PAPEL DO HOMEM – PAPEL DA MULHER
1- MULHERES
“ Também disse Deus: Façamos o homem (Mda ‘adam aw-dawm’) à nossa imagem,
conforme a nossa semelhança; tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus,
sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra.”
(Gênesis 1:26 RA)
“ Criou Deus, pois, o homem (Mda ‘adam aw-dawm’) à sua imagem, à imagem de Deus o
criou; homem (rkz zakar=macho) e mulher (hbqn n@qebah=fêmea) os criou.” (Gênesis
1:27 RA)
“ E Deus os abençoou e lhes disse: Sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a;
dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela
terra.” (Gênesis 1:28 RA)
“ Viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Houve tarde e manhã, o sexto dia.”
(Gênesis 1:31 RA)
“7 Então, formou o SENHOR Deus ao homem (Mda ‘adam aw-dawm’) do pó da terra e lhe
soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem (Mda ‘adam aw-dawm’) passou a ser alma
vivente. 8 ¶ E plantou o SENHOR Deus um jardim no Éden, na direção do Oriente, e pôs nele o
homem (Mda ‘adam aw-dawm’) que havia formado.” (Gênesis 2:7-8 RA)
“15 Tomou, pois, o SENHOR Deus ao homem (Mda ‘adam aw-dawm’) e o colocou no jardim
do Éden para o cultivar e o guardar. 16 ¶ E o SENHOR Deus lhe deu esta ordem: De toda árvore
do jardim comerás livremente,” (Gênesis 2:15-16 RA)
“ mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás; porque, no dia em que dela
comeres, certamente (twm muwth=morrer) morrerás (twm muwth=morrer).” (Gênesis
2:17 RA)
Disse mais o SENHOR Deus: Não é bom que o homem (Mda ‘adam aw-dawm’) esteja só;
far-lhe-ei uma auxiliadora (rze ‘ezer) que lhe seja idônea. 19 Havendo, pois, o SENHOR Deus
formado da terra todos os animais do campo e todas as aves dos céus, trouxe-os ao homem,
para ver como este lhes chamaria; e o nome que o homem desse a todos os seres
viventes, esse seria o nome deles. 20 Deu nome o homem a todos os animais
domésticos, às aves dos céus e a todos os animais selváticos; para o homem, todavia, não
se achava uma auxiliadora (rze ‘ezer) que lhe fosse idônea.” (Gênesis 2:17-20 RA)
18 ¶

Mda ‘adam aw-dawm’
1) homem, humanidade (designação da espécie humana)
1a) homem, ser humano
1b) homem (como indivíduo), humanidade (sentido intencionado com muita freqüência no AT)
1c) Adão, o primeiro homem
Impessoal
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TUDO O QUE DEUS HAVIA FEITO ERA “BOM”, QUANDO DEUS FEZ O HOMEM, SE
EXPRESSOU “É MUITO BOM”.
DEPOIS, DEUS DISSE: “NÃO É BOM QUE O HOMEM ESTEJA SÓ”
“ Disse mais o SENHOR Deus: Não é bom que o homem esteja só; far-lhe-ei uma auxiliadora (rze
‘ezer ) que lhe seja idônea.” (Gênesis 2:18 RA)
EM SEGUIDA, DEUS “ESCULPIU” (hnb banah) A MULHER:
“21 ¶ Então, o SENHOR Deus fez cair pesado sono sobre o homem, e este adormeceu; tomou uma
das suas costelas e fechou o lugar com carne. 22 E a costela que o SENHOR Deus tomara ao
homem, transformou-a (hnb banah=esculpir) numa mulher e lha trouxe. 23 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. 24 Por isso, deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os
dois uma só carne.” (Gênesis 2:21-24 RA)

O conceito de
rze ‘ezer
1) ajuda, socorro
1a) amparo
TODAS AS OUTRAS OCORRENCIAS DE (rze ‘ezer), na Bíblia
“ e o outro, Eliézer, pois disse: O Deus de meu pai foi a minha ajuda (rze ‘ezer) e me livrou da
espada de Faraó.” (Êxodo 18:4 RA)
“ Isto é o que disse de Judá: Ouve, ó SENHOR, a voz de Judá e introduze-o no seu povo; com
as tuas mãos, peleja por ele e sê tu ajuda (rze ‘ezer) contra os seus inimigos.” (Deuteronômio
33:7 RA)
“ Não há outro, ó amado, semelhante a Deus, que cavalga sobre os céus para a tua ajuda (rze
‘ezer) e com a sua alteza sobre as nuvens.” (Deuteronômio 33:26 RA)
“ Feliz és tu, ó Israel! Quem é como tu? Povo salvo pelo SENHOR, escudo que te socorre (rze
‘ezer), espada que te dá alteza. Assim, os teus inimigos te serão sujeitos, e tu pisarás os seus
altos.” (Deuteronômio 33:29 RA)
“ Do seu santuário te envie socorro (rze ‘ezer) e desde Sião te sustenha.” (Salmos 20:2 RA)
“ Nossa alma espera no SENHOR, nosso auxílio (rze ‘ezer) e escudo.” (Salmos 33:20 RA)
“ Eu sou pobre e necessitado; ó Deus, apressa-te em valer-me, pois tu és o meu amparo (rze
‘ezer) e o meu libertador. SENHOR, não te detenhas!” (Salmos 70:5 RA)
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“ Outrora, falaste em visão aos teus santos e disseste: A um herói concedi o poder de socorrer
(rze ‘ezer); do meio do povo, exaltei um escolhido.” (Salmos 89:19 RA)
“9 ¶ Israel confia no SENHOR; ele é o seu amparo (rze ‘ezer) e o seu escudo. 10 A casa de
Arão confia no SENHOR; ele é o seu amparo (rze ‘ezer) e o seu escudo. 11 Confiam no
SENHOR os que temem o SENHOR; ele é o seu amparo (rze ‘ezer) e o seu escudo.” (Salmos
115:9-11 RA)
“1 ¶ Elevo os olhos para os montes: de onde me virá o socorro (rze ‘ezer)?
vem do SENHOR, que fez o céu e a terra.” (Salmos 121:1-2 RA)

2

O meu socorro

“ O nosso socorro (rze ‘ezer) está em o nome do SENHOR, criador do céu e da terra.”
(Salmos 124:8 RA)
“ Bem-aventurado aquele que tem o Deus de Jacó por seu auxílio (rze ‘ezer), cuja esperança
está no SENHOR, seu Deus,” (Salmos 146:5 RA)
“ Todos se envergonharão de um povo que de nada lhes valerá, não servirá nem de ajuda (rze
‘ezer) nem de proveito, porém de vergonha e de opróbrio.” (Isaías 30:5 RA)
“ A todos os ventos espalharei todos os que, para o ajudarem (rze ‘ezer), estão ao redor dele,
e todas as suas tropas; desembainharei a espada após eles.” (Ezequiel 12:14 RA)
“ Ao caírem eles, serão ajudados com pequeno socorro (rze ‘ezer); mas muitos se ajuntarão a
eles com lisonjas.” (Daniel 11:34 RA)
“ A tua ruína, ó Israel, vem de ti, e só de mim, o teu socorro (rze ‘ezer).” (Oséias 13:9 RA)
AJUDA
SOCORRO
AMPARO
DE DEUS!!!
DEUS CRIOU A MULHER PARA SER A COMPANHIA (CONTRA “SÓ”) E “GUARDA COSTAS”
(AJUDADORA, SOCORREDORA, AMPARADORA) DO HOMEM.
MUITO DIFERENTE DO CONCEITO DE “AUXILIAR”.
TAMBÉM, DEUS NÃO CRIOU “A MÃE”, CRIOU A COMPANHEIRA, A VERDADEIRA ESPOSA.
RESPONDA: POR QUE A SERPENTE ABORDOU A MULHER, E NÃO O HOMEM?
RESPOSTA:...
A MULHER, CRIADA PARA SER rze ‘ezer, TORNOU-SE “AGENTE” DA SERPENTE, VEJA:
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“ Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore
desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu e deu também ao marido, e
ele comeu.” (Gênesis 3:6 RA)
OS RESULTADOS:
“7 Abriram-se, então, os olhos de ambos; e, percebendo que estavam nus, coseram folhas de
figueira e fizeram cintas para si. 8 Quando ouviram a voz do SENHOR Deus, que andava no jardim
pela viração do dia, esconderam-se da presença do SENHOR Deus, o homem e sua mulher, por
entre as árvores do jardim. 9 ¶ E chamou o SENHOR Deus ao homem e lhe perguntou: Onde
estás? 10 Ele respondeu: Ouvi a tua voz no jardim, e, porque estava nu, tive medo, e me escondi.
11 ¶ Perguntou-lhe Deus: Quem te fez saber que estavas nu? Comeste da árvore de que te ordenei
que não comesses? 12 Então, disse o homem: A mulher que me deste por esposa, ela me
deu da árvore, e eu comi.
ADÃO NÃO AMOU EVA, NÃO SE SACRIFICOU POR ELA, ANTES, A EXPOS DIANTE DE DEUS.
Disse o SENHOR Deus à mulher: Que é isso que fizeste? Respondeu a mulher: A serpente me
enganou, e eu comi.
13

DESDE ESTA OCORRRÊNCOA, A CULPA É SEMPRE DO OUTRO.
14 ¶ Então, o SENHOR Deus disse à serpente: Visto que isso fizeste, maldita és entre todos os
animais domésticos e o és entre todos os animais selváticos; rastejarás sobre o teu ventre e
comerás pó todos os dias da tua vida. 15 Porei inimizade entre ti e a mulher, entre a tua
descendência (da serpente) e o seu descendente (da mulher, no singular). Este te ferirá
a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar.

EVANGELHO PELA 1ª VEZ.
E à mulher disse: Multiplicarei sobremodo os sofrimentos da tua gravidez; em meio de dores
darás à luz filhos; o teu desejo será para o teu marido, e ele te governará.
16 ¶

SE EVA JÁ FOSSE SUJEITA A ADÃO, ENTÃO, ESTA PENA É INÓQUA.
E a Adão disse: Visto que atendeste a voz de tua mulher e comeste da árvore que eu te
ordenara não comesses, maldita é a terra por tua causa; em fadigas obterás dela o sustento
durante os dias de tua vida.” (Gênesis 3:7-17 RA).
17 ¶

ATENÇÃO!!!!
APÓS ESTAS SENTENÇAS, DEUS NÃO REMOVEU A FUNÇÃO DE rze ‘ezer DA MULHER.
ESTA FUNÇÃO DURA ATÉ O DIA DE HOJE!!!
ELA DEVE REALIZAR ESTA FUNÇÃO, AGORA, SOB O PESO DA NATUREZA PECAMINOSA.
IMAGEM E SEMELHANÇA.
“1 ¶ Este é o livro da genealogia de Adão. No dia em que Deus criou o homem, à semelhança de
Deus o fez; 2 homem e mulher os criou, e os abençoou, e lhes chamou pelo nome de Adão, no
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dia em que foram criados. 3 Viveu Adão cento e trinta anos, e gerou um filho à sua
semelhança, conforme a sua imagem, (de Adão) e lhe chamou Sete.” (Gênesis 5:1-3 RA)
A SUJEIÇÃO DA MULHER
ESTAR SUJEITO NÃO SIGNIFICA SER INFERIOR, MAS, RESPEITAR A AUTORIDADE
CONSTITUIDA.
O MELHOR EXEMPLO É DE JESUS:
“10 Então, Pilatos o advertiu: Não me respondes? Não sabes que tenho autoridade para te soltar e
autoridade para te crucificar? 11 Respondeu Jesus: Nenhuma autoridade terias sobre mim, se de
cima não te fosse dada; por isso, quem me entregou a ti maior pecado tem.” (João 19:10-11
RA)
VEJA PAULO:
“1 ¶ Todo homem esteja sujeito às autoridades superiores; porque não há autoridade que não
proceda de Deus; e as autoridades que existem foram por ele instituídas. 2 De modo que aquele
que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus; e os que resistem trarão sobre si mesmos
condenação. 3 Porque os magistrados não são para temor, quando se faz o bem, e sim quando se
faz o mal. Queres tu não temer a autoridade? Faze o bem e terás louvor dela, 4 visto que a
autoridade é ministro de Deus para teu bem. Entretanto, se fizeres o mal, teme; porque não é
sem motivo que ela traz a espada; pois é ministro de Deus, vingador, para castigar o que pratica
o mal. 5 É necessário que lhe estejais sujeitos, não somente por causa do temor da punição, mas
também por dever de consciência. 6 Por esse motivo, também pagais tributos, porque são
ministros de Deus, atendendo, constantemente, a este serviço. 7 ¶ Pagai a todos o que lhes é
devido: a quem tributo, tributo; a quem imposto, imposto; a quem respeito, respeito; a quem
honra, honra. 8 A ninguém fiqueis devendo coisa alguma, exceto o amor com que vos ameis uns
aos outros; pois quem ama o próximo tem cumprido a lei. 9 Pois isto: Não adulterarás, não
matarás, não furtarás, não cobiçarás, e, se há qualquer outro mandamento, tudo nesta palavra se
resume: Amarás o teu próximo como a ti mesmo. 10 O amor não pratica o mal contra o próximo;
de sorte que o cumprimento da lei é o amor.” (Romanos 13:1-10 RA)
VEJA PEDRO:
“11 Amados, exorto-vos, como peregrinos e forasteiros que sois, a vos absterdes das paixões
carnais, que fazem guerra contra a alma, 12 mantendo exemplar o vosso procedimento no meio
dos gentios, para que, naquilo que falam contra vós outros como de malfeitores, observando-vos
em vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. 13 ¶ Sujeitai-vos a toda
instituição humana por causa do Senhor, quer seja ao rei, como soberano, 14 quer às
autoridades, como enviadas por ele, tanto para castigo dos malfeitores como para
louvor dos que praticam o bem. 15 Porque assim é a vontade de Deus, que, pela prática do
bem, façais emudecer a ignorância dos insensatos; 16 como livres que sois, não usando, todavia,
a liberdade por pretexto da malícia, mas vivendo como servos de Deus. 17 Tratai todos com
honra, amai os irmãos, temei a Deus, honrai o rei. 18 Servos, sede submissos, com todo o
temor ao vosso senhor, não somente se for bom e cordato, mas também ao perverso;
19 porque isto é grato, que alguém suporte tristezas, sofrendo injustamente, por motivo de sua
consciência para com Deus. 20 Pois que glória há, se, pecando e sendo esbofeteados por isso, o
suportais com paciência? Se, entretanto, quando praticais o bem, sois igualmente afligidos e o
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suportais com paciência, isto é grato a Deus. 21 Porquanto para isto mesmo fostes chamados,
pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguirdes os
seus passos, 22 o qual não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca; 23
pois ele, quando ultrajado, não revidava com ultraje; quando maltratado, não fazia
ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente, 24 carregando ele mesmo em seu
corpo, sobre o madeiro, os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para
a justiça; por suas chagas, fostes sarados. 25 Porque estáveis desgarrados como ovelhas; agora,
porém, vos convertestes ao Pastor e Bispo da vossa alma.” (1 Pedro 2:11-25 RA)
OUTROS TEXTOS
“3 ¶ Quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, e a lua e as estrelas que estabeleceste,
4 que é o homem, que dele te lembres E o filho do homem, que o visites? 5 Fizeste-o, no entanto,
por um pouco, menor do que Deus e de glória e de honra o coroaste. 6 Deste-lhe domínio
sobre as obras da tua mão e sob seus pés tudo lhe puseste: 7 ovelhas e bois, todos, e
também os animais do campo; 8 as aves do céu, e os peixes do mar, e tudo o que
percorre as sendas dos mares.” (Salmos 8:3-8 RA)
“42 Mas Jesus, chamando-os para junto de si, disse-lhes: Sabeis que os que são considerados
governadores dos povos têm-nos sob seu domínio, e sobre eles os seus maiorais exercem
autoridade. 43 Mas entre vós não é assim; pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre
vós, será esse o que vos sirva; 44 e quem quiser ser o primeiro entre vós será servo de todos. 45
Pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em
resgate por muitos.” (Marcos 10:42-45 RA)
“ porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo
este mesmo o salvador do corpo.” (Efésios 5:23 RA)
MAIS DOUTRINA:
“1 ¶ Mulheres, sede vós, igualmente, (IGUALMENTE A QUÊ?) (*) submissas a vosso próprio
marido, para que, se ele ainda não obedece à palavra (O DESCRENTE NÃO OBEDECE MESMO),
seja ganho, sem palavra alguma (sem brigas, discussões, desaforos), por meio do
procedimento de sua esposa, 2 ao observar o vosso honesto comportamento cheio de temor
(TEMOR A QUEM?). 3 Não seja o adorno da esposa o que é exterior, como frisado de cabelos,
adereços de ouro, aparato de vestuário; 4 seja, porém, o homem interior do coração, unido ao
incorruptível trajo de um espírito manso e tranqüilo, que é de grande valor diante de
Deus. 5 Pois foi assim também que a si mesmas se ataviaram, outrora, as santas mulheres
que esperavam em Deus, estando submissas a seu próprio marido, 6 como fazia Sara, que
obedeceu a Abraão, chamando-lhe senhor, da qual vós vos tornastes filhas, praticando o bem e
não temendo perturbação alguma.” (1 Pedro 3:1-6 RA)
(*) VER 1Pe 2.11 SS
EXEMPLOS:
ANA, ERA ESTÉRIL(1SM 1) (ELCANA)
MULHER DE PROVÉRBIOS 31 (ELA LHE FAZ BEM E NÃO MAL...)
Página 6 de 10

PAPEL DO HOMEM – PAPEL DA MULHER
SER SUBMISSA NÃO SIGNIFICA SER “BURRA”, SER DE QUALIDADE INFERIOR, SER DE MENOR
VALOR, SER “CAPACHO”, NÃO TER A OPINIÃO LEVADA EM CONSIDERAÇÃO, SER ESCRAVA.
SIGNIFICA SER INTELIGENTE E SER SÁBIA.
“ A mulher sábia edifica a sua casa, mas a insensata, com as próprias mãos, a derriba.”
(Provérbios 14:1 RA)
ESPOSA: QUER CONQUISTAR SEU MARIDO? SEJA SUBMISSA, PRIMEIRO AO SENHOR
(FÉ) DEPOIS AO SEU MARIDO. FAÇA CONFIANDO NA PALAVRA DE DEUS.
“3 Quanto às mulheres idosas, semelhantemente, que sejam sérias em seu proceder, não
caluniadoras, não escravizadas a muito vinho; sejam mestras do bem, 4 a fim de instruírem as
jovens recém-casadas a amarem (filandrov philandros=amiga do marido) (**) ao
marido e a seus filhos, 5 a serem sensatas, honestas, boas donas de casa, bondosas, sujeitas
ao marido, para que a palavra de Deus não seja difamada.” (Tito 2:3-5 RA)
AMAR, NO NT É TRADUZIDO DESTES VERBOS:
agapaw agapao (O AMOR DE JESUS)
filov philos (O AMOR (AMIGA) DA ESPOSA PELO MARIDO)
A BÍBLIA NÃO “MANDA” A MULHER AMAR SEU MARIDO, MANDA RESPEITAR (Ef 5.33)
E SER AMIGA DO SEU MARIDO (Tt 2.4), PORÉM, “MANDA” AO MARIDO AMAR A SUA
ESPOSA (Ef 5.22).
“22 As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido, como ao Senhor; 23 porque o marido é
o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o salvador
do corpo. 24 Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres
sejam em tudo submissas ao seu marido.” (Efésios 5:22-24 RA)
A BÍBLIA “MANDA” A MULHER RESPEITAR O SEU MARIDO
(**) idéia de companhia!!! Não estar só!!!
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2- MARIDOS
“22 As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido, como ao Senhor; 23 porque o marido é o
cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o salvador do
corpo. 24 Como (wsper hosper=da mesma forma que), porém, a igreja está sujeita a Cristo,
assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido.
Eu sei que pode parecer às mulheres ser mais fácil dizerem ser submissas ao SENHOR,
mas, são, de fato?
Se ainda não são, como conseguirão ser submissas ao seu próprio marido?
Por outro lado, quando vimos o SENHOR constranger quem quer que seja?
Compare com o trecho a seguir:
Maridos, amai (agapaw agapao=amor incondicional) vossa mulher, como (kaywv
kathos=exatamente
como)
também
Cristo
amou
(agapaw
agapao=amor
incondicional) a igreja e a si mesmo se entregou (paradidwmi paradidomi = entregar
nas mãos de outro) por ela, 26 para que a santificasse (agiazw hagiazo=dedicar a Deus,
limpar), tendo-a purificado (kayarizw katharizo=mesmo sentido de rituais de levítico) por
meio da lavagem de água pela palavra (rhma rhema=palavra proferida) , 27 para a apresentar
a si mesmo igreja gloriosa (endoxov endoxos=esplêndido), sem mácula (spilov
spilos=mancha), nem ruga (rutiv rhutis=ruga), nem coisa semelhante (toioutov
toioutos=desse tipo), porém santa (agiov hagios=dedicada a Deus) e sem defeito (amwmov
amomos=irrepreensível).
25

TAREFA DO MARIDO:
SANTIFICAR A SUA ESPOSA
APRESENTÁ-LA SANTA, SEM MÁCULA, NEM RUGA, NEM COISA SEMELHANTE
A “jararaca”! é um atestado de incompetência.
Assim também os maridos devem amar (agapaw agapao=amor incondicional) a sua
mulher como ao próprio corpo. Quem ama a esposa a si mesmo se ama. 29 Porque ninguém
jamais odiou a própria carne; antes, a alimenta e dela cuida, como também Cristo o faz com a
igreja; 30 porque somos membros do seu corpo.
28

Sendo assim, deveríamos ter sido “espertos” e procurado por alguém de boa educação ANTES do
casamento, pois, agora, é tarde.
Casou com a mulher errada? Agora, é a certa! (Vale também para as mulheres)
Para os noivos:
“Abra bem” os seus olhos enquanto está namorando/noivando, pois, terá que “fechar”
os olhos para muita coisa depois que casar.
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Quer ter uma “vida fácil” no seu casamento?
Escolha bem!!!
Avalie o caráter!!!
Eis por que deixará o homem a seu pai e a sua mãe e se unirá à sua mulher, e se tornarão os
dois uma só carne. 32 Grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. 33 Não
obstante, vós, cada um de per si também ame (agapaw agapao=amor incondicional) a
própria esposa como a si mesmo, e a esposa respeite (fobew phobeo=temor, respeito)(*)
ao marido.” (Efésios 5:22-33 RA)
31

Deus não nos ORDENA fazer nada que seja “natural”.
(*) mesma palavra de 1Pe 3.2
“ Maridos, amai (agapaw agapao=amor incondicional) vossa esposa e não a trateis com
amargura (pikrainw pikraino=fúria).” (Colossenses 3:19 RA)
“ Maridos, vós, igualmente, vivei a vida comum do lar, com discernimento (gnwsiv
gnosis=conhecimento);
e, tendo consideração (timh time=reverência, honra) para com a vossa mulher como parte
(skeuov skeuos=vaso) mais frágil (asyenhv asthenes=delicada), tratai-a com
dignidade,porque sois, juntamente, herdeiros da mesma graça de vida (**),
(**)=antes de serem marido e mulher, são IRMÃOS em Cristo!
para que não se interrompam as vossas orações.”(***) (1 Pedro 3:7 RA)
(***) As orações do marido não serão ouvidas!
3- PARA TODOS
“8 ¶ Finalmente, sede todos de igual ânimo (omofrwn homophron=concordar),
compadecidos (sumpayhv sumpathes=sentir como o outro), fraternalmente amigos
(filadelfov
philadelphos=amavelmente
irmãos),
misericordiosos
(eusplagcnov
eusplagchnos=de fortes entranhas), (***) humildes,
(****) veja este texto de Tiago 2.13:
“ Porque o juízo é sem misericórdia para com aquele que não usou de misericórdia. A
misericórdia triunfa sobre o juízo.” (Tiago 2:13 RA)
não pagando mal por mal ou injúria por injúria; antes, pelo contrário, bendizendo (eulogia
eulogia=elogio sincero), pois para isto mesmo fostes chamados, a fim de receberdes bênção
por herança.
9

Pois quem quer amar a vida e ver dias felizes refreie a língua do mal e evite que os seus lábios
falem dolosamente; 11 aparte-se do mal, pratique o que é bom, busque a paz e empenhe-se por
10
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alcançá-la. 12 Porque os olhos do Senhor repousam sobre os justos, e os seus ouvidos estão
abertos às suas súplicas,
mas o rosto do Senhor está contra aqueles que praticam males.(*****)
Compare com:
(*****) “ Que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será
contra nós?” (Romanos 8:31 RA)
Invertendo:
Se Deus é contra nós, quem será por nós?
1 min sobre AMOR E RESPEITO!
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