, é sinal de que precisa 
ser mais humilde.  

 Uma pergunta, como as esposas de grandes homens justos de Israel, como 
Moisés e Shimon Bar Iochai, concordaram em viver com maridos que haviam 
se retirado completamente do mundo físico? A resposta é: esses grandes 
homens justos deram a esposa respeito, honra e amor absolutos, de modo 
que nenhuma falta era sentida.  

 Quando o marido aprende a dominar os seus desejos, é que realmente torna-
se “homem”. 

 O homem deve orar todo o dia pela assistência divina para proteger seus 
olhos, sabendo que cada olhar proibido viola várias proibições das leis do 
pentateuco. O SENHOR quer que as pessoas orem por isso diariamente. O 
homem deve orar e pedir que O SENHOR o liberte da cobiça do coração e 
dos olhos, que ele não deseje prazeres ilusórios. 

 O Homem não deve negar os desejos sexuais da esposa, e deve satisfazê-la, 
dando prazer prolongado a ela. 

 O SENHOR que coloca na esposa o desejo pelo marido. 
 A presença do Espírito Santo está presente na vida de um casal digno, ou 

seja, a boa união deles aqui no mundo físico, move os céus ao favor deles.   
 A esposa precisa sentir o amor do marido, e não seus esforços para se tornar 

muito “santo”.  
 A SANTIDADE PESSAOL DO MARIDO, É A FUNDAÇÃO DE TODAS AS 

BÊNÇÃOS E O PORTÃO DE ENTRADA PARA O SUCESSO NESTE 
MUNDO E NO PRÓXIMO. 
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7º Princípio – O marido deve orar 

 

“Portanto, confessem os seus pecados uns 
aos outros e orem uns pelos outros para 
serem curados. A oração de um justo é 
poderosa e eficaz” - Tiago 5:16 

 

 Um marido que ora por sua esposa, alcançará misericórdia do SENHOR, e 
ela mudará à medida que o próprio marido é mudado em sua 
personalidade, aprendendo e mudando de atitudes, de modo a ser mais 
paciente e menos crítico, mesmo a que esposa dê motivos para um divórcio, 
tudo deve ser levado em oração ao SENHOR em Cristo, e suportar o tempo 
necessário até ver as mudanças que o relacionamento precisa. 

 O marido deve ter fé e orar para ver as mudanças que os cônjuges precisam. 
 Culpar outros pelo casamento não é sensato. Antes de casar, o casal deve 

fazer perguntas um ao outro e checar, da melhor maneira possível, se eles 
são compatíveis. Casar não deve ser por pena de alguém. No casamento 
deve haver o empenho de ambos para construir um lar que tenha chances 
de sucesso, em que haverá paz e amor e em que as duas pessoas desejam 
educar os filhos nos caminhos das leis, princípios e na graça do SENHOR 
Jesus Cristo. Não devemos intencionalmente entrar em uma situação em 
que seja óbvio que iremos passar por dificuldades e conflitos. Tem homens 
que querem ter família, mas não querem as responsabilidades que ter uma 
família exige. Que ter uma família? Assuma as responsabilidades que ela 
exige. 

 No entanto, depois do casamento não há mais perguntas e ninguém para 
culpar. Não há erros na providência Divina. O Eterno é o único que junta 
as pessoas, então se o casamento aconteceu, estava predestinado no céu. 
Você se casou? Essa deve ser a retificação da sua alma, sua missão 
primordial na vida. Caso contrário, O Eterno não teria permitido o 
casamento.  

 Quando surgem problemas apenas após o casamento, é um sinal de que o 
marido tem algo para ser mudado em si mesmo, não que o casamento foi 
um erro. Ele precisa pedir ao SENHOR que lhe mostre o que precisa ser 
corrigido e partir para o trabalho. Se ele não entende o que precisa 
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melhorar, deve buscar o conselho de um pastor que saberá aconselhá-lo 
apropriadamente.  

 As diferenças no casamento são sinais que o casamento é de D’us. Pois 
somente assim haverão circunstâncias para que ambos possam melhorar 
consigo mesmos. Lidando com as diferenças, ambos têm a oportunidade de 
melhorem e crescerem espiritualmente.   

 Os rabinos dizem que a inclinação má do homem tenta destruir o 
casamento, e o único modo de combater a má inclinação é com ORAÇÃO.  

 O Coração do marido deve está alinhado com a oração, não basta saber 
todas as teorias e técnicas sobre como ter Paz no Lar, se não for aplicado 
por meio da oração. 

 Há pecados que afastam imediatamente a presença do Espírito Santo, e um 
deles é a falta de recato (Cautela), pois está escrito no pentateuco: “Pelo 
que o teu acampamento será santo, para que Ele não veja em ti coisa 
indecente e se aparte de ti ” Dt 23:14. O Espírito Santo de D’us não pode 
habitar em uma casa em que haja lascívia.  

 Julgamentos destroem a paz conjugal de um casal. A única maneira de lidar 
com isso é o marido fazer uma hora de análise pessoal e arrependimento 
durante sua oração pessoal. (O marido deve ter a oração, como modo de 
sobrevivência diária. Assim como ele se alimenta três vezes ao dia, deste 
modo, ele deve orar).  

 Quando O Eterno faz exigências que parecem ser sem sentido para o 
casamento e o homem tenta o melhor para cumprir essas exigências, e 
prontamente admite seus erros, O ETERNO valoriza seus esforços 
imensamente e não fica furioso, mas repleto de alegria. Ele então manda 
toda à ajuda de que o homem precisa para alcançar seu objetivo para ter 
Paz no Lar. 

 

 

 

 

 



 
 
 

MASF - Missão Apostólica Sem Fronteiras  

 Rede | Homens de Honra 

Todo Conteúdo pesquisado, adaptado e selecionado foi organizado pelo Apóstolo Yves 
Marcel de Souza Garcia, e todas as fontes consultadas e citadas se encontram na 

referência. Manaus-Amazonas. www.masfbrasil.com 

28 

8º Princípio – Evitando conflitos e lutando 
pela Paz 

 

“Bem-aventurados os pacificadores, 
porque serão chamados filhos de Deus.” - 
Mateus 5:9 

 

 O casamento passa a ser uma bênção, quando o marido deixa de lutar 
CONTRA a esposa e passar a lutar PELA esposa. 

 O marido deve pensar compassivamente na esposa, em suas necessidades 
e no que lhe traga alegria. O marido deve atender à vontade dela com 
alegria. Mesmo que isso signifique sacrificar os desejos dele. Quando O 
Eterno vê que nos comportamos dessa maneira, O Eterno concede seu 
Espírito Santo em seu lar, que se transforma em um pequeno “Micdash 
Maat”, uma pequeno Templo Sagrado.  

 O casal terem problema é compreensível. Eles não têm intenção de ferir ou 
magoar um ao outro. Eles compartilham o objetivo de ter um 
relacionamento tranquilo e amoroso. Mas, o que falta para eles, é ter um 
manual prático de como conseguir viver em paz. Infelizmente o que falta 
para os casais são orientações e curso sobre família. E poucos querem 
investir nisso.  

 A arrogância é o principal motivo pelo qual a pessoa não aceita orientações 
ou não se esforça pelo sucesso no casamento. A arrogância faz a pessoa 
sentir que tudo está bem e que os outros é que precisam mudar. 

 A bondade do marido que sustenta e constrói o mundo é somente aquela 
feita depois que ele é bom com a esposa. Se ele se preocupou com as 
necessidades dela para que não lhe falte nada e que ela seja feliz – se daí 
então é que ele atende às necessidades dos outros, não há limites para a 
sua recompensa.  

 O MARIDO PRECISA SER BONDOSO COM SUA ESPOSA. POIS SER 
BONDOSO É UM FRUTO DO ESPÍRITO SANTO. Mas o fruto do Espírito 
é: amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, 
temperança. - Gálatas 5:22 ACF 

 O marido nunca deve esquecer essa regra, a esposa deve vir em primeiro 
lugar, pode parecer egoísmo da esposa, porém ela precisa está segura neste 
aspecto para poder evitar desgaste emocional.  
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 O marido deve demonstrar gratidão diária a esposa, ela faz muito pelo 
marido, só o fato dela ATURAR nossas chatices e achismos, já é o suficiente 
para ela ser honrada. Os sábios de Israel dizem que até pisar em roupas não 
é permitido para que se tenha senso de gratidão, quando mais a esposa que 
é um ser humano e dotada de sentimentos.  

 Uma lição importante para o marido para cultivar gratidão é comprar um 
caderno e escrever todas as qualidades e gentilezas que sua esposa faz ou 
já fez por ele.  

 A gratidão começa em casa, com a própria esposa. Essa é a área em que a 
inclinação má do coração do homem mais se esforça para fazê-lo ver apenas 
o lado negativo dela. 

 A esposa terá prazer em agradar seu marido quando este é grato a ela e 
demonstra esta gratidão com suas atitudes.  

 Nada é mais desprezível que um marido ingrato! Segundo os sábios da Torá 
de Israel, é proibido fazer qualquer boa ação para um ingrato. E se em 
qualquer cidade vos não receberem, saindo vós dali, sacudi o pó dos vossos 
pés, em testemunho contra eles. - Lucas 9:5  ACF. O homem de gênio difícil 
precisa do castigo; se você o poupar, terá que poupá-lo de novo. - 
Provérbios 19:19 NVI 

 Desde a infância, o ingrato não dá valor ao que seus pais fizeram por ele. 
Agora ele pensa que a esposa tem a OBRIGAÇÃO de lhe servir.  

 Quando o marido dedica um tempo todo dia para contemplar a 
benevolência e favor da esposa, em sua tentativa de aumentar seu 
sentimento de gratidão, ele se aproxima do varão perfeito, Yeshua, e 
consegue mais humildade da parte dEle, como está escrito: Bem-
aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. - Mateus 5:8   

 O marido precisa dizer a esposa que aprecia e reconhece tudo o que ela faz. 
Lembre-se que ela não é perfeita, assim como o marido não é, deste modo 
ame-a como ela é! 

 A perfeição da criação, portanto, depende da paz no lar. Quando lutamos 
pela paz no lar, estamos realmente tentando nos tornar pessoas humildes, 
felizes e generosas. Quando conseguimos isso, nossa casa se torna a morada 
apropriada para a presença do Espírito Santo de D’us, sua Shakiná! 
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9º Princípio – Ter harmonia com a esposa  

 

“Não retribuam a ninguém mal por mal. 
Procurem fazer o que é correto aos olhos de 
todos. Façam todo o possível para viver em 
paz com todos.” - Romanos 12:17,18  

         

 O rabino Shimon, ensina: “O recipiente para as bênçãos é a paz, pois está 
escrito: O Eterno concederá força ao seu povo, O Eterno o abençoará com 
Paz” Salmo 29:11 

 Somente quando o marido tem paz em seu lar é que verdadeiramente poderá 
prosperar na vida. A bênção do Eterno é fonte de todo sucesso espiritual e 
físico, o fruto do Espírito, dons Espirituais, renda, saúde, educação dos filhos, 
conforto, alegria e sabedoria, mas, para isso, precisa do recipiente de paz em 
seu lar. 

 Não faça nada para esposa que você não quisesse que fosse feito com você. 
 Veja o contexto desta passagem das Escrituras: O sacerdote a conjurará e 

lhe dirá: Se ninguém contigo se deitou, e se não te desviaste para a 
imundícia, estando sob o domínio de teu marido, destas águas amargas, 
amaldiçoantes, serás livre. - Números 5:19  

 Na passagem acima, temos um mandamento dado a Israel que é 
interessante, pois menciona um teste que o marido podia fazer caso fosse 
tomado por um espírito de ciúmes em relação a esposa. Entretanto, 
mencionamos aqui um outro aspecto desta passagem no que diz respeito a 
Paz no Lar. 

 Caso o marido desconfiasse da fidelidade da esposa, ele podia leva-la a um 
sacerdote no Templo de Jerusalém. Então o sacerdote escrevia a passagem 
bíblica sobre o Sotá (em hebraico a mulher infiel), em um pergaminho, que 
depois era imerso em um jarro de água fresca até que o escrito se 
dissolvesse. Então a mulher bebia a água para testar sua inocência. 

 A passagem escrita em um pergaminho tinha o nome sagrado de D’us, o 
tetragrama, que não podia ser apagado. Mesmo assim, o pergaminho era 
imerso em água até que as letras se apagassem completamente. O Eterno 
ordenou que apagássemos o seu nome para provar a inocência de uma 
esposa e estabelecer a paz entre ela e o marido. Não há nenhuma outra 
circunstancia que isso seja permitido. Quando um casal está com o 
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relacionamento na corda “bamba”, O Eterno nos ordena transgredir uma 
grave proibição da Torá, apagar o Seu nome, para nos ensinar como é 
importante para Ele que o marido e a esposa vivam em PAZ. 

 “Como é boa a PAZ, pois o Eterno ordena que se apague na água O NOME 
escrito em santidade para estabelecer a PAZ entre um homem e sua 
mulher.” (Vaycrá Rabá,9) 

 D’us está disposto a renunciar a Sua honra, mesmo que mundo todo tenha 
sido criado apenas para Sua honra (Is 43:7). O Eterno quer que as pessoas 
saibam, que sua maior honra é a PAZ no Lar do casal. 

 Embora O Eterno renuncie à sua honra para estabelecer a paz entre marido 
e mulher, a Sua honra na verdade aumenta. Essa é uma expressão da 
magnifica humildade do SENHOR, que nos faz amá-Lo ainda mais. Com 
isso, aprendemos um princípio essencial: quando cedemos algo em nome 
da paz, nunca perdemos, sempre ganhamos.  

 Não se pode ocultar a discórdia. Eventualmente a mulher acaba contando 
a uma amiga ou mãe. Os vizinhos ouvirão coisas ou verão os rostos tristes 
do casal. Não apenas as pessoas olham com desprezo para o marido, como 
também a mulher, e os filhos perdem o respeito por ele, já que ele é o 
responsável por essa situação vergonhosa. Ele se torna fonte de humilhação 
para a família.      

 O Talmud elogia e diz: Quem é humilhado, mas não humilha, quem ouve 
à calúnia, mas não responde, sobre ele diz: (Juízes 5:31): “Porém os que te 
amam brilham como o sol quando se levanta no seu esplendor”   

 A pessoa que está disposta a renunciar à própria honra em nome da Paz 
acaba conseguindo paz e honra. “Quem foge da honra, a honra o persegue” 

 O marido pensa que a esposa é um obstáculo, mas na verdade O Eterno 
está lhe ensinando a anular seus desejos orgulhosos em prol da PAZ no seu 
lar.  

 Para o marido aprender a ser humilde e para estimular seu crescimento 
espiritual, O SENHOR nos manda obstáculos, e estes, acontecem dentro de 
casa. 

 Um dos propósitos do casamento é termos alguém para nos impor limites. De 
modo, a nos estimular a vontade, a motivação e a oração.  

 Crescimento significa superar os obstáculos por meio da vontade e da oração. 
Não devemos apenas servir ao Eterno, devemos ama-lo de fato com ações 
que vem de um coração sincero sem com isso buscar defeitos nos outros. 
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 O marido não deve trocar sua paz no lar por uma espiritualidade cega e 
legalista. Ou seja, não adianta, querer ser espiritual demais, sem querer viver 
em paz em seu lar com sua esposa.  

 O homem que vive sem colocar a paz no lar acima de tudo, corre o risco de 
destruir sua família.  

 O talmud diz que se preciso for, um judeu poderia quebrar o Shabbat para 
salvar alguém, para depois cumprir vários outros Shabbat’s. (Tratado de 
Yoma 85. E isso se aplicar ao marido no lar, se necessário for, descumpra 
algo para ter paz com sua esposa.   
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10º Princípio – Fé para suportar as 
dificuldades, ser provado por meio 
dos problemas  

 

“Meus irmãos, tende por motivo de 
toda alegria o passardes por várias 
provações, 
sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. 
Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, 
em nada deficientes. 

Bem-aventurado o homem que suporta, com perseverança, a provação; porque, 
depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu 
aos que o amam.” 

- Tiago 1:2-4;12  

 

 Os principais testes de Fé acontecem em casa. 
 O marido tem que aprender a lidar com os problemas de casa, como as vezes 

quando é humilhado pela esposa e filhos. Questões de saúde, educação e 
dinheiro. E a fé é a única maneira de passar por essas tempestades com 
sucesso.  

 Quando o marido se casa, não pode simplesmente deixar a família quando 
fica chateado, ele não pode agir como solteiro. Ele precisa enfrentar os 
desafios da vida de casado. O modo como o marido encara cada teste lhe dá 
a medida exata da força de sua Fé. Conhecer sua medida de fé pode ser um 
grande catalizador de mudanças. 

 Quando um solteiro é ofendido, ele pode retrucar sem que isso faça muita 
diferença em sua vida. Ele pode fazer um teatro, fingir ser humilde e 
responder com educação, mesmo que por dentro esteja ardendo de ódio.  

 Mas quando um marido é humilhado pela esposa e ou pelos filhos em sua 
casa, ele revela seu verdadeiro caráter, conforme Jesus disse: “Ou fazei a 
árvore boa e o seu fruto bom ou a árvore má e o seu fruto mau; porque 
pelo fruto se conhece a árvore. Raça de víboras, como podeis falar coisas 
boas, sendo maus? Porque a boca fala do que está cheio o coração.” - 
Mateus 12:33,34    



 
 
 

MASF - Missão Apostólica Sem Fronteiras  

 Rede | Homens de Honra 

Todo Conteúdo pesquisado, adaptado e selecionado foi organizado pelo Apóstolo Yves 
Marcel de Souza Garcia, e todas as fontes consultadas e citadas se encontram na 

referência. Manaus-Amazonas. www.masfbrasil.com 

34 

 A reação do marido tem grandes repercussões. Se ele é temperamental, todos 
verão. Se fere alguém, física ou verbalmente, terá de se sentar com eles para 
o café da manhã no dia seguinte. Logo, ele entenderá que sem um esforço 
para reforçar e aumentar sua fé, nunca terá paz no seu lar.   

 O homem solteiro pode fingir ser sociável e alegre, mas o casado precisa ter 
uma alegria interior verdadeira. Senão, ele não consegue criar uma atmosfera 
feliz e descontraída em seu lar. A alegria verdadeira é resultado de uma fé 
forte.  

 O Eterno sabe o que é melhor para nós. Quando não há fé, há muita 
reclamação. O marido culpa a esposa e os outros por seus problemas, 
pensando que eles são a causa do seu sofrimento, e não dá nenhum passo 
para corrigir a si mesmo. Ele fica com inveja dos outros e não se alegra com 
o que tem. Ele é triste e “tira nota zero” em todos os seus testes de Fé. 

 Nos piores casos, onde um marido sai de casa ou é expulso pela esposa, é 
necessário que ele entenda o por que isso aconteceu, deve usar sua fé em 
três níveis: 1º Ele precisa saber que tudo o que acontece vem do Eterno e 
tem um propósito. 2º Ele precisa saber que O Eterno faz tudo para o bem. 3º 
O que O Eterno quer de mim com essa situação?  

 As vezes o homem acha que está se comportando bem em casa e fazendo o 
melhor que pode. Portanto, ele ignora as reclamações da esposa. Sua 
autoanálise, porém, é inútil; são sentimentos da esposa que contam. A 
felicidade dela é responsabilidade dele. Se ela não está feliz, ele deve 
descobrir o porquê e agir para melhorar a situação.  

 Um engenheiro mecânico pode trabalhar duro o dia inteiro para consertar 
um motor. Pode trocar as peças a achar que fez tudo ao seu alcance para 
garantir que o motor funcione direito. Mas se o motor mesmo assim não 
funciona, ele não completou seu trabalho. Do mesmo modo, se a esposa está 
infeliz, o marido ainda tem trabalho para fazer.  

 O marido deve ser generoso com a esposa e não esperar nada em troca.  
 Erros trazem consequências. Mas depois de cometidos, o marido pode voltar 

para seguir o caminho da Fé e fazer o que é correto a partir de então. 
 O caminho é reconhecer e recomeçar. Comprometa-se a corrigir seus velhos 

hábitos e ore para que O SENHOR em Cristo o ajude a crescer, melhorar seu 
relacionamento com a esposa e trazer amor e paz para o seu lar. 

 Existe um plano em quatro etapas para corrigir atitudes e maus hábitos do 
homem: 1º Fé, é necessário para orar e pedir auxílio do Espírito Santo. 2º 
Aprender, para evitar cometer os erros do passado. 3º Vida devocional e 
arrependimento, dedique pelo menos uma hora do seu dia para ler a palavra 
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e pedir perdão a D’us pelo mau causado a esposa e filhos. 4ºInternalize, seja 
analítico consigo mesmo para ver se está praticando realmente o que 
aprendeu.  

 Não faça comentários negativo sobre a esposa e ninguém.  
 Lide com os problemas enquanto ainda são pequenos, não espere uma crise 

se formar. 
 A única maneira de lidar com os problemas são os três níveis de fé (citado 

acima em negrito). 
 Com Fé, vemos como até mesmo a maior das crises acontece para o nosso 

bem. 
 Os problemas só começam quando a esposa ou o marido não estão 

preparados para ouvir o que precisam corrigir ou não se esforçam o suficiente 
para alcançar a paz no lar.  

 A situação de solteiro (divorciado), muitas vezes não acaba rapidamente, as 
pessoas não estão na fila esperando para se casar com divorciados. É muito 
difícil encontrar uma nova parceira, especialmente com bagagem de filhos e 
dívidas. Quem vive essas dificuldades após o divórcio – apesar de não admitir 
– costuma-se arrepender de ter dado um passo precipitado para o divórcio. 
Por isso o divórcio nunca é a melhor opção, tenha fé, dedicando-se para a 
restauração de sua família. 

 A esposa espera que o marido ilumine a sua vida, que lhe dê atenção, apoio, 
amor e honra. Que ele a valorize e a faça sentir que ela é tudo o que ele 
poderia querer. Se a mulher não recebe tudo isso, e se só recebe o oposto, 
não há motivos para ela querer continuar casada. 

 Mesmo durante uma crise tão difícil, precisamos ter fé, e que teremos a 
solução por meio da oração. Com oração constante, é possível mudar 
qualquer situação.  
 

Uma oração modelo para ajudar os maridos a suportar os problemas no casamento 
exercitando fé em D’us para ajuda-lo: 

“Mestre do Universo, Pai, em nome de Jesus, obrigado por me permitir passar por 
essa luta, e me dar a oportunidade de corrigir meus erros. Por favor, ajude-me a 
passar nos testes em meu lar. Você me ensinou que é proibido fazer qualquer 
comentário à minha esposa, mas acho isso muito difícil de cumprir. Todas as vezes 
que vejo minha mulher cometendo um erro ou fazendo algo de que não gosto, meu 
coração se enche de arrogância e tenho vontade de criticá-la. Isso me faz sentir 
superior, melhor que ela. Comporto-me de modo cruel e faço comentários injustos. 
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Às vezes faço isso sem perceber. Até agora, sempre achei que o correto fosse falar 
com ela dessa maneira. Tenha misericórdia de mim, conceda-me força mental e 
espiritual para fazer nada que desagrade minha esposa, principalmente meus 
comentários ácidos. Me ajude a vencer minha carne todos os dias, me concede o 
fruto do teu Espírito Santo, na pessoa do Messias, Jesus, amém.  
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11º Princípio - Homem de honra sustenta a 
esposa              

 

“Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o 
colocou no jardim do Éden para o cultivar e 
o guardar.” - Gênesis 2:15 

 

 Foi ao homem dado a função que D’us designou de provedor da esposa. 
 Não é que a esposa não possa trabalhar, mas o homem não pode inverter 

essa função. Se ela trabalha é mais um motivo para o homem honrá-la e não 
querer se aproveitar dela.  

 O marido deve ser o provedor das necessidades da mulher. Ao falamos de 
alimentar e cuidar da esposa, não estamos falando que o homem tenha que 
cozinhar ou dar a comida na boca de sua esposa. Fala do seu papel de trazer 
ao lar a provisão como uma expressão de seu cuidado por ela. A mulher, 
quando ainda solteira, tinha na pessoa de seu pai, o provedor. 

 “Ele dominará em ti...” (Gn 3:16), então, a porção de domínio que o marido 
recebe invoca a bênção de D’us para que ele possa cumprir esse 
mandamento de sustentar a esposa. Assim, o marido não deve ter medo de 
cumprir esse propósito, pois tem a garantia de que D’us irá lhe ajudar nesta 
missão e será bem sucedido e prospero.   

 Quando o homem corajosamente aceita o desafio de ganhar dinheiro e 
assume completa responsabilidade, atrai a bênção de um sustento 
adequando e age como o governante da própria família.  

 O Rabino Nachman de Breslav ensina que a renda familiar é gerada na 
iluminação da alma da esposa, pois o dinheiro chega ao homem pelo mérito 
da esposa.  

 O marido deve fazer a esposa feliz, comprar presentes, ser generoso com o 
dinheiro e atender às suas necessidades. Assim a alma da mulher brilhará e 
ele colherá os frutos da boa renda. Como está escrito: “E Abrão se beneficiou 
graças a ela” Gênesis 12. Um ditado judaico diz: “Honrem a esposa para 
ficarem ricos”.  

 Se o homem coloca a esposa no topo da lista de prioridades, certamente 
encontrará uma maneira de atender às suas necessidades.  

 Quando a esposa de um procrastinador reclama que não tem dinheiro, ele a 
repreende: “Você não confia No SENHOR? Onde está a sua Fé? 
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 Um certo estudante judeu reclamou para o rabino que não podia comprar 
um vestido que a esposa queria pois estava muito ocupado com os estudos. 
O Rabino orientou, feches os livros, arrume um emprego e vá comprar o que 
sua mulher deseja. 

 Quando o marido dá liberdade financeira à esposa, ele ganha de quatro 
maneiras. Primeiro, ele mostra que confia nela, e isso lhe dá uma maravilhosa 
sensação de segurança. Segundo, ele não recebe nenhuma reclamação de 
estar impedindo suas vontades. Terceiro, se a renda é limitada, ela será mais 
compreensiva sobre a situação. E quarto, isso evita os desgastes por 
discursões sobre dinheiro.     

 Nunca esqueça do princípio ensinado por Yeshua: O que quereis que os 
homens vos façam, façais voz também. D’us recompensa generosamente o 
generoso. Mas, a mesquinhez do avarento é portanto, um bumerangue 
mortal.  

 Quanto mais sua alma brilha, maior a bênção de abundância que o marido 
recebe.  

 O Talmud diz ao marido, no tratado chulin 84: “O marido deve sempre beber 
e comer abaixo de seus meios e honrar a esposa acima de seus meios”.  

 Se o homem tem o desejo genuíno de honrar a esposa e prover à sua família, 
O Eterno certamente o ajudará e lhe proporcionará os recursos necessários. 
Com outras mandamentos, O Eterno não faz necessariamente o mesmo. Por 
quê? Imagine que uma pessoa peça 1 milhão de reais ao SENHOR para 
construir uma Igreja ou escola. A Bíblia não ordena a uma única pessoa a 
construir uma Igreja ou escola sequer, mas exige que o marido honre a 
esposa. O Eterno prontamente nos dá capacidade de cumprir os 
mandamentos que somos obrigados a obedecer.  

 Quando O Eterno vê que o marido é sincero, Ele o ajuda a honrar a esposa.  
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12º Princípio – Fazendo de seu lar um 
Jardim do Éden (Paraíso) 

 

“E plantou o Senhor Deus um jardim 
no Éden, na direção do Oriente, e pôs 
nele o homem que havia formado. Do 
solo fez o Senhor Deus brotar toda sorte de árvores agradáveis à vista e boas para 
alimento; e também a árvore da vida no meio do jardim e a árvore do 
conhecimento do bem e do mal.” - Gênesis 2:8,9 

 

Alguns princípios para fazer de sua casa um Jardim do Éden: 

 Em tempos difíceis, a dedicação e a fé do casal são provadas. Quem vive 
dificuldades é testado para ver se acredita que tudo é para o bem e se vai 
conseguir se fortalecer com alegria, oração, arrependimento, benevolência, 
compaixão e paciência extra.   

 Alguns períodos são particularmente difíceis para o homem em relação a 
esposa, quando ela está em seus dias de menstruação ou gravides. O 
resguardo pós gravides é outro momento difícil e quando o casal não pode 
ter filhos, é frustrante para esposa. Por isso o homem precisa ser sensível a 
este momento difícil da esposa. 

 Quanto mais o marido é melhor com a esposa, quanto mais feliz ele a faz, 
mais forte será a ligação entre eles. Se o marido tem sucesso, consegue criar 
laços de amor, união e amizade que durará a vida toda. 

 A maior esperança da mulher é ser valorizada pelo marido, e ela tem um 
medo profundo de não o ser. Esse medo a impede de admitir seus erros e 
a faz querer culpar os outros. Para ela admitir seus erros é equivalente a 
admitir que tem falhas e que não merece o amor do marido. 

 A necessidade de se sentir valorizada pelo marido é a razão pela qual a 
mulher não tolera comentários negativos ou reclamações. 

 Quando o marido honra a esposa, é sinal de que a ama. A honra é a fonte 
da alegria da mulher.  

 As mulheres tem características diferentes dos homens. Por exemplo 
mulheres amam comprar roupas. 

 A mulher quer uma casa bem decorada e roupas bonitas, mais do que carne 
assada.  
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 Muitas mulheres, no início do casamento são muito apegadas à casa dos 
pais. O marido deve ser compreensível com isso. 

 O marido deve ter consciência que a esposa tem natureza diferente dele.  
 Homem recém-casado não sairá à guerra, nem se lhe imporá qualquer 

encargo; por um ano ficará livre em casa e promoverá felicidade à mulher 
que tomou. - Deuteronômio 24:5. O pentateuco ordena o marido a alegrar 
a esposa, e não o contrário. Esse mandamento diz que a felicidade da 
esposa vem do marido. O homem deve fazer tudo de coração para esposa. 

 Ter um “bom coração” dá trabalho. Cada mensagem que o homem passa 
à esposa deve ser de coração. O marido deve se empenhar para sentir que 
a mulher é uma parte dele mesmo.  

 A esposa trabalha duro para preparar uma refeição que marido goste, se ele 
engole tudo e mal lembra do que acabou de comer, sem reconhecer seus 
esforços, ela se senti diminuída.  

 Demonstre interesse pelos interesses dela, mesmo que eles não interesse a 
você. Assim, como O Eterno, ela quer o seu coração.  

 Uma dica para o casal, não permita que ninguém durma em seu quarto.  

 O marido não pode dar atenção a outros e demonstrar pouca preocupação 
com a esposa. Como está escrito: “Ora, se alguém não tem cuidado dos seus 
e especialmente dos da própria casa, tem negado a fé e é pior do que o 
descrente. - 1Timóteo 5:8 ARA 

 O marido deve elogiar diariamente a esposa. Seja amoroso com ela. Declare 
palavras de exaltação a ela. Isso deixar a esposa mais motivada e tranquila.  

 Se o marido insulta a esposa, é como se enfiasse uma faca no coração dela.  
 A paz no lar depende das escolhas das palavras do marido.  
 O marido deve dizer ainda mais palavras de amor e carinho como está escrito: 

“Muitas mulheres procedem virtuosamente, mas tu a todas sobrepujas.” - 
Provérbios 31:29 ARA. Aqui o marido elogia as virtudes da esposa.  

 A natureza carnal do homem pode se opor e dizer: essa mulher não merece 
ser elogiada. O homem deve se opor aos questionamentos de sua carne.  

 O Pentateuco diz: “ama o próximo como a ti mesmo” (Levítico 19:18). A 
esposa também é considera o próximo do marido.  

 Assim como na água a face reflete a face, o coração do homem encontra seu 
reflexo em outro (Provérbio 27:19). Quando a mulher sabe que o marido a 
valoriza, ela o ama. Isso faz que ela perdoe o marido mais facilmente quando 
comete erros, pois “o amor cobre multidão de pecados” Provérbios 10:12.  
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 A mulher precisa ouvir do marido “eu te amo” todos os dias para se sentir 
valorizada.  

 Nos dias de menstruação, o marido deve respeitar o ciclo dela, evitar relação 
sexual e ser carinhoso e compreensivo. Esse tempo de abstinência sexual é 
importante para criar um ambiente de “saudade” para não banalizar o sexo.  

 O rosto brilhando do marido com amor e alegria é mais importante que bens 
materiais. Por isso marido, nunca deve chegar em casa de “cara” amarrada.  

 Quando o marido não deixa a “cara” amarrada, e prepara o rosto para entrar 
em casa, é como se preparasse para receber a presença do Espírito Santo de 
D’us.  

 Deuteronômio 22:4 diz que é importante ajudar o próximo. Da mesma forma, 
se a esposa está sobrecarregada com os afazeres de casa o marido deve ter a 
percepção e então, ajudá-la.  

 Em caso de gestação o marido deve redobrar os cuidados com ela, pois ela 
pode sofrer um aborto espontâneo. Após o nascimento os cuidados são 
redobrados com ela.  

 Todos querem que D’us tenha misericórdia. Mas Ele só tem misericórdia de 
quem exerce misericórdia. Quando o marido tem misericórdia da esposa, 
abre os portões da misericórdia divina sobre si mesmo.  

 Julgue a esposa por suas qualidades e não, pelos defeitos dela. Muitos 
maridos por vezes não julgam a esposa favoravelmente porque levam os erros 
dela para o lado pessoal. Achando que mulher fez algo com o intuito referi-
lo.  

 Por meio da esposa, O Eterno mostra os defeitos do marido. Deste modo 
com fé o marido deve aceitar, pois tudo vem do SENHOR e tem um 
propósito. A mulher é uma vara nas mãos do SENHOR, para despertar o 
marido as mudanças que ele precisa realizar.   

 O papel do marido é dar e o da mulher é receber. 
 O homem que busca honra perde seu status masculino, pois quer receber e 

espera caridade. Isso cria a situação intolerável em que há duas “mulheres” 
em casa. O marido deve se despojar do próprio desejo de querer ser 
honrado, e honrar a esposa. Quando ele à honrar, ela o tratará com 
respeito.  

 A maior honra para a mulher é ter um marido humilde que a coloque como 
prioridade máxima. Esse um grande sinal que o marido realmente valoriza 
a esposa. 

 O comentarista talmúdico, Gaon de Vilna explica a diferença entre um Rei 
e um Imperador: O rei é escolhido por pessoas que querem ser governadas 



 
 
 

MASF - Missão Apostólica Sem Fronteiras  

 Rede | Homens de Honra 

Todo Conteúdo pesquisado, adaptado e selecionado foi organizado pelo Apóstolo Yves 
Marcel de Souza Garcia, e todas as fontes consultadas e citadas se encontram na 

referência. Manaus-Amazonas. www.masfbrasil.com 

42 

por ele. O imperador é aquele que conquista um território e o governa sem 
consultar a população. O noivo é comparado ao rei, já que sua esposa o 
aceitou como marido, mas ela espera que ele governe como os reis justos 
de Israel, com força, compaixão e sensibilidade.  

 O marido deve ter cuidado com suas palavras, quando ditas, não se apagam 
da memória. Mesmo quando a pessoas magoada perdoa, a dor fica por 
tempo na alma e demora a cicatrizar.  

 O talmud conta uma história onde um rabino era cheio de virtudes e grande 
conhecedor das escrituras hebraicas, onde voltava uma vez ao ano para 
casa com o consentimento da esposa na véspera do dia do Perdão, 
conhecido como Yom Kippur. Essa história relata que nesta ocasião o 
rabino não retornou para casa pois se excedeu nos estudos, e sua esposa 
estava ansiosa lhe esperando, como ele não veio, ela chorou. Neste 
momento foi dado um decreto de morte ao rabino, e o local onde ele estava 
desmoronou, ele caiu e morreu. Embora o rabino não tivesse intenção de 
magoá-la.  

 O talmud afirma que todas as punições são entregues por um mensageiro, 
exceto a punição por causar danos pessoais a outros, a qual O Eterno 
entrega “pessoalmente”.   

 A estrada para a paz no lar é pavimentada com testes, obstáculos e 
dificuldades.  

 O marido precisa se familiarizar com as áreas em que ele e a esposa têm 
opiniões divergentes e com os tópicos que são particularmente sensíveis para 
todas as mulheres. Então ele poderá “andar com cuidado” sempre que essas 
situações surgirem.  

 Quando alguém está em uma situação explosiva, deve saber que se trata de 
Satã tentando criar discursões e discórdias.  

 Muitos casais brigam por coisas sem importância. A carne do homem vai 
sempre querer impedir a paz. Por exemplo, as vezes a mulher pede ao marido 
para limpar algo, que não levará mais que meia hora. Mas muitos maridos se 
ofendem com esses pedidos, pensando que vai gastar seu “precioso” tempo. 
As vezes dizem: o quê?! Com impaciência. Por isso os maridos não entendem 
depois por que elas ficam bravas e agem vingativamente. Para evitar esse tipo 
de situação é importantíssimo o marido ser amoro e PACIENTE com ela.  

 O MARIDO NUNCA DEVE INSULTAR OU BATER NA ESPOSA. O Código 
da lei judaica declara: “O homem que bate na esposa comete uma 
transgressão brutal e o tribunal pode bater nele e expulsá-lo de casa”.   



 
 
 

MASF - Missão Apostólica Sem Fronteiras  

 Rede | Homens de Honra 

Todo Conteúdo pesquisado, adaptado e selecionado foi organizado pelo Apóstolo Yves 
Marcel de Souza Garcia, e todas as fontes consultadas e citadas se encontram na 

referência. Manaus-Amazonas. www.masfbrasil.com 

43 

 Em uma discursão com a esposa, o dano pode ser irreparável a até levar ao 
divórcio.     

 Os sábios de Israel dizem que o mundo está apoiado no mérito daqueles que 
se controlam durante uma discursão e evitam dizer o que gostariam. 

 Se a esposa repreende o marido sobre assuntos relacionado a vida espiritual, 
como: ele não está dando exemplo como cristão, de ele não orar, de não ler 
a palavra e ser infiel nos dízimos e ofertas, ele deve aceitar as palavras da 
esposa, pois esse é caminho da humildade, e D’us está usando-a para 
repreende-lo.  

 Quando o marido aceita a dor da repreensão, ele está substituindo o 
sofrimento que lhe caberia.  

 O VERDADEIRO ARREPENDIMENTO É SUPORTAR INSULTOS E A 
REPREENSÃO EM SILÊNCIO.  Como disse o Ap. Paulo: O fato de haver 
litígios entre vocês já significa uma completa derrota. Por que não preferem 
sofrer a injustiça? Por que não preferem sofrer o prejuízo? Em vez disso 
vocês mesmos causam injustiças e prejuízos, e isso contra irmãos! - 1 
Coríntios 6:7,8. 

 Caríssimo Marido, ouça a sua esposa e vá as comprar de supermercado com 
ela sem ficar com raiva. Engolir o orgulho é difícil, mais o esforço valerá a 
pena. 

 As esposas por conta das demandas da casa são suscetíveis a estresse. Por 
isso, os maridos devem ajuda-las e devem ser sensíveis a elas. Ainda tem 
maridos que perguntam: por você está estressada? Fala sério, ela precisa 
mesmo responder? 

 Os Sábios de Israel dizem: “Um homem virtuoso mantém suas preocupações 
no coração e alegria no rosto”.  

 O marido precisa manter seu temperamento adequando dentro de casa para 
criam um ambiente de paz e feliz. Maridos “granadas”, criam um ambiente 
de tensão e medo dentro de casa. O marido deve ser carinhoso e firme 
quando deve ser, mas sem GROSSERIA.     

 Quando o marido está triste, D’us se entristece junto.  
 O marido não deve viver em mentiras, primeiro porque desagrada a D’us, e 

segundo, porque traz danos ao seu relacionamento. Seja honesto com suas 
palavras e sincero em amor. “O que sair dos teus lábios guardarás...” 
Deuteronômio 23:23.   

 Seja discípulo de Arão que é um tipo de Cristo, amando e buscando a paz. 
Pois Arão sempre buscou apaziguar discórdias e aumentar o amor entre as 
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pessoas. (Êxodo 28:30). Ame a verdade, pois sem verdade é impossível haver 
paz. 

 O nosso aperfeiçoamento espiritual (Santidade) é a nossa maior e mais 
desafiadora obrigação na vida. Quando o espírito do homem está contente 
com uma pessoa, o Espírito do SENHOR está contente com ele. 

 A jornada para mudar falha de caráter é longa e árdua, repleta de sucessos e 
fracassos, armadilhas e testes. Temos que ser obstinados para completar a 
trajetória. PRECISAMOS NOS ESFORÇAR E NOS DISCIPLINAR.  

 Quando o marido é também líder da Igreja, o casamento é o melhor lugar 
para ele aperfeiçoar seu caráter. Ele terá uma “bagagem” de experiencias e 
conhecimento que poderá ajudar o rebanho de Cristo, e os seus amigos e 
familiares. 
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10 Regras para um casamento bem 
sucedido  

 
Uma Lista feita pelo Rabino, 
Professor de Ética e erudito 
contemporâneo em Jerusalém, 
baseado nos ensinamentos do 
Pentateuco.  
 

1. Mantenha o foco principal 
em dar, mais do que receber. Quando sua meta for dar prazer ao cônjuge, 
você sempre irá encontrar a oportunidades para alcançá-la. Você também 
ganhará fazendo isto, uma vez que as pessoas tendem a retribuir ações 
positivas; 

2. Permaneça em silencio caso o cônjuge lhe insulte. Ao ignorar insultos e 
desprezo, você evitará muitas discussões desnecessárias e o desentendimento 
momentâneo passará rapidamente, e o ofensor tenderá a se arrepender de 
tal atitude, e evitará comete-la novamente; 

3. Desista das expectativas pouco realistas. As pessoas se casam com muitas 
expectativas que não são expressas conscientemente. Ao deixa-las de lado, 
você irá prevenir a frustração e a raiva. Não espere que o seu parceiro seja 
perfeito e não faça comparações; 

4. Evite rotular aquelas coisas que você não gosta com palavras pejorativas. 
Experimente uma perspectiva mais positiva; 

5. Pense em como motivar seu cônjuge a querer fazer aquilo que você quer que 
ele ou ela faça. Caso a sua primeira estratégia não funcione, experimente ou 
outras. Lembre-se que o elogio delicado é um estimulo poderoso; 

6. Ao conversar com seu cônjuge, jamais perca de vista o objetivo principal: 
TER UM CASAMENTO FELIZ. Se a resposta dele ou dela for negativa, reveja 
sua forma de conversar; em outras palavras, modifique a sua abordagem; 

7. Esteja preparado para as concessões, esteja pronto para fazer algo mesmo 
que não seja do seu agrado, em retribuição a um comportamento semelhante 
por parte do seu parceiro; 

8. Não culpe ou condene seu cônjuge por erros. Pense na melhor maneira de 
prevenir a recorrência dos erros sem provocar ressentimento ou machucar os 
sentimentos dele ou dela; 

9. Viva o presente. O que quer que tenha dado errado no passado, acabou. O 
foco deve estar na melhora da situação atual; 
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10. Pergunte-se sempre: “O que eu posso fazer para criar uma atmosfera 
agradável no meu lar?”. 

Dez poderosas sugestões para preservar a unidade mais importante do povo de D’us: 
A FAMÍLIA. 
Felizes para sempre! 
 
Segundo à organização judaica 
Chabad, “o casamento será 
fortalecido a cada dia através do 
entendimento entre ambos, dos 
limites do outro, companheirismo, 
amizade, carinho, amor, respeito e 
cumprimento das leis de pureza 
familiar. Estes são os verdadeiros 
valores que consagram um 
casamento”. 
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Um pequeno guia rápido para 
solteiros e noivos  

A história do pentateuco sobre a 
busca de uma esposa para Isaac 
(Gênesis 24:3-27) pode nos dar 
vários conselhos bons. 

O destino de Rebeca entrelaçou-se 
com o de Itzhak quando Abraão 
decidiu que era chegado o momento de seu filho se casar e dar continuidade a seu 
legado. Para isso, chamou Eliezer, seu mais fiel servo, e pediu-lhe que fizesse o 
seguinte juramento: “Quero que jures pelo Todo-Poderoso – Senhor dos céus e da 
terra – que não escolherás esposa para meu filho entre as filhas dos canaanitas, entre 
os quais me instalei. Nem escolherás uma dentre as filhas de Aner, Eshkol e Mamrai. 
Vai à terra onde nasci e escolhe uma esposa para Itzhak”. Abraão vivia então em 
Beersheva.  
 
Mas, pergunta Eliezer: “E se a jovem não quiser voltar comigo, devo então levar teu 
filho de volta à terra que deixaste?” (Gênese 24: 5). A resposta de Abraão não deixa 
dúvidas: “Não; meu filho, que foi escolhido como sacrifício ao Senhor no Monte 
Moriá, não deve deixar a Terra Santa. Meu Senhor, cuja mensagem divulguei em 
todo o mundo, mandará Seu anjo para ajudá-lo em sua missão. No entanto, se a 
jovem se recusar a partir, estarás liberado de teu juramento e poderás escolher uma 
moça dentre as filhas de Aner, Eshkol ou Mamrai para meu filho. Mas, guarda-te de 
não levar meu filho de volta para lá”. 

Por que Abraão estava tão preocupado com a origem da futura esposa de Itzhak e 
por que escolheu justamente Aram-Naharaim, a cidade de Nachor, seu irmão? 
Abraão sabia que uma mulher canaanita jamais poderia ser esposa de seu filho, pois 
um intransponível abismo espiritual e moral separava Abraão e seus descendentes 
do povo de Canaã. Ele optou por Aram porque sabia que o povo de sua terra natal 
não era moralmente corrupto como o de Canaã. No mais profundo de seu íntimo, 
Abraão desejava para seu filho uma mulher cuja retidão e compreensão de seu papel 
enquanto companheira e mãe fossem semelhantes às de Sara, sua amada esposa.  
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Eliezer encontra Rebeca 

Segundo o Midrash, Eliezer jurou novamente lealdade a Abraão e iniciou os 
preparativos para partir rumo a Aram. Preparou dez camelos, que viajaram levando 
os presentes preciosos de seu mestre. Abraão deu-lhe também um documento no 
qual afirmava que todos os seus bens pertenciam a Itzhak. O Todo-Poderoso então 
mandou dois anjos para acompanhar Eliezer. Um tinha como missão escoltar o servo 
fiel e o outro, atrair no momento certo Rebeca (Rivka, em hebraico) até o poço no 
qual Eliezer pararia para beber água. 

Assim, relata o Midrash, com a ajuda de D’us através de Seu anjo, a viagem de 
Hebron a Aram, que normalmente duraria 17 dias, foi feita em apenas um dia. 
 
A Torá nos relata como, ao chegar em Aram, Eliezer pede a ajuda Divina para 
encontrar a mulher certa para Itzhak: “Senhor, D’us do meu mestre Abraão, Seja 
misericordioso permitindo que eu cumpra minha missão ainda hoje. Eu 
permanecerei parado no poço esperando as jovens da cidade que costumam vir 
buscar água. Faça com que aquela que está destinada a Itzhak responda ao meu 
pedido para beber água, dizendo: ‘Beba e então eu darei de beber a seus camelos’. 
Pois aquela que tiver a bondade de oferecer água a mim e a meus animais, fará jus 
à bondade e hospitalidade que reinam na casa de Abraão”. Mal acabara de falar, 
surge Rebeca.  

Segundo o Midrash, Rebeca, filha de Betuel, não costumava ir à fonte para buscar 
água. Geralmente mandava suas servas, pois, além de modesta e recatada, seu pai 
era o rei de Aram-Naharaim. Mas o anjo enviado por D’us fez com que ela se 
dirigisse naquela tarde ao poço, ao encontro de seu destino – ser a esposa de Itzhak. 
 
Parado no local, Eliezer observava as jovens. Queria ver a jovem destinada a ser a 
futura esposa de Itzhak longe da influência de sua família. Segundo o Midrash, 
quando Rebeca chegou ao poço com um cântaro nos ombros, Eliezer imediatamente 
notou que ela não se abaixava para pegar a água, como as demais, mas esta brotava 
milagrosamente das profundezas em sua direção, indicando ser ela possuidora de 
uma especial santidade. 

Dirigindo-se a ela, ele então perguntou: “Permita-me tomar apenas um gole da sua 
jarra?” E ela respondeu gentilmente, sorrindo, apesar de não o conhecer: “Beba 
quanto desejar, meu mestre” (Gênese 24:18). Depois que ele estava saciado, Rebeca 
acrescentou: “Eu também darei de beber a seus camelos até que estejam satisfeitos”. 
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Novamente ela se aproximou do poço e encheu a jarra para servir os animais, não 
apenas de um gole, mas em quantidade suficiente para que satisfizessem o 
estômago. É sabido que os camelos têm capacidade de armazenar água para vários 
dias. E Rebeca os serviu dez vezes, observada por Eliezer.  

Além de extremamente linda, ela exalava bondade. Eliezer então teve certeza de que 
o Todo-Poderoso respondera a seu pedido: ele estava diante da jovem destinada a 
ser a esposa de Itzhak. Segundo alguns sábios, na época Rebeca tinha apenas 3 anos 
de idade, enquanto outros acreditam que ela já tivesse 14 anos. 

Eliezer então tirou de seu bolso um aro e duas pulseiras de ouro e a enfeitou, 
perguntando-lhe quem era seu pai e se havia em sua casa um quarto para hospedá-
lo por uma noite. Dizendo ser filha de Betuel – filho de Milcá e de Nachor, irmão de 
Abraão – ela afirmou que havia abrigo para os camelos e também um quarto para 
hospedá-lo por quanto tempo ele quisesse. Agradecendo ao Todo-Poderoso por tê-
lo feito encontrar a jovem adequada, Eliezer exclama: “Abençoado seja o Senhor, 
D’us de meu mestre Abraão, que me guiou diretamente para a família de meu 
mestre”. 
 
Rebeca correu para casa para contar à mãe o que havia acontecido, sendo ouvida 
por seu irmão Labão, que o convidou para sua casa. Eliezer, então, ao reunir-se com 
toda a família, falou de sua missão e de que maneira o Todo-Poderoso o conduzira 
até Rebeca. Tanto Labão quanto Betuel concordaram com o pedido de casamento, 
dizendo: “Isto é obra de D’us” (Gênese 24:50). “A questão foi pré-determinada e 
não podemos impedi-la. Leve Rebeca para ser a esposa do filho de seu mestre”. Ao 
ouvir a concordância de Labão e Betuel, Eliezer prostou-se ao chão, para agradecer 
a D’us, e entregou a Rebeca jóias e enfeites de ouro e prata como presentes de 
casamento. 
 
No dia seguinte, Labão, irmão de Rebeca, e a mãe tentam impedi-la de partir com 
Eliezer, argumentando que Rebeca devia esperar um ano para preparar o enxoval e 
o casamento. Ao ver o anjo esperando por ele fora da casa, Eliezer afirmou que 
deveria partir imediatamente. A família então disse que a decisão cabia a Rebeca. 
Mesmo sabendo que seu irmão e sua mãe não concordariam, a jovem afirmou: “Eu 
irei”. Assim, como Abraão, ela estava pronta para deixar sua família, sua terra natal 
para tornar-se esposa de Itzhak. Rebeca desabrochara como “uma rosa entre 
espinhos”, entre pai e irmão corruptos. Apesar de serem ambos perversos, ela 
permaneceu pura e boa. 



 
 
 

MASF - Missão Apostólica Sem Fronteiras  

 Rede | Homens de Honra 

Todo Conteúdo pesquisado, adaptado e selecionado foi organizado pelo Apóstolo Yves 
Marcel de Souza Garcia, e todas as fontes consultadas e citadas se encontram na 

referência. Manaus-Amazonas. www.masfbrasil.com 

50 

Rebeca e Eliezer partiram de Aram ao meio-dia e chegaram a Beersheva na mesma 
tarde. Mais uma vez, segundo o Midrash, o Todo-Poderoso reduzira milagrosamente 
o tempo de viagem. Quando eles se aproximavam, Itzhak foi aos campos orar no 
local onde sentira a Presença Divina. Foi Itzhak quem instituiu o Minchá – a oração 
da tarde. Foi lá que Rebeca o viu pela primeira vez, envolto pela luz da Presença 
Divina e, sobre ele, um anjo a protegê-lo. E disse: “Este deve ser um grande homem. 
Quem é?” Ao que Eliezer respondeu: “É o meu mestre”. Imediatamente Rebeca 
agradeceu ao Senhor por ter sido destinada a ele. Segundo o Midrash, ao mesmo 
tempo, porém, teve a visão de que geraria um filho malvado (Esaú), estremecendo 
e caindo do camelo. Eliezer a recolhe do chão e a leva a Abraão e Itzhak. 

Casal único 

Com Itzhak e Rebeca o texto bíblico relata o primeiro casamento que se conhece na 
história da humanidade. Foram o único casal monogâmico citado no Gênese, pois, 
por ter sido “escolhido como sacrifício ao Senhor no Monte Moriá”, Itzhak não podia 
ter uma outra mulher também como esposa. Itzhak e Rebeca se completavam e, 
como nos revela a Torá, amavam-se apesar das diferenças de personalidade. Itzhak 
era um pensador, um homem gentil e carinhoso, mas passivo. Rebeca, ao contrário, 
um caráter decidido, de muita presença. Ambos possuíam visão profética, mas 
Rebeca possuía também a intuição feminina.  

O Midrash descreve Rebeca entrando na tenda de Sara, a falecida mãe de seu futuro 
marido. Desde a morte de Sara, cada vez que Itzhak entrava na tenda e sentia a 
escuridão, entristecia-se. A luz que costumava emanar da tenda que fora de Sara 
permanecia apagada, restando apenas as trevas. Enquanto Sara viveu, as velas do 
Shabat permaneciam acesas, a farinha da chalá era abençoada e a Presença Divina 
pairava sobre sua tenda. Com a vinda de Rebeca, seu casamento com Itzhak e sua 
entrada na tenda, as três bênçãos retornaram ao recinto. 

Os gêmeos 

Rebeca, assim como Sara, não conseguia engravidar. Passaram-se vinte anos antes 
que D’us atendesse as preces de Itzhak e Rebeca, finalmente, conseguisse conceber. 
Sua gravidez foi difícil, pelos gêmeos que concebera. Durante os noves meses, ela 
sentia intenso conflito em seu ventre. Diz o Midrash que toda vez que ela passava 
por um idólatra, Esaú dava-lhe pontapés e queria sair, enquanto que toda vez que 
passava por uma academia de estudo da Lei, era Jacó quem se agitava em seu 
interior. A luta era tanta que, em sua dor, ela foi até a Academia de Shem e Ever 
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para perguntar a D’us: “Se isto é assim, então por que eu existo?” E o Todo-
Poderoso respondeu-lhe: “Há duas nações em seu ventre... o mais velho servirá ao 
mais jovem”.  

Quando chegou a termo, Rebeca deu à luz gêmeos; o primogênito foi chamado de 
Esaú e o segundo de Jacó. Os dois filhos de Itzhak e Rebeca eram totalmente 
diferentes tanto fisicamente como moral e espiritualmente. Enquanto Esaú era um 
caçador, Jacó estudava. 

Rebeca sabia quem era Esaú, realmente; via seus dois filhos em sua verdadeira 
natureza. Sabia que Esaú era materialista, percebera sua dubiedade e sua 
brutalidade. Sabia que seu instinto para o mal era maior do que suas qualidades. 
Após ter vivido anos no meio de pessoas maldosas, Rebeca sabia reconhecer a 
crueldade e a falsidade, enquanto que Itzhak, que passara sua vida no meio de 
santidade, pouco sabia sobre a maldade. Rebeca via com clareza que somente Jacó 
poderia mudar o mundo da forma como Abraão o concebera.   

(Fonte: Compilado Revista Morashá - http://www.morasha.com.br/mulheres-
biblicas/rebeca-a-segunda-matriarca.html) 

Algumas lições deste relato de Isaac e Rebeca. 

 O solteiro deve orar fervorosamente por uma mulher segundo o coração de 
D’us.  

 O Solteiro deve orar pois somente D’us, conhece o coração (1Samuel 16:7). 
 O Solteiro deve orar pedindo que D’us ajude seu casamento, que não sejam 

inférteis e que tenham pela graça filhos virtuosos.  
 O Solteiro deve orar para que a esposa tenha uma personalidade boa e 

carinhosa, e assim por diante. 
 Vemos Eliezer, servo de Abraão, focou apenas se Rebeca possuía uma boa 

personalidade e se agia com misericórdia e generosidade. 
 Assim como sabemos que nós não somos perfeitos, é evidente que nenhuma 

mulher é perfeita. O propósito do casamento é o aprendizado da convivência 
com amor e a ajuda mútua rumo ao aperfeiçoamento pessoal. 

 O talmudista Gaon de Vilna disse: “É mais fácil conhecer todo o talmud do 
que retificar apenas um traço de caráter”.  

 A esposa tem que ser amada como ela é. Foque nas qualidades dela. 
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 Quando o casamento começa, é aí que o verdadeiro trabalho começa. E um 
dos propósitos do casamento é mostrar o caráter do homem, e leva-lo ao 
aperfeiçoamento.  

 O solteiro que escolhe demais, buscando uma “mulher perfeita” por simples 
orgulho e capricho, acabará frustrado. E acabará no final casando com 
qualquer uma.  

 A formação de um casal é feita de acordo com as ações da pessoa no 
presente, na época de seus shiduchim (encontro), e não segundo as ações do 
passado ou futuro. O casal é formado de acordo com os atos da pessoa no 
presente, segundo seu comportamento de hoje.   

 

Instruções Pré-Casamento 

Mazol Tov! (Bênçãos do Alto)! Você está prestes a iniciar uma vida de parceria, amor, 
paz e alegria. Seu próximo passo e o elo que será formado são as coisas mais bonitas 
do mundo. Nada se compara à beleza do amor entre um homem e uma mulher. 

Embora os custos do casamento são importantes e necessários, como 
ornamentação, cartório, fotos, buffet etc... O mais IMPORTANTE mesmo é o que 
vem depois da festa: a habilidade de viver em paz e harmonia. Atualmente, 
problemas como discórdia, falhas de comunicação e mal-entendidos caracterizam a 
maioria dos relacionamentos.  

 Casar-se sem instrução pré-nupcial equivale a pegar o volante sem saber 
dirigir.   

 Para resguardar a esposa que deixa a casa dos pais, em caso de um trágico 
divórcio, o contrato de casamento em Israel, obriga o marido a partilhar todos 
os bens, e ainda o marido pagará um dote equivalente R$: 28.000,00. Em 
famílias ricas, há ainda um adicional. 

 O contrato de casamento em Israel, o noivo não recebe nada, mas dá tudo – 
anel, comida, roupas, necessidades, sustento e obrigações emocionais e 
materiais. Ele promete cuidar da esposa e se obriga a vender a roupa do 
corpo para cumprir suas responsabilidades. Segundo os preceitos judaicos, o 
homem é o doador e a mulher é o recipiente.  

 Assim como o sol faz brilhar sua luz na lua, o marido deve ser o doador e a 
mulher o recipiente.  

 Se o homem nunca esquece a regra de que o marido é o doador, ele sempre 
terá paz em seu lar. ESTA POSIÇÃO É INERENTE À CRIAÇÃO. 
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 Os sábios de Israel ensinam que por meio da Ketubá, contrato de casamento, 
o marido é obrigado a atender a todas as necessidades da esposa 
honradamente, mesmo que tenha de trabalhar duro. Assim os sábios calam 
os preguiçosos, os irresponsáveis e os “santos crentes” que mandam as 
esposas miseráveis ao SENHOR e dizem: “D’us proverá” Peça a Ele o que 
você precisa”. 

 A ketubá diz que o marido irá trabalhar, cuidar, alimentar e sustentar a 
esposa, e não dar sermões sobre fé e confiança. Nenhuma lei requer que a 
esposa assine um documento obrigando-a a escutar os “sermões do marido”.  

 Cuidar da esposa significa não criticá-la, e certamente não torna-la vítima de 
raiva e abuso verbal. Quando o marido valoriza e quer cuidar da esposa, ele 
a elogia constantemente, ignora suas falhas, ressalta suas virtudes e lhe passa 
o sentimento de que ela é a melhor mulher do mundo. 

 Outro motivo pelo qual “cuidar” vem antes de “sustentar” na ketubá, é que 
a lei judaica requer que o marido sustente a esposa, mas que faça isso de 
maneira respeitosa e afetuosa. Se ele dá um cheque de 100 mil reais, 
enquanto resmunga e murmura por entre os lábios e dentes, o dinheiro não 
valerá nada para ela. 

 Quando a esposa vê que o marido está se esforçando para lhe agradar, sua 
alma brilhará de alegria. 

 O adultério começa com os olhos, por isso que Jesus disse: “Se olhares para 
uma mulher com intenção impura, já adulterou com ela” (Mateus 5:28).  

 Se o marido não atende as necessidades emocionais da esposa, ela devolverá 
uma sêde por amor, atenção e respeito. Primeiro ela reclamará e se tornará 
agressiva. Eventualmente, sua fidelidade pode balançar.  

 O noivo deve se casar para aumentar a glória do Eterno, e não para a sua 
própria glória e contentamento.  

 A esposa, criada daquela costela, como na história de Adão e Eva, é, 
portanto, a “edificação eterna” do marido. Sem ela, ele não tem casa nem 
lar. Por isso a esposa é o lar do marido. 

 Deuteronômio 30 diz: Ponho diante de ti a bênção a maldição, escolhe, pois, 
a bênção para que vivas!... A vida é andar conforme as leis e princípios 
contidos no antigo e no novo testamento.   

 O Sagrado e a paz caminham juntos com as bênçãos, ao passo que a luxúria 
e a indecência, em qualquer forma (Fotos pornográficas, DVD’s, rede sociais 
promiscuas, modo sensual, fala imprópria, etc..), estão associadas a 
maldições, pois estas e a presença do Espírito Santo são mutualmente 
excludentes.  
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 Andando em santidade o casal desfrutará de bênçãos que refletirão: No 
rejuvenescimento do casal, sobre os filhos, de modo que serão bem 
sucedidos, e sobre a vida financeira do casal.  

 A oração antecipada e diária do marido, protege a família de julgamento dos 
céus que ainda não se manifestaram.  

 O marido deve ser um homem de oração. 
 Se você chegou até aqui na leitura deste material, peça a D’us em nome de 

Jesus que você possa internalizar e cumprir tudo que aprendeu nesta 
maratona de instrução.       

 Consertar um edifício é mais difícil que construir um novo. O mesmo vale 
para o casamento. Portanto receba estas instruções e ore, pois estás são 
excelentes preparações para o casamento.  

 No dia do casamento o noivo deve jejuar o dia inteiro, e se recolher em um 
quarto e pedir perdão ao SENHOR por todos os seus pecados até aquele 
momento, deve fazer uma busca detalhada de erros com o próximo, falhas 
de caráter e pecados carnais. E se comprometer todos os dias em fazer o 
melhor para se santificar e fugir do mal. Depois deste arrependimento, o 
noivo deve pedir em oração pelo dom espiritual da fé em D’us e em suas leis 
em princípios, e força do Espírito Santo para cumpri-los.         

 

 

Que O Eterno em Yeshua, o ajude a ter sucesso! 

Shalom, Homem de Honra! 
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Questões para fixação  

 

Faça um pequeno resumo de todos os princípios apresentados nesta apostila: 

 

1º Princípio – Ter um lar de Paz. 
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
................................................................................................................................. 

2º Princípio – Não critique sua esposa. 
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
................................................................................................................................. 

3º Princípio – A esposa é prioridade. 
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
................................................................................................................................. 

4º Princípio – O homem é doador. 
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
................................................................................................................................. 

5º Princípio – Respeite, honre e dê atenção a esposa. 
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
................................................................................................................................. 

6º Princípio – Santidade pessoal e satisfazer a esposa. 
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
................................................................................................................................. 

7º Princípio – O marido deve orar. 
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
................................................................................................................................. 

8º Princípio – Evitando conflitos e lutando pela paz. 
.................................................................................................................................
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.................................................................................................................................

................................................................................................................................. 

9º Princípio – Ter harmonia com a esposa. 
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
................................................................................................................................. 

10º Princípio – Fé para suportar as dificuldades, ser provado por meio dos 
problemas. 
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
................................................................................................................................. 

11º Princípio – Homem de honra sustenta a esposa. 
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
................................................................................................................................. 

12º Princípio – Fazendo de seu lar um Jardim do Éden (Paraíso). 
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
................................................................................................................................. 

13º- Princípio sobre as Dez regras para um casamento bem sucedido. 
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
................................................................................................................................. 

14º- Princípios para solteiros e noivos. 
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
................................................................................................................................. 
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Referências 

 

Pesquisa, consulta e adaptação   

 

Bíblia de Estudo Shedd – Almeida revista e atualizada. 

Bíblia online - https://www.bibliaonline.com.br/ 

Eggerichs, Emerson – Amor e respeito, o amor que ela mais deseja, e o respeito 
que ele mais precisa.  

Arush, Shalom – Jardim da Paz – Manual de casamento para homens. 

Blech, Benjamim – O mais completo guia sobre Judaísmo.  
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Sobre o organizador 

Yves Marcel de Souza Garcia, É Amazonense e casado com a Bispa 
Quécia Brandão Garcia, é descendente de catalão. É Bacharel em 
Teologia, com curso em Teologia da Restauração, Licenciando em 
Ciências da Religião (FBNovas). Apóstolo e presidente da Missão 
Apostólica Sem Fronteiras. Pastor da Congregação MASF BTS.  

 


