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ContracapaContracapaContracapaContracapa    

    
       O homem encontra-se em uma crise. As funções tradicionais certa vez deram ao homem 

estabilidade e continuidade de geração a geração. Hoje em dia, o mundo está mandando senhas 

conflitivas acerca de o que significa ser um homem. Muitos homens estão se perguntando quem são 

realmente e quais são suas funções na vida — como homem, como marido e como pai. Esta incerteza 

está rompendo sua vida pessoal e profissional, deixando-os com uma profunda frustração, e lhes 

estimulando para que vivam muito abaixo de seu potencial. Isto está criando fendas nos alicerces da 

sociedade. 

 

       O autor de Best-Sellers Dr. Miles Munroe examina as atitudes culturais aos homens e toca em 

temas difíceis, tais como: Como é que o homem pode seguir em frente dentro deste meio ambiente 

tão inconstante, e com mudanças contínuas, cheio de todo tipo de expectativas culturais? 

 

O que significa ser um homem? 

Qual é a definição de masculinidade que os homens devem adotar? 

Quais são as funções do homem — no trabalho e em casa? 

Qual a relação que os róis dos gêneros têm com o propósito do homem? 

Quais são as diferenças entre os homens e as mulheres? 

Como os homens e as mulheres devem se relacionar? 

Como um homem consegue construir um melhor nível de vida pra si mesmo, para a sua família e para 

o mundo? 

 

Quando os homens entenderem o propósito que Deus lhes deu e o verdadeiro projeto de sua relação 

com as mulheres, eles serão capazes de cumprir seu destino e todo seu potencial. Se você é um 

homem ou uma mulher, casado(a) ou solteiro(a), este livro lhe ajudará a entender o homem do 

jeito que deve ser. 

 

 

 

       O autor de Best-Sellers Dr. Myles Munroe é um orador e motivador 

internacional, assessor, professor e consultor de negócios. Tendo viajado ex-

tensamente pelo mundo todo, o Dr. Munroe toca em temas críticos que 

afetam aos indivíduos em seu desenvolvimento social e espiritual. 

       O tema central de sua mensagem é a transformação dos indivíduos em 

líderes e a máxima utilização do potencial do indivíduo. Ele é o fundador e 

presidente do Bahamas Faith Ministries, e ele é o fundador, produtor 

executivo e anfitrião principal de inúmeros programas de rádio e televisão 

que estão no ar pelo mundo todo. Ele obteve certificados da Universidad 

Oral Roberts, e da Universidad de Tulsa, incluindo um honorário da 

Universidad Oral Roberts. O Dr. Munroe e sua esposa Ruth, viajam juntos 

como oradores para diversos seminários, e eles são pais orgulhosos dos filhos, que são Charisa e 

Myles Jr. 
 

    
    



    
    
    
    

ENTENDENDO 
O PROPÓSITO E O PODER DOS 

 

Um livro para os homens e para as mulheres que os amam 
 

Homens 
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Méritos por... 
Entendendo o Propósito e o Poder dos Homens 

    

                            A maturidade do homem não vem com a idade: vem com o fato de aceitar a res-

ponsabilidade. Um dos maiores obstáculos no processo da maturidade é o homem não 

conseguir resolver a crise de identidade na qual se encontra. O Dr. Munroe analisa de 

forma muito bem sucedida essa crise por meio de dar uma definição muito clara de o 

que é o homem e de qual é a sua função na sociedade. Ao apontar à origem do homem, 

o Dr. Munroe traz clareza ao verdadeiro propósito e destino do homem. Este é um 

livro para os homens e para as mulheres lerem também. 
 

Dr. A. R. Bernard 

Pastor, Christian Cultural Center 

Nova York, NY 

 

       Como alguém que tem enriquecido com os ensinamentos e com os escritos do Dr. 

Myles Munroe, eu noto que a mensagem deste livro é muito significante e apresenta 

todo um desafio. O Dr. Munroe nos ajuda a ver que o problema que o homem, a nível 

mundial, está enfrentando, não é um problema biológico concernente a masculinidade, 

mas um problema espiritual que tem à ver com a identidade do homem. Este livro nos 

ajuda a redescobrir o propósito escondido do homem e nos dá os princípios para 

conseguir fazer essa determinação. 

       Este é um livro do seu tempo e dos últimos tempos, não só para lê-lo, mas para 

usá-lo como referência para podermos marcar nosso curso em direção a uma melhor 

sociedade e à uma vida muito mais rica.  
Dr. Bill Winston 

Pastor, Living Word Christian Center 

Forest Park, Il 
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Prefácio 

 
 

O homem do século vinte e um se encontra em crise. Através de todas as nações de nossa 
vivenda global, as prisões e os cárceres se encontram cheias de homens. Comparados à 
sua contraparte, que são as mulheres, eles são responsáveis de uma grande maioria dos 
casos de comportamento criminal no mundo. Mas eles também são vítimas do abuso de 
drogas e dos principais portadores do tão temido vírus da AIDS. Muitos têm feito sua 
lareira dentro da subcultura das facções, instigando atividades anti-sociais que provocam 
um caos na ordem social. 
       Em cada cultura e sistema social, os homens estão lutando para poder encontrar seu 
lugar em um mundo que está mudando rapidamente. Em muitas sociedades a mudança tão 
dramática da posição da mulher, dos lugares de trabalho e das funções tradicionais 
culturais, têm deixado um grande número de homens completamente confusos, 
desiludidos, mui enojados, frustrados, e ainda, traumatizados. Sim, o homem deste mundo 
pós-moderno, cheio de técnica cibernética e guiado pela internet, se encontra preso em 
uma rede mundial de confusão. Os homens se encontram em problemas, entretanto têm 
medo de admiti-lo. Estão perdidos em um labirinto de paradigmas e de águas 
desconhecidas de convergência social e cultural. 
       Muito frequentemente qualquer tipo de mudança se converte na fonte de incerteza, e 
em certa medida, de medo e de ansiedade. Para muitos, esse tipo de temor é muito difícil 
de administrar e causa diferentes reações. Algumas reações negativas ante a mudança po-
dem ser entre outras, a negação das coisas, a ignorância, a isolação, a raiva, a resistência e 
o ressentimento. Essas reações podem causar sérios efeitos no meio ambiente no qual se 
está tomando a cabo a mudança. O resultado pode ser opressão, supressão, violência e o 
espírito de controle. Um breve estudo do comportamento do fator masculino em muitas 
nações atuais, incluindo a sua, irá revelar que estas reações se devem à mudanças 
culturais. As transições tão drásticas que estão sucedendo nas estruturas sociais e a 
mudança de crenças de tanto tempo, estão destruindo as regras de definição e até mesmo 
as definições das nossas vidas. Para o homem, na maioria das sociedades e das culturas, 
esta redefinição é traumática, e tem feito que muitos homens fiquem sem uma definição 
clara de o que é a virilidade, a masculinidade e a paternidade. 
       O impacto da confusão nas mulheres, na família e na sociedade também é assustador. 
Muitas mulheres sofrem a violência dos homens aborrecidos. Os filhos são vítimas do 
abuso e do ressentimento, e a sociedade tem que arcar com as cicatrizes da deterioração 
social. Os governos se encontram incapazes de responder à este fenômeno. Eles estão 
achando que suas idéias, suas leis e seus programas sociais são completamente inúteis 
para solucionar isto. Claramente se vê que os homens se encontram em problemas. 
       Sendo assim então, o que é que um homem deve fazer? O desafio número um em que o 
homem se encontra é a sua própria crise de identidade. A média de homem se encontra 
confundido quanto à sua virilidade, à sua masculinidade e à sua sexualidade. Ele não tem 
uma definição clara de o que um homem está suposto a ser. Alguns homens têm 
confundido suas funções tradicionais, culturais e sociais com a definição de virilidade. 
Todavia, isto tem provado ser das maiores causas do problema, visto que, enquanto as 
funções mudam, da mesma maneira muda a imagem que o homem tem de si mesmo. 



       Como podemos medir a um homem? Qual é a verdadeira virilidade? Como você define 
a masculinidade? Qual é a verdadeira sexualidade do homem? Qual é o verdadeiro 
propósito do homem com relação à mulher? Existe uma definição universal da virilidade?  
Poderia alcançar-se uma definição desse tipo? Aonde devemos recorrer para obter esta 
definição?  
       Este livro dá respostas à estas perguntas críticas, desde a perspectiva do homem. O 
propósito e a função do homem dentro do marco da experiência humana são explorados 
por meio de regressar ao processo original de sua criação, baseados na premissa de que 
ninguém conhece o produto como o fabricante que o criou. Nenhum produto pode 
entender sua identidade por meio de perguntar-se ao cliente ou ao consumidor, porque só 
o fabricante conhece o propósito original e potencial de seu produto. Portanto, é 
imperativo que o homem redescubra seu propósito original e entenda seu verdadeiro 
potencial, e da mesma maneira, deve obter um entendimento claro de sua função principal 
dentro da família humana. 
       O homem é uma chave para construir infraestruturas sociais fortes e duradouras, 
famílias estáveis, sociedades sanas e nações seguras. É crítico que o tema da crise dos 
homens se converta em uma prioridade para os homens, para as mulheres e para os 
governos das nações, de tal maneira que possamos assegurar desenvolvimentos sociais 
contínuos dentro das nações do mundo. Vamos começar nossa viajem através da terra da 
confusão cultural para poder redescubrir o propósito e o poder do verdadeiro homem. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Introdução 

 
 

O homem sustém a chave para as nações — e nossas nações se encontram em crise. À 
medida em que o homem avança, da mesma maneira avança a família, a sociedade e o 
mundo. O problema consiste em que os homens já não têm nenhuma idéia clara sobre 
para onde estão indo. Eles estão sofrendo uma profunda perda de identidade — e as 
conseqüências são bastante grandes para suas famílias, para suas comunidades e para 
suas nações. 

 
Pontos de Vista Contraditórios Acerca  

da Masculinidade 
 
       As funções tradicionais do homem alguma vez deram aos homens a continuidade e 
equilíbrio de geração em geração. Hoje em dia, muitos homens estão-se perguntando 
quem são realmente, e quais são as funções que estão supostos a aplicar na vida. De forma 
superficial, eles podem estar seguindo metas tradicionais da vida, tais como, trabalhar, 
casar-se e ter uma família. Porém, eles têm uma incerteza interior com relação ao que sig-
nifica ser um homem, um esposo e um pai.  
       O que está causando esta incerteza? A razão principal é que a sociedade está 
mandando sinais contraditórios acerca de o que significa ser um homem. Os pontos 
tradicionais da masculinidade competem ombro a ombro com as novas idéias de mascu-
linidade que se encontram em todo este mundo de idéias — e cada uma está lutando por 
ter a supremacia. 
        
 

O Choque das Idéias Tradicionais com as 
Novas Idéias 

 
       Esta competência de idéias se está levando a cabo à medida que absorvemos as 
maiores mudanças sociais e políticas que têm ocorrido nos últimos quarenta anos. Em 
ambos os níveis, no nível nacional e no nível internacional, as culturas e as idéias estão se 
chocando. Como resultado disto, a população está reavaliando o que significa ser um 
humano, e o que significa ser um homem ou uma mulher, e o que significa ser um país 
determinado. Alguns destes descobrimentos são os seguintes: 
 

• O movimento para a igualdade da mulher, 
• A exportação da cultura ocidental no mundo, 
• A queda do comunismo, 
• O mercado mundial, 
• A crescente interdependência entre nações. 

        



       Quer tratado a nível mundial ou quer a nível local, nosso mundo está mudando rapi-
damente diante de nossos olhos, e a transformação social que acompanha a tudo isto 
frequentemente é muito dolorosa. O choque das idéias tradicionais com as novas idéias 
tem deixado a muitos homens perplexos e frustrados com relação à sua própria identidade. 
Como é que suas novas funções (por exemplo, a igualdade social com a mulher) vão contra 
as funções tradicionais (tais como provedor e protetor)? Os homens estão se sentindo 
obrigados a redefinir suas funções à medida que intentam adaptar-se à estas expectativas 
sociais que estão mudando. Este ajuste está destruindo tanto sua vida pessoal como sua 
vida profissional. Está alterando suas relações com as mulheres. Está transformando a vida 
da família. 
       Porém a linha destas novas funções se vêem muito imprecisas para os homens à me-
dida que as idéias tradicionais e contemporâneas eclipsam — se fazem sombras umas às 
outras — e se voltam a separam novamente. Por exemplo, por um lado se tem dito aos 
homens que não existe uma verdadeira diferença entre os homens e as mulheres e que 
eles têm que considerar as mulheres com um cuidado especial e com muita cortesia — 
mas quando o fazem, são acusados de usar machismo. 
 

O Homem em Crise 
 
       Historicamente, o homem tem definido sua masculinidade por meio das diferentes 
funções que têm desempenhado para sua família e para a sociedade. Agora que estas 
funções se encontram em transição, eles não têm uma definição sólida da masculinidade 
que lhes possa dar um contexto cultural para a vida. Como resultado disto, muitos homens 
crêem que têm perdido uma parte deles mesmo e que não têm nada concreto com que 
substituir essa perda. Frequentemente, eles já não se sentem nem queridos nem neces-
sitados pelas mulheres. Eles estavam acostumados a ter uma direção bem clara de donde 
se dirigiam como homens. Agora, é como que se encontraram pegos num labirinto, com-
pletamente frustrados e incapazes de mover-se adiante com um propósito na vida. 
       Alguns homens têm reagido com ira e com cólera de contra o movimento das mulheres, 
e de contra de outras mudanças sociais. Eles não têm intenção alguma de adaptar-se. Ao 
contrário, eles têm reafirmado ou reforçado seu domínio tradicional sobre as mulheres 
porque têm medo de perder o controle. Têm reagido por meio de ser competitivos ou por 
meio de isolarem-se. Eles são ditatoriais ou até ainda abusivos com suas famílias. Em 
certos países, os homens têm lutado bastante agressivamente para compensar em um nível 
nacional. Eles têm tentado compensar o avance da igualdade das mulheres com restrições 
muito severas nos estilos de vida e nas liberdades com que contam as mulheres, devido à 
que eles percebem estas mudanças como parte da influência ocidental em sua sociedade 
— para eles isto é uma corrupção moral que está danificando seu estilo de vida. 
 

Uma Encruzilhada Crucial 
 
       Por que a crise do propósito do homem é um tema tão crucial? Por uma razão. Ataca a 
medula de quem são os homens, e deixando-os com um fundamento mui débil. Por outro 
lado, reflete um rompimento no entendimento, na comunicação e na cooperação entre os 
homens e as mulheres que é totalmente em contra do natural e contrário ao que é saudável. 
Os homens se encontram frente a uma encruzilhada crucial, e a direção a que se dirigirem 
irá ter um efeito muito sério no curso da sociedade. A crise do propósito que eles estão 
experimentando vai escalar se eles continuarem vivendo num estado mental defensivo ou 
de incerteza. Permanecerão frustrados e viverão em um nível muito abaixo de seu po-



tencial. Mais ainda, as fendas nos fundamentos da sociedade se abrirão perigosamente 
mais e mais. 
       O que os homens devem fazer? Deveriam se prender às suas funções tradicionais e às 
suas maneiras tradicionais de pensar, ou deveriam intentar caminhar pela nova senda que 
tem sido preparada através dos novos conceitos de masculinidade? 
       Seria difícil tratar de mudar o fluxo da mudança, e não regressar à tradição somente 
pelo propósito da tradição em si mesma. O antigo sistema não reflete o total propósito e o 
completo potencial dos homens, e portanto, as mulheres foram desvalorizadas debaixo 
desse sistema tradicional. 
       Entretanto os conceitos contemporâneos da virilidade e da masculinidade freqüente-
mente são muito ambíguos. Tendem à focarem-se nas funções ao invés de focarem-se no 
propósito do varão e na identidade do homem (o qual é uma distinção crucial que explora 
este livro). Que classe de mundo vamos ter se seguirmos mantendo este novo curso? Já 
temos alguma idéia dos efeitos negativos que uma crise permanente do propósito do ho-
mem pode trazer. Muitos dos problemas sociais que enfrentamos atualmente, tais como a 
gravidez de meninas adolescentes, o crime e a pobreza, fluem como produto da falta de 
propósito e falta de raízes os homens têm. 
       A maioria dos crimes no mundo inteiro são cometidos por homens. Noventa ou noventa 
e cinco por cento da população das prisões dos Estados Unidos da América são homens. 
Recentemente, me tem assustado o crescente número de jovens varões que se têm envol-
vido no crime. Estamos vivendo mais e mais atividade criminal entre os jovens varões de 
idades que vão desde os nove até os dezoito anos. Em Londres, um menino de cinco anos 
de idade foi assassinado por um menino de onze anos de idade. Em Chicago, uma menina 
de seis anos de idade foi assassinada por um menino de nove anos de idade. Eu todavia 
recordo quando geralmente os criminosos eram homens de idade adulta. 
       Com que freqüência você vê uma lista de crimes que foram cometidos durante uma 
semana específica onde 50 por cento dos delinqüentes foram mulheres? Realmente é um 
assunto de varões. 
       Já que estamos falando de um lar destruído, duma esposa abusada, de um filho 
abandonado, ou de um crime, estamos vendo principalmente um problema que tem a ver 
com os varões, o qual surge de um propósito desviado ou da falta da verdadeira iden-
tidade. 
 
 

O Assunto Consiste no Propósito, 
e Não na Masculinidade 

 
       Por que é que tantos danos sociais têm sido causados pelos homens? Pode ser uma 
tentação, para alguns, o desculpar os homens, decidindo que não têm esperança devido à 
sua agressividade e à sua ditatoriedade, e que isto é somente sua essência natural que 
precisa de um ajuste geral. Eu quero apresentar uma perspectiva alternativa a isto: O 
problema não consiste na origem biológica da masculinidade — mas em um problema 
espiritual de identidade. A identidade do homem não é essencialmente um assunto de 
funções, o qual varia com cada cultura e muda com os tempos de mudança — é um assunto 
de propósito inerente.  
       Portanto, para poder analisar os problemas de nossa sociedade e do mundo, devemos 
começar com o homem e com a forma como ele se percebe a si mesmo. Se os homens 
soubessem quem realmente são, e qual é a sua verdadeira razão de ser, então, toda sua 
confusão, sua cólera e seu comportamento destrutivo poderiam ser repostos com 
propósito, com confiança e com a edificação da sociedade. É quando os homens não 



sabem quem são nem que propósito teem neste mundo que chegamos a experimentar uma 
multidão de problemas culturais. 
       Enquanto a sociedade está gerando problemas para si mesma de forma inconsciente. 
Esta espada de dois fios não é nova para nossa geração ou para este mundo. 
 

As Conseqüências de Ignorar o Propósito 
 
       A crise em que estamos vivendo hoje em dia é, de fato, uma versão contemporânea 
dum dilema muito antigo. Tanto os homens como as mulheres têm perdido seu conceito do 
que significa verdadeiramente ser humanos — homem e mulher — desde muito tempo. O 
problema não está reservado só para certas culturas em particular. O assunto da 
identidade é um problema global. Eu tenho viajado para muitos países e tenho concluído 
que a maioria do mundo está sofrendo do que chamo de “as conseqüências de ignorar o 
propósito”. Em cada nação, em cada comunidade, não importa o idioma que falem os 
cidadãos ou a cor da pele, a gente está experimentando um dilema comum. Eles estão 
sofrendo os efeitos debilitantes de um mal entendimento de propósito. Eles não entendem 
quem são realmente, e conseqüentemente, não estão vivendo à medida de todo seu 
potencial na vida. 
       Em meu livro anterior titulado, Entendendo o propósito e o poder da mulher, eu mostro a 
forma em que a ignorância do propósito por parte da humanidade, historicamente, tem 
degradado as mulheres. (Eu recomendo esse livro aos homens, da mesma maneira que eu 
recomendo este livro às mulheres.) Eu falei acerca de como podemos aliviar a dor e o 
potencial inválido que este mal entendimento de propósito tem causado às mulheres 
através dos séculos, para que elas possam ser livres e possam transformar-se em tudo 
aquilo para o qual foram criadas. 
       De qualquer forma, nem os homens nem as mulheres poderiam ser atualizados 
completamente se não se analisa a crise do varão, devido à que os homens teem uma  
 

Nossa crise de identidade é uma oportunidade poderosa para encontrar 
nosso verdadeiro propósito 

 
Influência principal no tom e na direção da sociedade. Esta influência foi criada com o 
propósito de que fora usada para bem. De qualquer modo, à medida que vemos muitos  
 
dos problemas sociais que estamos enfrentando atualmente, pode ter exatamente o efeito 
contrário quando não se lhe entende ou quando se abusa dele. Não haverá condição de 
nós termos um mundo seguro e produtivo enquanto a humanidade como um todo não en-
tender o motivo da sua existência — e os homens especialmente não contarem com uma 
idéia clara de sua identidade. 
       A população pode passar anos sem dar-se conta que não está cumprindo seu verda-
deiro propósito. Ambos indivíduos e cultura podem viver comodamente, seguindo funções 
estabelecidas, sem sequer questionar sua validade. Entretanto, nossa sociedade que se 
encontra turbulenta socialmente nos está forçando a examinar os fundamentos dos nossos 
conceitos de masculinidade e feminilidade. Neste sentido, podemos ver esta crise como 
uma poderosa oportunidade para nós nos descobrirmos-nos e para nos atualizarmos-nos. 
Depende de nós o fazer provas precisas para determinar quão saudáveis são ambas idéias, 
tanto as tradicionais como as contemporâneas, com relação ao que significa ser homem e 
ser mulher, e então, poder estabelecer um fundamento forte para a sociedade. 
       O propósito deste livro é dar-nos os princípios para que possamos fazer essas deter-
minações e para que possamos cumprir nosso verdadeiro propósito como seres humanos. 



        

Redescobrir o Propósito 
 
       Portanto, para voltar a descobrir a identidade masculina, necessitamos analisar estas 
perguntas: 

• Como é que os homens podem se estabelecer em meio a um ambiente tão cheio de 
mudanças das expectativas culturais? 

• O que significa ser homem? 
• Qual é a definição de masculinidade que os homens deveriam adotar? 
• Qual é a razão para que o conceito de si mesmo seja tão importante para o 

fundamento da sociedade? 
• Quais são as funções que os homens deveriam cumprir — no lugar de trabalho e no 

lar? 
• Que têm à ver as funções dos gêneros com o propósito do homem? 
• Quais são as diferenças entre homens e mulheres? 
• Como é que devem se relacionar os homens e as mulheres? 
• Como é que o homem pode construir uma vida melhor para si mesmo, para sua 

família e para o mundo? 
       Nas páginas seguintes, vou explorar estas perguntas de uma forma muito prática e 
muito direta. Vem comigo para que redescubramos o propósito: o homem, tal e como ele 
foi destinado originalmente.  
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O que É um Verdadeiro  
Homem? 

 
 

Os homens necessitam de uma verdadeira identidade dada 
Por Deus para que possam cumprir seu 

Verdadeiro propósito. 
 

Imagine que você está assistindo a um programa de televisão que se parece com o pro-
grama Diga a Verdade. Vários participantes tratam de te convencer de que são o Verdadeiro 
Homem. Você tem que adivinhar qual deles são autênticos e quais são os impostores. 
 
       O Competidor #1 está lhe dizendo que é o Verdadeiro Homem cumpre a função tradici-
onal do homem: ele sustenta sua família economicamente, enquanto que sua esposa cuida 
dos filhos e do lar. Enquanto ele provê um teto para suas cabeças e alimentos para que 
comam, ele está cumprindo sua obrigação como esposo e como pai. Este homem não 
considera que sua esposa seja igual a ele. 
 
       O Competidor #2 disse que ele é o Verdadeiro Homem porque tem uma função cultural-
mente progressiva: ele divide seu lar e as responsabilidades de seus filhos com sua esposa, 
enquanto ambos prosseguem suas carreiras profissionais. Ele pensa de sua esposa alguém 
totalmente igual a ele. 
 
       O Competidor #3 explica que ele é o Verdadeiro Homem porque tem sido liberto dos 
estereótipos masculinos, e tem decidido largar a função de provedor, para o cuidado dos 
filhos e do lar enquanto sua esposa vai trabalhar. Ele considera que sua esposa seja igual a 
ele — ou até melhor que ele, devido à que ela tem uma natureza mais sensitiva e com 
maior compaixão que a da dele. 
 
       Estas são algumas das imagens da masculinidade que estão competindo pela aceitação 
do homem hoje em dia. Muitos homens se sentem como se lhes tivesse pedido que adi-
vinhassem o que é um verdadeiro homem, por meio de determinar qual destes “Participan-
tes” têm as melhores respostas e as mais convincentes expressões faciais. Mas parece que 
não há um claro ganhador. Adicionalmente a isto, a sociedade segue misturando e compa-
rando estas imagens ao ponto que os homens já nem sabem o que se espera deles. Eles 
estão confundidos e frustrados à medida que tratam de colocar em ordem suas próprias 
expectativas de masculinidade, enquanto que, ao mesmo tempo, estão sentindo a pressão 
de vários seguimentos da sociedade que estão promovendo estas imagens — ou que estão 
promovendo uma combinação impossível dessas imagens. Entretanto, Hollywood está 
inundando a sociedade com intrigantes imagens de estrelas da masculinidade, tais como 



James Bond e Rambo. Ainda que essas imagens sejam super-heróis ao invés de serem 
homens reais, algumas vezes é muito difícil omitir seu encanto. Não é difícil começar a 
pensar que um verdadeiro homem, de alguma forma, deveria imitar o poder e a multidão 
de recursos que eles exibem. 
 

Uma crise de funções 
 
       O que faz com que nossa situação atual se converta numa falta de definição para os 
homens, é o fato de que, tradicionalmente, os homens têm definido sua masculinidade por 
meio de suas funções: as funções que desempenham para suas famílias e na sociedade. 
Contudo, tem ocorrido uma mudança maior nas funções tanto dos homens como das 
mulheres. As regras da sociedade estão mudando. Isto tem sucedido nos últimos quarenta  
anos maio ou menos. Estamos no meio de uma transição cultu-
ral, e a competência de idéias acerca da masculinidade está 
causando problemas muito complexos para os homens. Eles 
estão sendo devorados de diferentes direções ao mesmo tem-
po, enquanto que tratam de encontrar o verdadeiro significa-
do de o que significa ser um verdadeiro homem no mundo de 
hoje em dia. 
       Em anos recentes, a literatura que se enfoca nas mudanças da vida dos homens tem 
indicado que o homem se encontra num estado de crise e de conflito interno. Uma 
multidão de estudos estão nos dizendo que os homens não estão seguros de quem são, 
nem do que as mulheres querem deles ou esperam deles. Sem terem uma idéia clara de 
sua identidade, os homens estão tratando de enfrentar o choque das expectativas de uma 
nova sociedade e de as idéias tradicionais com relação ao que um homem deveria ser, as 
quais já se têm internado através da família, da cultura ou da inclinação natural do homem. 
       Os conceitos básicos que os homens têm acerca da masculinidade estão sendo despe-
daçados. Os homens se sentem fora de lugar. Eles estão frustrados, lutando para adaptar-
se à um conceito novo, porém muito vago com relação à quem são, ou, por outro lado, eles 
estão muito irritados, tratando de reverter o fluxo da mudança. 
       Deveriam de abandonar totalmente os conceitos tradicionais? Se o fizermos, como e 
com que poderíamos substituí-los? Muitos homens têm perguntas ante as quais não 
encontram resposta, tais como as seguintes: 
 
1. O homem ainda estaria suposto a ser o provedor e o protetor? Hoje em dia, a mulher é a 
que sai e provê para si mesma seu próprio pão, e dizem que elas não precisam de nenhum 
tipo de proteção. O homem já não está seguro de o que é que deve fazer para a mulher. 
 
2. Acaso o homem continua sendo o líder e a autoridade no lar? Isto tampouco está claro 
atualmente. A mulher diz, “Você não é minha autoridade. Eu não sou uma escrava. Eu 
produzo meu próprio dinheiro, e tomo minhas próprias decisões. Eu faço o que eu quero. 
Eu te vou te ligar por telefone quando achar que estou inteligente pra você.” O homem já 
não sabe como é que deve se relacionar com a mulher. 
 
3. Acaso o homem deveria continuar mostrando cavalheirismo? Deveria abrir a porta para 
uma mulher, escoltá-la e acompanhá-la, pagar o jantar em um encontro com ela, e tudo o 
mais? O homem acomoda a cadeira para a mulher, e ela diz, “Está bem. Obrigado, mas eu 
posso acomodar minha cadeira sem a sua ajuda”. Algumas vezes o homem abre a porta 
para a mulher, e ela sente-se ofendida por ele. “Você pensa que eu sou inválida?” Ela 
contesta. Se uma mulher entra num lugar e um homem se põe de pé como um gesto de 

As funções e 
As regras da 

Sociedade estão  
Mudando. 



respeito, ela vai o revisar como se ele estivera louco. O homem 
já não sabe se deve seguir tratando delicadamente a mulher. 
 
4. Acaso o homem ainda é o defensor de sua família, de sua 
propriedade e de seu país? Cada vez mais mulheres, estão 
entrando nas filas das forças policiais e das forças armadas e 
andam portando armas. Alguns homens não sabem como reagir ante essas mudanças. Uma 
mulher entra em sua casa com seu uniforme posto, e seu esposo sente medo de sequer 
dizer “olá” a ela. Ele vai subir e descer, “Diga, meu sargento!” Muitos homens estão 
pensando, “Ela não precisa realmente que eu a proteja”. Os homens já não sabem se as 
mulheres necessitam deles para algo. 
       Existe algo atualmente que possa marcar a diferença entre um homem e sua 
contraparte feminina? Baseados nos cenários anteriores, esta é uma pergunta muito difícil 
de contestar. Os homens e as mulheres se encontram em um estado de cataclismo e de 
confusão com relação à seus gêneros.  
       Então, o que é que você tem que fazer para poder ser um homem do século vinte e um? 
Quem são os homens com relação às mulheres? Como os homens têm que classificar as 
diferentes versões da masculinidade que estão sendo promovidas no mundo inteiro? 
       Se você é homem e sente que seu trabalho, suas relações e a perspectiva que tem do 
mundo estão sendo voltadas contra princípios, você não está sozinho nesta situação. Este é 
o momento mais complexo no mundo para ser um homem. Os homens de todas as idades 
estão batalhando com opiniões e pontos de vista competitivos e com diferentes valores de 
o que significa masculinidade. 
       O que está acontecendo?  
 

Se Tem Feito para um Lado Milhares de Anos 
de Tradição 

 
       Os homens acostumaram adquirir suas idéias de o que significa a masculinidade por 
meio de observar a seus pais ou por meio de tradições culturais de muitos anos. Existia 
uma continuidade nas funções dos homens que ia de geração a geração. As coisas são bas-
tante diferentes agora. Centenas, e talvez milhares de anos de tradição, estão-se fazendo a 
um lado somente uma ou duas gerações. Esta mudança provavelmente começou no oci- 
 dente e nas nações industrializadas com o movimento das mu-lheres e com outras 
mudanças culturais, porém sua influência se tem sentido, de uma maneira ou de outra, em 
todo o mundo. 
       Por exemplo, minha vida é completamente diferente da vida do meu pai. Eu não posso 
usar como exemplo a forma que meu pai fazia as coisas como modelo para mim mesmo, e 
minhas ir-mãs não podem usar o ambiente em que meu pai trabalhou como exemplo para 
elas. Nos-sos pais viveram não só numa geração diferente, mas com conceitos diferentes 
da mascu-linidade e da feminilidade. Historicamente falando, até bem recentemente, o 
homem tinha certas funções aceitadas e a mulher tinha certas funções aceitadas, e estas, 
não se opunh-am umas às outras. 
 

Funções Históricas 
 
       Você pode regressar cinqüenta, cem, quinhentos, dois mil, quatro mil anos, e você irá 
encontrar um modelo bastante consistente das funções para os homens e para as mulheres,  
o qual era aceitado e valorizado. Havia algumas razões muito práticas para o tão vasto en-
tendimento deste modelo. Sempre tem havido certas exceções ao modelo entre indivíduos 

Se tem feito para 
Um lado milhares 

De anos de 
Tradição 



e entre culturas, entretanto, a seguinte, é uma maneira em que a maioria das famílias se 
comportavam durante gerações. Este modelo tradicional ainda continua tendo nas rela-
ções entre homem e mulher. 
        

Existia uma Classificação Biológica 
das Funções 

 
       Em tempos pré-contemporâneos, a biologia contribuiu grandemente para as funções 
dos homens e das mulheres. Os homens geralmente são mais fortes que as mulheres, e 
conseqüentemente, eram os homens que casavam e proviam a família. As mulheres estão 
equipadas biologicamente para terem nenéns, e portanto, elas cuidavam dos filhos. Em 
geral, não havia opções de controle natal e não havia alternativas de aborto com as opções 
que a mulher pôde dominar à biologia. O homem não precisava ficar figurando se era ele 
ou sua esposa que teriam que ficar em casa para criar os filhos. As funções eram menos 
complicadas, devido à que estavam determinadas pela biologia. 
 

A Vida de Cada Dia Era uma Luta 
Pela Sobrevivência 

 
       Adicionalmente a isto, a população vivia em um meio ambiente físico muito mais hostil, 
onde a vida de cada dia era uma luta pela sobrevivência. Esta era outra razão do por quê o 
homem, que era mais forte fisicamente, se convertia no provedor e no protetor da família. 
       Ao mesmo tempo, o ter um trabalho era algo especialmente precário. O homem 
literalmente tinha que arriscar sua vida para poder cuidar de sua família. Isto fazia que sua 
esposa e seus filhos se voltassem à ele em busca de liderança e que valorizaram sua 
contribuição crucial, a qual permitia a sobrevivência deles. Eles dependiam totalmente 
dele. 
       Quando um homem saía a buscar 
comida para sua família, não havia garantia 
nenhuma de que ele fosse regressar vivo.  
Ele podia ser ferido mortalmente por um animal, ou podia morrer pela inclemência do 
tempo. Portanto, a mulher se alegrava grandemente ao vê-lo regressar a casa. Esta mesma 
atitude básica se manteve no tempo de nossos pais e de nossos avôs, quando a maioria dos 
maridos eram os únicos provedores de suas famílias, e suas esposas permaneciam no lar. 
Ao chegar à noite, toda a família estava contente de que o pai havia regressado. Por quê? 
Porque ele havia estado fora num mundo cheio de perigos, tratando de prover. Algumas 
vezes era difícil obter um trabalho. Algumas vezes o único trabalho que um homem podia 
obter era passando longas horas nos campos, ou debaixo da terra em uma mina de carvão. 
Quando o homem chegava em casa mancando, sua esposa sabia que ele havia arriscado 
sua saúde ou ainda sua vida para trazer pão à mesa. 
       A família em que eu cresci era uma família típica que pertencia a um passado muito 
distante. Eu sou um de sete filhos. Meu pai costumava levantar-se nas manhãs antes que 
todos nós nos despertássemos, e ele costumava ir pra cama depois que todos já tinham ido 
dormir. Ele passou toda a sua vida trabalhando, para que pudéssemos ter um teto sobre 
nossas cabeças, tratando de alimentar a quase uma dezena de crianças, e para que pudés-
semos ter roupa com a qual vestir-nos. Era um trabalho de vinte e quatro horas do dia. 
Minha mãe tinha que estar em casa, e seu trabalho era tão duro quanto o de meu pai. Ela 
tinha de cuidar de todas as onze crianças que nós éramos — cozinhando os alimentos, nos 
dando banho, lavando nossa roupa, mandando-nos pra escola, assegurando-se de que ha-

Os homens tinham que arriscar 
suas vidas para trabalhar 



viamos feito nossas tarefas e disciplinar-nos. Era um estilo de vida muito difícil. Era apenas 
questão de sobrevivência. 
 

Se Estabelecem as Funções 
e as Habilidades de Cada Um 

 
       As necessidades básicas de sobrevivência requeriam que os homens e as mulheres 
desenvolvessem funções e habilidades específicas, as quais passavam ao longo através de 
uma geração atrás da outra. Até o tempo de seus avôs ou até o tempo de seus pais, todos 
sabiam suas funções para ele e para ela, e tinham habilidades adequadas para elas. O 
marido sabia o que ele necessitava fazer, e o fazia; a esposa sabia o que ela necessitava 
fazer, e o fazia. 
       Desta forma, ainda que a forma de sobreviver fosse difícil, as razões eram relativa-
mente fáceis, devido à que não existia confusão alguma nas funções dos gêneros. Um 
homem ou uma mulher não tinham de pôr-se a imaginar se estavam infringindo indevida-
mente o território do outro. A função dela era cuidar da casa, cozinhar os alimentos e 
cuidar dos filhos. O trabalho dele era caçar e cultivar as safras e construir algum tipo de 
casa, para poder, com tudo isto, prover um teto e comida para a família. A vida era bastan-
te simples, e portanto, no mesmo sentido, as relações eram menos complicadas. 
 

A Interdependência Criou um Apreço Natural 
 
       Esta sociedade criada para sobreviver produziu uma interdependência entre os 
homens e as mulheres, o qual gerou um mútuo apreço. Devido àqueles que trabalharam 
muito duro e realizavam suas funções individuais, isto fazia que se respeitasse um ao outro. 
Era um apreço natural. Era natural, devido à que suas funções estavam muito claras, e 
eram aceitas como funções necessárias e importantes. 
       Em muitos desses matrimônios, não existia o tipo de relações que conhecemos hoje em 
dia entre o marido e a esposa. O homem estava motivado por coisas simples: comida, sexo, 
os filhos e a tranqüilidade. Ele não estava motivado pela conversação ou pelo intercambio 
sentimental e nem pela sensibilidade emocional ou psicológica. Ele chegava em casa 
quando queria satisfazer suas necessidades básicas. 
       Em suma, o homem era honrado e amado 
por sua mulher, não por causa que fora um bom 
homem ou um terno companheiro, mas devido à 
que ela sabia que ele estava arriscando sua vida 
para cuidar dela e de seus filhos. Ela o amava 
devido ao que ele fazia por ela. Ele não ganhava a honra e o apreço dela porque ele fora 
sentimental ou romântico. Ela valorizava a provisão dele. Se ele não houvesse desafiado os 
elementos para chegar em casa com carne fresca, ela não o haveria respeitado. 
       A mulher passava o tempo criando os filhos e formando um lar, e ela era respeitada e 
amada pelo homem devido à sua contribuição com relação à família. Ele não a honrava 
necessariamente devido à que ela fora encantadora ou devido à “que o dissera a Palavra 
de Deus”. Ele a honrava porque ela lhe dera seus filhos e porque ele sabia o valor do tra-
balho que ela estava realizando. Ele não tinha de se preocupar acerca de quem iria lavar a 
roupa. Sua esposa fazia tudo isso, e ele a respeitava por isso. 
       Isto significa que o romance não era uma parte importante nas vidas de muitos de nos-
sos ancestrais. Eles estavam muito preocupados tratando de sobreviver. Quando você se 
encontra num estilo de vida o qual você só está tratando de sobreviver, não há muito 
tempo para os sentimentos. Era desta maneira que sucederam as coisas durante muito tem-

O ter que viver sobrevivendo, 
não deixava lugar para o 

romance. 



po com muitos casais semelhantes até a pouco tempo. O homem passava o dia todo traba-
lhando. Ele estava ocupado provendo e protegendo sua família. Ele não tinha tempo para o 
romance quando ele chegava em casa. Tudo o que ele queria era comida e sexo. Ele não 
estava preocupado em conversar com sua esposa no jantar ou sobre ir às compras com ela 
ou sobre ele dar a ela dinheiro para que ela pudesse gastar. Ele tinha dinheiro somente 
para sobreviver. A reação era muito simples, “Alvo, temos que sobreviver, e eu tenho que 
te proteger. Qualquer coisa que eu tenha que fazer para cumprir com isto, nisso consiste a 
vida”. 
       O homem pensava deste matrimônio como se fosse uma sociedade, no entanto o con-
ceito da sociedade não significa o mesmo quando tem a ver conosco no dia atual em que 
vivemos. Ele não considerava que sua esposa fosse igual a ele e que ela nem sequer fosse 
tão boa quanto ele. Ao contrário, esta sociedade significava que ela tinha uma função que 
desempenhar e que ele tinha sua parte também. Os homens e as mulheres foram ensina-
dos dessa maneira com relação ao conceito do matrimônio. O marido e a mulher se honra-
vam um ao outro devido às contribuições individuais que faziam a esta sociedade e não 
devido à que reconheceram igualdade alguma entre os homens e as mulheres. Isso é de 
onde viemos como sociedade. Entretanto, as coisas têm mudado. 
        

As Funções Contemporâneas 
  
       A vida é completamente diferente para os homens e para as mulheres nestes dias, 
devido à que já não estão dependendo um do outro para a tranqüilidade, segurança, e 
para a sobrevivência. Nossas funções e estratégias realmente têm mudado. 
       Os homens já não têm os tipos de trabalhos que costumavam ter durante séculos. Eles 
tinham uma função que era bastante clara — e a qual não compartilhavam com suas espo-
sas. Como era que se media a virilidade e a masculinidade? Se dizia aos jovens, “Busque 
um trabalho, filho, para que você possa prover a sua família e para que possa ter filhos”. 
Sendo o provedor e tendo a habilidade para procriar era a medida para um homem. 
Porém a forma em que a sociedade vê aos homens se encontra em transição, e estas carac-
terísticas já não são consideradas como as marcas ou distintivos principais da masculinida-
de. Um bom número de famílias ainda seguem o modelo tradicional, o qual o marido se 
encarrega do trabalho enquanto a esposa fica no lar com os filhos, especialmente enquanto 
os filhos são pequenos. Entretanto, ainda estes matrimônios frequentemente estão sendo 
influenciados pelas idéias contemporâneas em lugar das idéias tradicionais de como é que 
os homens e as mulheres devem se relacionar uns com os outros. 
 

A Biologia Já Não É um Fator Muito Importante 
 
       A biologia já não determina as funções do homem e da mulher da forma em que deve-
ria fazê-lo. Hoje em dia, devido à que, está prevalecendo o fato de que ambos podem ter 
as mesmas profissões e de que existe o controle natal, um marido e uma mulher podem 
escolher não terem filhos jamais. Também, devido à expansão da idéia de que a fertilidade 
é um a assunto da mulher somente, a mulher muito freqüentemente diz ao homem quando 
vão ter um filho, isso significa necessariamente que a esposa irá ficar no lar a cuidar do 
bebê todo o dia ou todos os dias. As creches, assim como muitas opções para o cuidado 
dos filhos, lhe permitem à mulher a ter um trabalho fora de casa que seja de meio tempo 
ou de tempo completo. 
       Esta mudança está trazendo novas formas de tensão nervosa à família. Se as operado-
ras das creches ou as nanas estão criando os filhos, algumas vezes os filhos não chegam a 
conhecer realmente a seus pais. Da mesma forma, os pais nem sempre sabem o que a 



pessoa que cuida está fazendo ou ensinando às crianças enquanto eles estão no trabalho. 
Basicamente, isto significa que as crianças estão sendo criadas por gente de quem os pais 
nem se quer sabem quem sejam. 
       Em adição a isto, devido à que o trazer crianças e o cuidar de crianças anteriormente 
produzia respeito para a mulher por parte de seu marido, hoje em dia o homem tem que 
encontrar alguma outra forma de honrar sua esposa. Devido ao modelo tradicional, quando 
uma esposa requer respeito de seu marido hoje em dia, ele pensa algumas vezes, “Bom, O 
que você está fazendo para ganhá-lo?” 
       As relações do século vinte e um são muito difíceis. 
 

Já Não Estamos Apenas Buscando Sobreviver 
 
       A maioria de nós já não se enfoca na sobrevivência e na proteção da forma que estava-
mos acostumados a fazê-lo antes. Isto não quer dizer que não enfrentemos desafios econô-
micos nem tensão nervosa relacionada com o trabalho, mas que o risco físico já não é o 
mesmo. Não estamos caçando comida e encarando os elementos 
só para permanecer com vida. Temos tenda de embaraços aber-
tas 24 horas ao dia e forno de microondas. Ainda que vivamos 
num mundo incerto, o qual ainda há perigos, o meio ambiente 
físico é muito mais amigável hoje em dia do que como o foi para 
nossos antepassados. Atualmente, um homem sai de sua casa 
pela manhã, vestindo seu traje de três peças, enquanto maneja 
seu automóvel ultimo modelo pra ir trabalhar — como o faz um 
doutor num escritório muito moderno. O risco físico já quase não existe para muitas 
pessoas. 
       Uma das diferenças entre os estilos antigos e as novas formas é que, quando as pessoas 
se casam, eles têm já quase tudo o que precisam, ao invés de ter que lutar por isso. Mais 
ainda, a mulher já não tem que depender do homem para lhe prover, depois que eles se 
casam. Devido à que a função tradicional de provedor se encontra inerente em muitos 
homens, esta situação pode ser muito insegura para um homem. 
       Por exemplo, um homem conhece a uma mulher e descobre que ela já possui bens 
materiais. Por ela ter estado trabalhando por um bom tempo, ela ganha mais dinheiro que 
ele, e ela dirige um automóvel muito mais caro. Ela é dona de um condomínio, tem uma TV 
de 35 polegadas, tem um refrigerador, e todo tipo de comida que se pode colocar nele. 
Ela pode comprar sua própria gasolina para o seu automóvel. Ela tem toda sua vida ajus-
tada e funcionando, e então ele diz que quer casar-se com ela, e que quer poder cuidar 
dela. Como que ela vai poder depender dele? Ela já tem dinheiro no banco. O que é que 
um homem dará a ela? Ela já não esta buscando sobreviver nem ser protegida; ela é 
independente e, portanto, suas expectativas com relação aos homens e ao matrimônio são 
completamente diferentes. 
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       Algumas mulheres se perguntam, “Como posso estar 
suposta a ser submissa e sujeitar-me, já que eu ganho mais 
dinheiro que o meu marido e, além disso, a casa e todos os 
mó-veis são meus?” Em outras palavras, ela está dizendo ao 
homem, “Você tem que ganhar o direito de eu me submeter 
a você através de dar-me algo que eu ainda não tenha te 
dado ainda”. Este é um conceito muito duro para que o 
homem possa escutar. Assim que o homem diz, “Bem, eu não posso te dar tudo, porque 
você já possui mais do que eu possuía desde o princípio”. Como é que uma mulher se 
submete a alguém quando ela crê que o está sustentando? É uma situ-ação muito difícil 
para ambos, tanto pros homens tanto pras mulheres. No entanto, este é o mundo em que 
estamos vi-vendo.  
       Alguma vez alguém já te perguntou por que são tão co-muns os divórcios hoje em dia? 
Uma das razões é que hoje em dia uma mulher pode dizer ao homem rápida e diretamente, 
“Se você não pode cuidar de mim adequadamente, eu vou te deixar”. Minha mãe teve 
onze filhos. Quando ela tinha um problema, ela não podia dizer ao meu pai, “Vou te 
deixar”. O que é que ela ia fazer? Ela não tinha nenhuma prepa-ração profissional ou 
acadêmica, e tampouco estava preparada para nenhum trabalho fora de casa. O lar era a 
sua vida. 
       A independência é uma situação relativamente nova para as mulheres, e os homens 
ainda estão aprendendo a enfrentar esta mudança. De muitas formas, a mulher tem tomado 
o controle não só da função tradicional do homem como provedor, mas também da função 
de protetor. Ela também usa um cassetete, também tem uma pistola em sua bolsa, e tem 
um telefone celular para chamar a polícia instantaneamente. Da mesma forma que, o que é 
que um homem faz? Ele diz, “Eu sou teu protetor”, e ela lhe responde, “Eu não preciso de 
que você me proteja”. É um mundo diferente. Os homens já não sabem o que eles estão 
supostos a fazer pelas mulheres. 
 

As Funções e as Habilidades Se Encontram 
Menos Fragmentadas 

 
       Os homens e as mulheres estavam acostumados à existir em esferas diferentes. A esfe-
ra de um homem era o trabalho e a sobrevivência. O mundo da mulher era o lar e os filhos. 
Não havia nenhuma confusão nas funções. Eles sabiam exatamente onde deveriam estar 
supostos a estar. O fato de que uma mulher abandone o lar e entre ao lugar de trabalho 
significa que o lar já não está sendo considerado especificamente por ela. O homem já não 
está seguro de qual seja o seu trabalho no lar, e a mulher tampouco está segura de qual 
seja o seu trabalho no lar. Ambos se encontram bastante confusos. 
       Seu pai estava acostumado a trazer o toucinho ao lar, entretanto, agora a sua mãe está 
trazendo ao lar não só o toucinho, mas até o porco completo. Em adição a isto, ela já era 
dona dos suínos antes que você se casasse com ela. Ela não quer nenhum toucinho que 
você possa lhe oferecer; ela já tem todo o toucinho que precisa. Se ambos, tanto o esposo 
quanto a mulher, estão trazendo o tocinho ao lar, então, quem é o provedor? Esta é uma 
pergunta muito problemática para os homens. Se os dois estão pagando a hipoteca da casa, 
então, quem está provendo o teto para suas cabeças? Teu pai foi considerado o dono de 
sua casa porque ele a comprou e a pagou. Hoje em dia, a casa não pertence ao homem. 
Pertence a ambos, tanto ao homem quanto à mulher. 
       Alguns homens se perguntam hoje em dia como é que seus pais estavam acostumados 
a ser “o homem da casa”. Hoje em dia, se o homem se impõe na casa, a mulher também 
vai se impor na casa. As coisas que foram ensinadas aos homens já não funcionam. Teu pai 
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diz, “Ponha-se no seu lugar”. Você responde, “Mas o lugar pertence a ela”. “Ensina-lhe 
quem toma as calças na família”. “Mas ela também toma as calças!” 
       Muitos casais encaram situações econômicas muito difíceis que requerem que ambos 
trabalhem para poder solucioná-las. De qualquer forma, a transição cultural das mulheres, 
indo estas à universidade, logrando carreiras profissionais e adiando o casamento, tem 
feito mudanças bastante significativas na vida familiar. 
       Por exemplo, um homem pode dizer, “Amor, você tem que cuidar dos filhos”, e ela vai 
lhe responder, “Não, eu vou sair a trabalhar”. “Por quê?” “Eu quero fazer uso da educação 
que recebi, e quero certo nível de vida que requer dos soldos, da mesma forma que vou 
sair a trabalhar”. Ele lhe responde, “Mas quem vai criar os filhos? É você que deve criar e 
alimentar aos filhos”. E a resposta dela é, “Em meu trabalho tem um berçário para as 
crianças. Vou pegar este trabalho”. 
       Que é que um homem faz quando sua esposa ganha mais dinheiro que ele, sendo que 
ele é que está suposto a ser o provedor e o protetor do lar? Ele se sente frustrado e ainda 
se sente envergonhado. Essa é uma das razões pelas quais há tantos pleitos em nossos ca-
samentos modernos. Discutimos continuamente acerca de o que cada um está suposto a 
fazer.  
       Estas e outras situações similares têm mudado drasticamente nossas perspectivas e 
têm alterado nossas funções tradicionais. O varão já não está seguro de o que significa ser 
um homem, e a mulher já não está segura de o que significa ser uma mulher. Esta mudança 
tem causado muita tensão tanto para as mulheres quanto para os homens. 
       Por exemplo, algumas mulheres de fato se sentem culpadas quando dizem, “Me de-
dico ao meu lar.” Porventura você pensa que nos tempos dos seus pais ou avós as pessoas 
perguntavam a uma mulher, “A que você se dedica?” Esta pergunta nunca existia. Entre-
tanto nos dias de hoje, se pergunta a quase todas as mulheres o que é que fazem. Em 
outras palavras, certamente sabemos o que ela já não faz mais. Ela já não apenas fica em 
casa e cria os filhos — e isso, contendo a implicação de que isso, em si, é algo de que tem 
de se envergonhar. 
       Costumava ser muito mais fácil para a mulher ficar em casa com seus filhos. Ela contava 
com apoio nesta função porquanto todas as outras mulheres estavam também no lar. Hoje 
em dia, as pessoas pensam que algo vai mal com uma mulher caso ela se dedique somente 
ao lar. Eles pensam coisas como estas: “O que se passa com ela? Por acaso ela é uma 
frouxa?” ou “Ela não possui senso de criatividade”, ou “Ela não deve ser suficientemente 
inteligente para ter uma profissão”, ou “Ela necessita de realizar sua própria vida”. A idéia 
está sendo promovida através de toda a sociedade no sentido de que “Só as mulheres 
tontas ficam no lar.” 
       Os resultados das mudanças nas funções dos gêneros podem ser muito estressantes 
tanto para os homens quanto para as mulheres. A população se encontra muito confundida 
com relação à como atuar neste novo mundo. Isto tem-se convertido em um dilema psico-
lógico para eles. Muitos estão se sentindo muito tensos e completamente fora de lugar, e 
estão tratando de se imaginar e de encontrar o que é que há de errado com eles. Vou lhe 
dizer agora mesmo o que é que está mal: simplesmente é um mundo diferente. 
 

A Independência Tem Mudado 
os Parâmetros de Apreciação 

 
       Crescentemente independentes, autosuficientes, as mulheres contemporâneas já não 
sentem a necessidade de que os homens devem prover a elas e protegê-las. Este é um 
problema para os homens. Eles estão tratando de fazer com que as coisas funcionem em 
uma relação, e não estão seguros de saber quem é o responsável de cada coisa. Por 



exemplo, um rapaz convida uma moça para almoçar, e no alvo, ele lhe disse, “Você vai pa-
gar o seu?” Há trinta anos, o homem pagava automaticamente. Por quê? Porque era a 
função do homem ser o provedor. Entretanto hoje em dia, se um homem convida a uma 
mulher para jantar, e ele se der conta de que não tem dinheiro suficiente, ela busca em sua 
bolsa e diz, “Eu me encarregarei disto”. Ele se sente envergonhado, porém ela não está 
envergonhada, porque ela é a que tem dinheiro. E você poderia adivinhar alguma coisa? 
Ainda assim, pra ela, ela ainda gosta dele. Gosta dele porque ela sente que não existem 
muitos homens bons no mundo de qualquer forma. 
       A independência das mulheres está diminuindo o valor tradicional dos homens ante a 
elas. Historicamente, os homens sempre morreram em uma idade mais prematura que as 
mulheres. Por quê? Eles tinham de sair em meio ao frio e do gelo durante o inverno, 
mesmo que estivessem tossindo de tuberculose, a fim de poder prover para a família. Eles 
eram o único elemento de sobrevivência para a família. Esta é a razão pela qual as mulhe-
res lhes valorizavam. Algumas vezes, quando uma mulher revela que seu esposo a está 
abusando, e quando lhe perguntam, “Por que você não o deixa?”, ela contesta, “Não posso 
fazer isto”. Essa é uma resposta muito profunda. Há certas coisas acerca dele que ela va-
loriza. 
       Se um homem passa cada dia arriscando sua vida para te proteger e aos filhos afim de 
te prover todo o necessário, então, como você vai se sentir acerca dele? Obviamente, você 
o vai estimar grandemente porque você sabe tudo o que ele está fazendo afim de cuidar da 
família. Esta é a razão do por que era natural tua mãe ainda que em ocasiões que seu pai 
nem sempre atuava corretamente, o fato de ela amá-lo e honrá-lo. Ele era muito valioso 
para ela. 
       Hoje em dia, no entanto, este não é necessariamente o mesmo caso. Quando um 
homem mostra interesse em uma mulher, ela talvez irá lhe dizer, “Agora bem, deixe-me te 
dizer isso de forma bem direta: Se você não der folga pra mim, você pode ir-se quando  
quiser. E se porventura nos casarmos, eu quero que você esta-
beleça um acordo pré-nupcial para que tudo o que eu adquirir 
dentro do matrimônio continue sendo meu se é que temos que 
terminar com este matrimônio”. As mulheres já não valorizam 
aos homens da forma que o faziam, porque as necessidades 
que os homens estavam acostumados a suprir, agora estão 
sendo supridas pelas mesmas mulheres. Alguns maridos têm 
medo de suas esposas porque eles pensam que suas mulheres 
não precisam deles. 
      Outra mudança significante é que, pela primeira vez em anos de história, os homens e 
as mulheres se buscam um ao outro primeiramente buscando amor e companheirismo ao 
invés de apenas buscar sobrevivência e proteção. Nossas prioridades como seres 
humanos têm mudado. A população está buscando algo mais em suas relações. A 
felicidade, a intimidade e a paixão duradoura são agora os requisitos para uma relação. 
Entretanto, o entendimento de como prover estas coisas frequentemente não é tão fácil 
para o homem. 
 

Felicidade 
 
       As funções tradicionais do homem já não são suficientes para fazer feliz seu par. As 
mulheres querem companheirismo e atenções para poder ser felizes. Meu pai não podia 
levar a minha mãe pra passear, nem podia levá-la para jantar em um restaurante. Não 
havia tempo pra isto. Ele fez a minha muito feliz só por meio de se assegurar que a família 
tivera roupa, água corrente e coisas como estas. 
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       Que é que os homens podem fazer para que as mulheres se sintam felizes hoje em dia? 
Este é o desafio. Alguma vez você escutou um homem dizer, “O que a mulher quer?” No 
passado, os homens estavam acostumados a dizer para as suas esposas, “Mulher, o que 
você quer mais de mim? Tenho te dado um teto onde viver e bastante comida para tua 
cozinha”. Porventura se você se lembra quando os homens diziam estas coisas? Esses dias 
já se passaram. 
 

Intimidade 
 
       Quando um homem arriscava sua vida para dar a sua esposa comida e proteção, então, 
a intimidade, a sensibilidade e as habilidades de uma boa comunicação não eram proble-
ma algum. A mulher não dizia, “Amor, você tem de aprender a falta de estabilidade emo-
cional e psicológica de uma mulher que está passando pela menstruação”. Um homem não 
tinha o tempo para aprender como se dar bem com uma mulher. Outra vez, quando ele 
chegava em casa, já era escuro, ele estava cansado e tudo o que ele queria era comida e 
sexo. A casa era sua, a comida era sua, e a forma de pensar era, “É hora de você me re-
compensar de tudo isso”. 
       Entretanto hoje em dia, as mulheres querem intimidade e comunicação. “Conversa 
comigo. Você não disse que me ama o dia todo.” Esta é 
uma forma de como pensam as mulheres. “Você se vira 
a olhar todas as demais, mas não olha pra mim. Você não 
notou meu vestido.” Escutem, o homem das cavernas 
não tinha tempo para rever nenhum vestido. Ele estava 
muito ocupado tratando de sobreviver. Entretanto o 
mundo tem mudado. 
       Alguma vez teus pais ou teus avós falaram sobre a 
TPM (Tensão Pré-Menstrual)? Eles provávelmente estavam muito ocupados para falar 
sobre isto. E as pessoas — mesmo os maridos e suas esposas — não eram tão abertas 
acerca destes temas. Hoje em dia, a atmosfera social tem mudado, e temos mais tempo pa-
ra poder pensar acerca destas coisas. Nestes dias, uma mulher pode dizer, “Não me toque 
agora; estou em meio a uma menstruação. Meus hormônios estão todos loucos.” O homem 
agora também tem que estudar o tipo de “caráter ou temperamento” em que se encontra 
sua esposa. Quando você está apenas tratando de sobreviver, você não está pensando em 
termos de caráter ou temperamentos. Não era necessariamente uma forma de vida melhor, 
mas definitivamente era muito diferente. Os homens ainda estão tratando de imaginar a 
forma de poder ter intimidade e comunicação em suas relações. 
       Uma mulher talvez pode se perguntar por que é que seu marido tem tantos problemas 
em conversar com ela. Ele não sabe o que dizer, e ela não se dá conta de tudo pelo qual 
ele está passando. Por exemplo, suponhamos que ela tenha um trabalho magnífico — 
alguma posição como gerente ou algum trabalho administrativo — e ele tem um trabalho 
de menor qualidade. Ela chega em casa e dialoga com ele durante o jantar. De que eles 
vão falar? Ela está conversando em um nível altamente intelectual, e ele não pode chegar 
ao nível dela, porque o trabalho dele não requer que ele se esforce até estes níveis. Da 
mesma maneira que ela diz um par de opiniões, e ele se sente todo intimidado. Ele apenas 
diz para si mesmo, “Ó, essa palavra que usou é muito complicada”. Ele não sabe o que fa-
zer, porque parece que sua função de liderar tem sido diminuída e reduzida. 
       Neste momento de desafios em nossa cultura, as mulheres precisam de mostrar com-
preensão e entendimento aos homens de sua vida. Por exemplo, suponhamos que uma 
mulher se casa com um homem, e eles se estabelecem em sua casa, e ela diz pra ele, 
“Mostre-se e porte-se como homem”. Ele diz, “Está bem... mas, como?” Se encontra entre 
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a espada e a parede. Ele era acostumado a saber o que isto significava, porém agora já não 
sabe. Da mesma forma que ela diz coisas como estas, “Você deve ser meu líder espiritual”. 
Ele olha pra ela com os olhos em branco. “Meu pai era um troglodita. Ele me ensinou que a 
Bíblia e a igreja são apenas para os malucos. Portanto, eu não me tenho metido muito nas 
coisas de igreja. Se vou, o faço só para te agradar, mas se isso é o que você precisa para 
fazer de mim todo um homem, vai levar muito tempo.” Ele não entende os assuntos 
espirituais da forma como ela entende, porque ensinaram a ele que a religião é só para 
mulheres. 
       E também, ela diz, “Consola-me”, e ele responde, “Como?” Ele nunca recebeu esse 
tipo de treinamento de seu pai. Ela lhe diz, “Me mostra algo de afeto”, e ele lhe responde, 
“Ó não, como que se escreve esta palavra?” Ela lhe diz, “Você deve ser mais emotivo”, e 
ele lhe responde, “Emo - tu quê? O que é isso?” Ele não entende o que ela quer dizer. 
       O que muitas mulheres fazem ante esta situação? Elas se iram. “Só te peço que seja um 
verdadeiro homem!” “Como?” “Você tem que prover pra mim!” “Mas você ganha mais 
dinheiro do que eu”. O homem está totalmente confundido. Ele não se dá conta que ela 
quer que ele proveja às necessidades emocionais dela — ou caso ele chegue a entender 
isso, ele não sabe como satisfazer essas necessidades. Os homens necessitam de paciência 
e de entendimento da parte de suas esposas. 
 

Paixão 
 
       A paixão também é algo que se necessita nas relações de hoje. 
       Recordem que, nos dias antigos, o homem só costumava pedir, falando desta maneira, 
“Mulher, está pronta ou não?” Não havia prelúdios românticos. Ele só dizia, “Tarzan pronto 
para Jane. Jane pronta? Bem, comecemos”. E isso era tudo. 
       Hoje em dia, entretanto, as mulheres querem que os homens ponham as luzes mais 
tênues, que ponham velas aromáticas na reserva, e que fartem de flores todo o quarto. Os 
homens dizem, “O que está acontecendo agora?” Agora, homem, você tem que trabalhar 
muito duro para obtê-lo. Requer-se um trabalho muito duro! 
       Nestes dias, as mulheres querem que os homens comecem a conquistá-las romantica-
mente desde a manhã — que lhes prepare o café da manhã, que lhes encha a vasilha de 
água de banho, que separem-se com elas para almoçar em algum lado, que chamem-nas 
cinco vezes durante o dia apenas para dizer que as amam, que as peguem com uma 
elegante limusine e que as levem para jantar — e depois de tudo isso, eles talvez sejam 
recompensados esta noite. Não há garantia alguma de que acontecerá, mas eles não serão 
recompensados se não trabalharem por isso. 
 

As Relações Homem-Mulher Se Têm 
Convertido num Mistério 

 
       Portanto, em muitos aspectos da vida, as funções, e as  relações dos homens e das mu-
lheres têm completamente nas últimas décadas. O que foi feito a um lado das funções 
tradicionais do varão parece ser assustador e até muito perigoso para muitos homens, 
porque eles não sabem de onde tudo isso os paralisa. Eles sentem 
que existe agora um grande mistério nas relações entre os homens 
e as mulheres, e eles não sabem o que esperar de tudo isto. Eu 
posso simpatizar com tudo isso que eles estão passando. O fato de 
estudar este tema tem-me feito dar-me conta de que realmente nos 
encontramos em um dilema cultural. Eles não sabem o que fazer. Se 
você é uma mulher, você precisa entender que os homens realmen-
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te se encontram em problemas. 
       Tenho tratado de lhe dar uma visão de o que o fato de mudar as funções dos gêneros 
tem dado como fruto ao por os homens totalmente fora de equilíbrio, e desta forma, talvez 
você possa ver a natureza do dilema que estamos enfrentando. Alguns dos cenários que te 
têm dado são graciosos, entretanto os problemas que os varões estão enfrentando são 
muito sérios porque têm a ver com o propósito e com a identidade. São sérios porque a 
confusão com o propósito irá dividir, e até destruir a vida das pessoas. 
 

As Funções contra os Propósitos 
 
       Tudo isto, ultimamente nos leva ao ponto de o que os homens usam como bases para 
sua auto-estima e identidade. Em razão que os homens têm mudado, eles se têm caído sem 
base alguma para sua virilidade ou masculinidade. Qualquer coisa com a qual eles substi-
tuam sua velha idéia de masculinidade, pode ou não pode ser uma função verdadeira e 
satisfatória para eles. O que perturba mais é que, quando os homens não entendem seu 
lugar no mundo, frequentemente, eles vão-se retrair dele ou usarão sua influência de 
maneiras muito prejudiciais, tais como cometendo crimes.  
       O que os homens podem fazer para voltar a ganhar suas bases e identidade? Primei-
ramente eles devem adotar uma forma completamente nova de 
pensar. Eles precisam pensar em temos de propósito ao invés de 
pensar em termos de funções. A razão de que eles estejam tendo 
problemas hoje em dia, é de eles terem estado baseando seu 
valor e sua dignidade em algo completamente equivocado em 
todo o tempo. As funções foram a verdadeira base da identidade 
e do propósito do varão. As funções podem ser benéficas ou 
prejudiciais, mas afinal de contas, elas só refletem a cultura e as 
tradições.  
       O que os homens necessitam de descobrir realmente é seu 
propósito intrínseco, o qual vai mais além da cultura e das 
tradições. A posição e ações de um homem devem fluir como fruto de seu propósito, e não 
ao contrário. Esta é a razão pela qual a resposta para o dilema do homem não consistir 
somente em ajustar-se aos tempos de mudanças — mesmo que algo disto também seja 
necessário — mas em descobrir o propósito inerente do homem. Dado que vivemos em 
uma sociedade muito confusa, o conhecimento de o que significa ser um verdadeiro 
homem não pode ser adquirido por meio de observar a cultura que nos rodeia. Os homens 
necessitam de um entendimento deles mesmos que não seja este influenciado por diretri-
zes sociais — a curto prazo, nem pela imagem que os outros tenham deles. De onde então 
podemos acudir em busca de todas as respostas? 
       Um dos temas que estaremos repassando continuamente neste livro, é o fato de que o 
propósito de qualquer coisa só pode ser encontrado na mente de seu criador. Portanto, os 
homens precisam de uma identidade dada por Deus a fim de que possam cumprir seu 
verdadeiro propósito. Devemos aprender o que Deus tinha como desenho originalmente 
para eles. Para fazer isto, devemos voltar a redescobrir o plano original do Criador para 
ambos, tanto para o homem como para a mulher. 
       Uma vez mais, devemos nos dar conta de que quando os homens ignoram sua verda-
deira identidade, isto não só afeta suas próprias vocações e sentido de realização, mas 
também as vocações e a realização de suas famílias e da sociedade como um todo. Isto se 
deve a quê Deus tem dado aos homens uma influência única de liderança. Da forma como 
anda o homem, assim também anda a família, a sociedade e o mundo inteiro. Eu creio que 
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se não tratarmos a crise de identidade do homem, toda nossa geração estará com 
problemas. Não há escapatória pra este fato. 
       A resposta para os varões no século vinte e um é, portanto: 

• Definir seu valor baseados no propósito de Deus, ao invés de defini-los baseados 
nas funções da sociedade. 

 
• Aprender a visão que Deus tem para a vida deles. 

 
       

• Continuar vivendo na verdade para o qual foram criados na realidade. 
 
       Se os homens entendem o propósito e as responsabilidades que Deus lhes tem dado, 
assim como o verdadeiro desenho para sua relação com as mulheres, eles podem ser 
livres pra poder cumprir seu destino e todo seu potencial. Eles podem vir à ser os homens 
que realmente foram destinados a ser. 
       Se você é um homem, você não precisa ficar todo confundido sobre a sua identidade e 
do seu lugar na vida, independentemente de todas as senhas conflitivas que a sociedade 
lhe está transmitindo. Você encontrará uma visão fresca e uma direção bem definida ao 
redescubrir os propósitos de Deus, tanto para os homens, como para as mulheres. Através 
deste conhecimento, os homens podem ser melhores e fazer coisas melhores do que ja-
mais haviam imaginado, e as mulheres podem vir à ter um novo entendimento e apreci-
ação dos homens enquanto que, ao mesmo tempo, lhes permitem cumprir seu chamado ou 
vocação na vida. 
       O que é um “verdadeiro homem?” Alguém que conhece a realidade acerca de quem 
ele é, e que, além disso, vive dentro dessa realidade. Este conhecimento começa com 
entender a importância de haver sido criado com um propósito da parte de Deus. 

 
 
 

 
 

Princípios 
 

       1. Os homens tradicionalmente têm definido sua masculinidade por meio de suas     
funções. 
       2. Historicamente, os homens e as mulheres têm estabelecido funções que não se 
contrapõem umas às outras. 
       3. As relações são diferentes hoje para os homens e para as mulheres, sendo que hoje 
não têm que depender uns dos outros para sua segurança nem para sua sobrevivência. 
       4. Os homens se encontram numa crise de identidade e de propósito. 
       5. A confusão que há sobre o propósito dividirá, e mais ainda, destruirá a vida das 
pessoas. 
       6. Se um homem relaciona sua identidade com suas funções, logo, quando as funções 
mudam, ele já não encontra base alguma para sua masculinidade. 
       7. A identidade de um homem encontra-se em seu propósito e não em suas funções. 
       8. O propósito central dos homens transcende mais além da cultura e das tradições. 
       9. O conhecimento do o que significa ser um verdadeiro homem não pode ser 
adquirido por meio de observar a cultura completamente confundida que nos rodeia. 
       10. O propósito de qualquer coisa só se pode ser encontrado na mente de seu criador. 



       11. Os homens necessitam de uma identidade dada por Deus para que eles possam vir 
a cumprir seu verdadeiro propósito. 
       12. Quando os homens ignoram sua verdadeira identidade, isto vem a afetar não só à 
sua própria vocação e sua própria realização como homens, mas também afeta à realização 
e vocação de suas famílias e da sociedade como um todo. Isto se deve à que, da maneira 
como anda o homem, assim também anda a família, a sociedade e o mundo inteiro. 
       13. Um verdadeiro homem é alguém que conhece a realidade de quem ele é e que 
vive essa realidade em si mesmo.  
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Sete Princípios 
de Propósito 

 
O Propósito de Deus é a chave do nosso  

cumprimento e realização 
  
 

Deus deseja que todo homem encontre seu propósito e sua completa realização. Se um 
homem quer saber quem é, afim de poder viver completamente nessa realidade, 
primeiramente, ele deve entender os princípios de Deus com relação ao propósito. Ele 
tem que aprender estes fundamentos para a vida, baseados na Palavra de Deus. De outra 
forma, ela vai cair numa armadilha de completa confusão — a qual muitos de nós nos 
encontramos neste momento. 
       Provérbios 19:21 é uma Escritura fundamental com relação à poder entender o propó-
sito de Deus: “Muitos propósitos há no coração do homem, mas o conselho do Senhor permanecerá”. 
Esta verdade crucial nos diz que podemos fazer todos os planos que se nos ocorram nesta 
vida, mas se não fizermos nossos planos de acordo com os propósitos para os quais fomos 
criados por Deus, então, nossos planos vão ser em vão. Não poderemos viver em toda a 
capacidade de nosso potencial, e vamos nos sentir insatisfeitos. Talvez venhamos a buscar 
objetivos e metas, cujas práticas podem vir à ser muito prejudiciais para nós. Só temos 
uma vida só, e temos que fazer bom uso dela, se é que queremos vir a cumprir com nosso 
verdadeiro propósito nesta vida. 
 

Como Você Está Usando Sua Vida? 
 
       Que valores são importantes para você em sua vida? Por acaso você sabe que uma das 
coisas mais perigosas na vida é o fato de desperdiçar o tempo? Se diz que o tempo é um 
atributo que você nunca será capaz de poder capturar. Uma vez que você perde o tempo, 
ele foi perdido para sempre. O que você vive já não o pode voltar a viver. Assim a melhor 
coisa que você pode fazer com o tempo é usá-lo de uma forma que possa te dar o máximo 
rendimento e os maiores resultados. A melhor forma — a única forma — de poder usar o 
tempo duma maneira efetiva é fazer o que devemos fazer e fazê-lo no tempo em que estamos 
supostos a fazê-lo. A efetividade não significa somente fazer coisas boas, mas melhor, fazer 
as coisas corretas. 
 

O Que É Bom de contra o Melhor 
 
       Há de ser terrível o estar ocupado fazendo todas as coisas equivocadas durante a sua 
vida toda. Por acaso não seria triste o que uma pessoa séria, que fosse dedicada e fiel — 
porém fazia as coisas equivocadas? É possível fazer aquilo que é bom, mas que da mesma 
forma não é correto. O que eu quero dizer é: é possível fazer coisas boas, mas que não são 



as melhores coisas, nem baseadas nos propósitos que Deus tem para você. Uma das 
maiores armas que o Diabo tem tido de contra a minha vida é o fato de manter-me muito 
ocupado fazendo coisas que são boas, porém que não são corretas, e que não são as 
melhores coisas pra mim.  
       Deus criou a cada um de nós com um propósito. Esse propósito é o que é correto para 
nós. Suponhamos que Jesus tivesse se convertido em um sacerdote pertencente ao 
Sinédrio, o qual fosse o mais alto concílio e tribunal dos judeus. Isto haveria sido uma coisa 
muito boa. Suponhamos que Jesus houvesse se convertido num membro dos Saduceus, e 
que tivesse sido um dos líderes da estrutura social da Galiléia e da Judéia. 
Isto haveria sido uma coisa muito boa. Suponhamos que Jesus houvesse 
se convertido num trabalhador social, ajudando aos pobres, realizando 
cruzadas massivas, alimentando multidões de pessoas todos os dias com 
pão e peixes. Por acaso isso não haveria sido uma coisa boa? Certo que 
sim. Suponhamos que Ele houvesse se dedicado cada hora de Sua vida a 
sarar os enfermos e levantar aos mortos. Isto seria uma coisa boa, ou 
não? Entretanto, não haveria sido a coisa correta que Ele tinha de fazer.  
       Houve um tempo que Jesus começou a dizer aos seus discípulos que Ele tinha de ser 
crucificado. Eles não queriam ouvir isso. “E tomando-o aparte, Pedro começou a repreender-lhe, 
dizendo: ‘Nunca, Senhor!’ ele disse ‘isso nunca lhe acontecerá’” (Mateus 16:22). A reação dos discí-
pulos ante o propósito de Jesus foi, “O repreendemos. Tira este pensamento da sua mente. 
Você não vai morrer”. Porém Jesus voltou-se, e os repreendeu por ter uma expectativa 
muito pobre e miúda. “Ele, porém, voltando-se, disse a Pedro: Para trás de mim, Satanás, que me 
serves de escândalo; porque não compreendes as coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens” 
(v. 23). Jesus estava dizendo, na verdade, “Eu sei para que nasci. Eu conheço o propósito 
para a minha vida. Não me distraia com as coisas que são apenas boas. Eu devo buscar o 
propósito maior”. 
       Uma das razões de por que Jesus conhecia seu propósito era que ele estava buscando 
continuamente a Deus, e estava em contínua comunicação com Ele. Este é o modelo que 
cada um de nós devemos seguir. Por quê? É perigoso viver sem Deus. Se você não 
conhece a Deus, você nunca conhecerá a razão ou o motivo da sua existência. E se você 
não sabe a razão de por que você nasceu, você pode viver uma vida completamente 
equivocada. Eu não disse uma vida má. Há muitas pessoas boas que estão buscando 
relações, profissões e metas na vida, as quais não são o melhor para eles. Em o que deve-
mos nos preocupar é o fato de viver de forma efetiva. A única maneira de poder viver de 
uma vida plena e completamente realizada é através de conhecer o porquê ou a razão de 
que você nasceu. 
 

Cumprindo Seu Propósito 
 
       Alguma vez seu automóvel descompôs-se quando você se encontrava exatamente em 
meio a todo o tráfego? Você tem que sair do automóvel, e tem vontade de chutar um dos 
aros. A única coisa que quer é maldizer esse automóvel porque não está cumprindo com o 
propósito para o qual foi criado. Era novíssimo. Era fantástico. Tinha uma pintura magnífica. 
Contudo você não pode dirigi-lo. O que é que faz o automóvel que te deixa tão irritado. É 
muito simples: O propósito do automóvel era te transportar, dar-te mobilidade; entretanto 
o automóvel não está lhe levando para lado nenhum. Não importa quão belo pareça o auto-
móvel; porque não estava funcionando, não estava cumprindo o seu propósito. 
       Muitos homens são como esse automóvel. Encontram-se parados em meio ao tráfego, e 
nem se quer se dão conta dele. Estão vivendo suas vidas e fazendo coisas que parecem 
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boas, no entanto, eles não conhecem a Deus — ou conhecem pouquíssimo acerca de Ele e 
de Seus caminhos. 
       Temos de nos dar conta de que as boas obras não são um substituto para a justiça. O 
conhecer e o cumprir teu propósito é a única forma de fazer o que é 
correto. Você lembra-se de nosso versículo fundamental: “Muitos 
propósitos há no coração do homem, mas o conselho do Senhor permanecerá” 
(Provérbios 19:21). Uma das razões pela qual este versículo é tão 
importante é porque muitas pessoas estão planejando usar as obras 
de caridade ou de beneficência como seu bilhete para chegar ao 
céu. É muito perigoso subornar a Deus. Deus não se impressiona 
com todas as coisas boas que nós podemos fazer. Ele está esperan-
do que nós façamos o que Ele nos tem pedido pra fazer em primeiro 
lugar. 
       O descobrir nosso propósito capacita-nos a deixar de desperdiçar nossas vidas e 
começar a cumprir nosso propósito com todo o nosso potencial. Portanto, é nesse tempo 
que devemos ser muito cuidadosos de não desviar-nos ao longo do caminho. A maior for-
ma de destruir a alguém é desviar essa pessoa do seu verdadeiro propósito. Algumas 
vezes as pessoas fazem isto descuidadamente, similar a quando vimos no exemplo de 
Pedro e Jesus. Ainda que as pessoas tratem de distrair-nos de nossas melhores ou piores 
intenções, devemos aprender a permanecer firmes no propósito para o qual fomos criados. 
       

Permanecendo Perseverante no Teu Propósito 
 
       Neemias cumpriu um propósito muito importante na vida, porém ele, sem lugar às 
dúvidas, foi muitas vezes persuadido a desviar-se. Ele se encontrava no exílio, servindo 
como copeiro para o rei da Pérsia, quando ele ouviu que a cidade de Jerusalém ainda se 
encontrava numa condição de destruição. Ele se indignou com esta notícia, e determinou, 
“Eu tenho que ir reparar a cidade”. Assim que ele orou, e então, obteve permissão do rei 
para reconstruir o muro de Jerusalém. O favor de Deus estava em seus planos porque este 
era o propósito para o qual ele fora criado. Ele foi e começou a reconstruir o muro com a 
ajuda do remanescente dos judeus que havia em Jerusalém. 
       Entretanto, pra alguns homens dos lugares vizinhos não lhes agradava o que Neemias 
estava fazendo, e eles tentaram pará-lo. Eles o ridicularizaram e zombaram dele, porém 
ele se manteve trabalhando. Eles conspiraram para matá-lo, porém ele armou a alguns de 
seus trabalhadores com diversas armas, e contra-atacaram à conspiração. Eles tentaram 
enche-lo de medo e fazer com que ele escapasse por sua vida. Uma das últimas coisas com 
que eles intentaram é uma das mais efetivas formas de desviar as pessoas. Eles disseram, 
“Vem, e tenhamos uma reunião; vamos discutir o que tu estás fazendo. Talvez possamos 
ajudar”. (ver Neemias 1-6.) 
       Novamente, a melhor forma de fazer com que um homem não termine algo é fazer com 
que ele faça uma coisa boa — como ter uma reunião — ao invés de continuar fazendo o que 
tinha de fazer. Entretanto não puderam enganar a Neemias. Ele lhes disse, “Estou fazendo 
uma grande obra, de modo que não poderei descer. Por que cessaria esta obra, enquanto 
eu a deixasse e fosse ter convosco?” (Neemias 6:3). 
 

Reforce Teu Propósito 
 
       Eu não posso enfatizar suficientemente forte que o fato de conhecer o seu propósito é 
crucial para a direção da sua vida. Toda pessoa jovem chega a um ponto de tempo em que 
ele ou ela deixa a infância e entra na idade adulta. Este período se chama adolescência. 
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Este é o tempo durante o qual as pessoas jovens estão tratando de 
descobrir quem são e por que são assim. Este também é o período 
de tempo onde, ou os ganhamos, ou os perdemos — os perdemos 
para um estilo de vida destrutivo e uma vida desperdiçada, ou os 
ganhamos para um futuro positivo e realizador. O propósito, 
portanto, é a chave para a efetividade e a felicidade de uma 
pessoa jovem na vida. 
       Por acaso Jesus teve um problema de adolescência? A resposta é muito simples, não. 
Por quê? Seu propósito foi reforçado desde o nascimento. À sua mãe e pai terrenos lhes 
fora dito a razão para o qual ele nasceu. De alguma forma eu creio que Deus gostaria que 
todos os pais conhecessem tão bem a Ele, para que eles tivessem uma idéia do propósito 
de vida de seus filhos.  
       O anjo do Senhor disse a José, “E dará à luz um filho e chamarás o seu nome Jesus; porque ele 
salvará o seu povo dos seus pecados” (Mateus 1:21). José compartilhou esta mensagem com 
Maria. Quando Jesus nasceu, Maria podia falar com Ele sobre Seu propósito. Ainda que 
nesse tempo ela não entendesse completamente as implicações de Seu nome, ela podia 
dizer a Ele, “Tu serás o Salvador”. 
       O significado hebreu do nome Jesus é “Jeová Salva”, ou “o Senhor é a Salvação”. Em 
essência, o nome de Jesus significa “Salvador”. Quando era uma criança, Seus amigos 
talvez lhe dissessem, “Salvador, vem e joga conosco”. Seus pais talvez lhe dissessem, “Sal-
vador, vem jantar”. Quando as pessoas viam que Ele se aproximava, eles diziam, “Você é 
Jesus? Como você vai hoje, Salvador? Toda vida Ele escutou esse nome. Mas não era só um 
nome; era mesma razão da Sua existência, e Ele cresceu com este propósito em Sua mente. 
       Quando Jesus tinha doze anos de idade, Ele fora a Jerusalém com Seus pais para cele-
brar a festa da páscoa. Quando a festa terminara, Seus pais começaram a voltar pra casa, 
pensando que Jesus estava no meio de um grande grupo de parentes e amigos que 
viajavam com eles. Quando eles não o encontraram, voltaram a Jerusalém, e finalmente, O 
encontraram no templo. Eles disseram, “Por que nos deixaste, filho? Por que nos fizeste 
isto? (Ver Lucas 2:48.) Sua resposta foi muito poderosa. Na idade de doze anos, Ele fora 
capaz de dizer a Seus pais, “Me convém tratar dos assuntos de meu Pai” (v. 49).  
        
       Que idade você tem? 
       Ainda está se perguntando o que você tem de fazer na vida? 
       Ainda está se perguntando quais são os assuntos do seu Pai Celestial, e qual é a função 
que você tem nisso tudo? 
       Ainda está mudando “sua profissão” a cada três anos? 
       Por acaso tem se dado conta de que você não pode se graduar da escola preparatória 
de Deus para poder entrar no mundo da obra de Deus? 
       Por acaso tem 50 anos de idade e ainda se encontra buscando trocar de trabalho? 
 
       Eu sei que não é fácil ser capaz de conscientemente olhar para si mesmo, porém isto é 
necessário se é que queira descobrir seu verdadeiro propósito na vida. 
       Você vai estar muito ocupado fazendo obras de verdadeiro significado, uma vez que 
aprender o porquê você está aqui. Aos doze anos de idade, Jesus já estava ocupado em 
Seu propósito. Por acaso esta forma não é muito excitante de viver? Não se renda ante o 
fato de possuir uma vida com propósito, não importando qual for a sua idade. Ocupe-se  na 
coisa correta. 
 

Princípios para Encontrar Seu Propósito 
 

O propósito de 
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       Como você pode descobrir o que é correto? Deus nos tem dado sete princípios de 
propósitos para que possamos viver excitadamente uma vida de realização. Escreva-os em 
uma folha de papel e coloque-os no seu espelho, para que você possa vê-los a cada manhã 
quando você está se preparando para ir trabalhar. Use-os como um marcador em sua 
Bíblia para lembrar-se a si mesmo destes princípios cada vez que estiver orando e lendo a 
Palavra de Deus. Quando você vier a entender estes princípios, você será capaz de 
aprender e de viver em seu propósito. 
 
       1. Deus é um Deus de propósito. 
       2. Deus criou tudo com um propósito. 
       3. Nem todo propósito é conhecido por nós, devido à que temos perdido nosso 
entendimento da intenção original de Deus para nós. 
       4. Onde não se conhece o propósito, o abuso é inevitável. 
       5. Para descobrir algum propósito de algo, nunca o pergunte à criação; pergunte ao 
criador. 
       6. Só podemos encontrar nosso propósito na mente de nosso Criador. 
       7. O propósito de Deus é a chave para nossa realização. 
 
1. Deus É um Deus de Propósito 
 
       Deus é um ser de propósito. Ele tem um propósito para cada coisa que Ele criou. Ele 
estabeleceu Seu propósito ainda antes de criar tudo aquilo que era necessário para 
cumpri-lo. O que Ele planeja é intencional, tem significado e está garantido à ter êxito. 
       Este tema se encontra através de toda a Bíblia. Considere as seguintes escrituras: 
 
“O SENHOR dos Exércitos jurou, dizendo: Como pensei, assim sucederá, e como determinei, assim se 
efetuará.” 
(Isaías 14:24) 
 
”O conselho do SENHOR permanece para sempre; os intentos do seu coração de geração em geração.” 
(Salmos 33:11) 
 
”Porque, assim como desce a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, mas regam a terra, e a fazem produzir, 
e brotar, e dar semente ao semeador, e pão ao que come, Assim será a minha palavra, que sair da minha boca; ela 
não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz, e prosperará naquilo para que a enviei.” 
(Isaías 55:10 - 11) 
 

“Porque os homens certamente juram por alguém superior a eles, e o juramento para confirmação é, para eles, o 
fim de toda a contenda. Por isso, querendo Deus mostrar mais abundantemente a imutabilidade do seu conselho 
aos herdeiros da promessa, se interpôs com juramento;” 
(Hebreus 6:16 - 17) 
 

       Deus tem propósitos que Ele tem determinado de antemão e que leva a cabo. Estes 
incluem os planos para a humanidade como um todo e os planos para os homens e para as 
mulheres que levam a cabo os propósitos da humanidade. Para 
trazer isto à um nível mais pessoal, tudo isto inclui os planos para 
você e pra mim. Deus não faz nada ao azar ou sem saber o resultado 
final. 
       As origens da humanidade são descritas no livro de Gênesis, 
que quer dizer “o princípio”. Contudo, a criação que lemos em Gê-
nesis não foi o verdadeiro começo. Gosto de chamar a Gênesis de 
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“o resultado final depois que Deus terminou com Seu processo de pensamentos”. Quando 
Deus terminou de decidir o que Ele queria fazer, então foi que Ele criou tudo. Primeira-
mente, Deus predeterminou, predestinou ou deu o propósito de todas as coisas. E então, 
Ele as produziu. 
       Este conceito é crucial para nosso entendimento de propósito. Isto significa que Gene-
sis não foi o começo da produção de algo que já era garantido. Mesmo que, quando 
falamos acerca de o que sucedeu em Gênesis, realmente estamos falando acerca de o que 
sucedeu depois de que Deus terminou de pensar. 
       Portanto, em Gênesis, estamos vendo o arranque do projeto, e é assim que gosto de 
chamá-lo. Alguns de vocês que estão estudando administração de projetos, sabem que 
este é um passo muito importante no processo de construção. Quando vocês têm chegado 
ao ponto de arranque, isto significa que vocês já têm todos os planos desenhados, todos os 
recursos materiais em posição, todos os recursos administrativos em ordem, e agora, você 
está hábil pra começar. Isto é Gênesis. 
       Por acaso você começa a construir uma casa quando você cavou as fundações? Não, 
você começou a construir essa casa quando desde o momento em que a idéia foi concebi-
da. Isto significa que a casa terminada está no mundo invisível. As pessoas passam em 
frente à propriedade, e não vêem casa alguma. Entretanto, pra você, que entende e conhe-
ce o que está à ponto de acontecer, esta casa já está terminada. O cavar das fundações é o 
começo da implementação do seu propósito. Mesmo que, depois de você cavar as funda-
ções, e quando alguém lhe pergunta, “O que você está fazendo?” sua resposta é muito 
concreta. Você aponta aos planos que o arquiteto da casa lhe fez, e diz, “Estou construindo 
isto”. 
       Deus me revelou esta verdade duma forma muito visível. Existe uma rua próxima de 
onde moro chamada Shirley Street. Em uma ocasião, a única coisa que havia ali era um 
estacionamento. Um dia, enquanto eu administrava nesta casa, pude ver um anúncio 
gigantesco com um desenho belamente pintado de um edifício. Ainda não existia edifício 
algum neste lugar, mas ali estava esse anúncio e o nome do edifício. Mostrava toda a 
decoração, a cor do edifício, as janelas, tudo. Era um desenho muito detalhado de como se 
veria o edifício uma vez terminado. O anúncio dizia, “Estará Aqui Muito Em Breve”. 
       Eu dirigi por este lugar e senti que o Espírito Santo estava me dizendo, “Você pode ver 
isto?” Eu respondi, “Ver o quê?” Ele me disse novamente, “Você pode ver este edifício já 
terminado?” Que se posso ver esse edifício terminado? Dirigi até a oficina de correios e 
regressei outra vez para poder olhar novamente o desenho. Ele me disse, “Ali está. Este é 
o edifício terminado”. A companhia construtora estava nos mostrando o final do propósito 
dela. Ter visão significa poder ver algo como se isso já existisse. A companhia construtora 
tivera a visão para este edifício. 
       Da mesma forma, em Sua sabedoria, Deus não está apenas adivinhado os planos que 
tem para nós — como humanidade no todo, ou para cada um de nós de forma individual. 
Deus já tem decidido Seu propósito. Ele tem a visão completa. E se encontra em Seu cader-
no de desenho. Essa é a Sua visão para nós. Não é um pensamento de último minuto. Em 
Gênesis 1, lemos a forma de como Ele começou a escavar os fundamentos da humanidade. 
Voltaremos à este tema no capítulo 4, porque é essencial para poder entender a natureza e 
o propósito do homem. 
       O que necessitamos entender neste ponto é que quando Deus criou o homem e a 
mulher, Ele já havia predeterminado o que eles deviam de ser e o que eles deviam fazer. 
Eles não eram meros experimentos divinos. Juntos formam parte de um projeto intencional 
divino que tem um propósito predeterminado. 
 
2. Deus Criou Tudo com um Propósito 



       Deus criou tudo tendo um propósito em mente, e Ele também o criou com a habilidade 
de poder cumprir Seu propósito. Tudo que Deus criou é tal e como é, devido ao propósito 
para o qual foi criado. O porquê dita sua forma de ser. O propósito de uma coisa determina 
a sua natureza, seu desenho e suas características. 
       Contudo, você não faz algo até que você saiba exatamente o que quer e por quê o quer. 
Você nunca encontrará um fabricante que começa um projeto na planta de uma fábrica 
esperando que algum dia isto se converta em algo útil. Seu pro-
pósito e seu desenho estão completos antes que comece a pro-
dução. Por exemplo, se um fabricante decide que ele quer 
construir um aparato que possa gravar imagens móveis num 
cinto magnético para que possam se repetir e se transmitir ao 
vivo através da televisão, então, ele criou um produto, uma 
câmera de vídeo — no entanto, o fabricante o desenhou em um 
princípio. No demais, tudo o que se encontra nesta câmera de 
vídeo, você poderia ver coisas que não sabia que existiam ali 
dentro e que não sabia como se usava. Entretanto nada do que 
você encontrar dentro desse produto tem sido posto apenas pelo fato de se divertir. De 
fato, dado que são tão caras, mais vale que não haja nada que não sirva dentro dessas 
câmeras. 
       Permita-me lhe dar outra ilustração que estará mais relacionada à sua casa — o dedo 
grande de seu pé. Por acaso você sabia que se te cortassem o dedo grande do pé, você 
poderia perder todo o equilíbrio e cair? Provavelmente você nunca pensou acerca do 
dedo grande do seu pé, a menos que lhe lastime. Logo, parece que se converte num 
grande incômodo. Mas permite você ficar de pé quando você se inclina pra frente. O dedo 
grande do seu pé não está no lugar sem nenhuma razão. Graças a Deus pelos dedos 
gordos dos nossos pés! Também existe um propósito para suas unhas. Alguns de vocês 
sabem exatamente quão importantes são devido à que tiveram algum acidente e perde-
ram alguma unha. Suas unhas estão ali para proteger a pele sensível dos seus dedos. 
       Devido à que Deus criou tudo com um propósito, tanto os homens como as mulheres 
necessitam acorrer a Deus se é que querem conhecer seu verdadeiro motivo de existir. Se 
eles estão tentando mudar os planos de Deus ou lutando de contra os planos de Deus, eles, 
em essência, estão lutando contra eles mesmos, devido à que estão trabalhando de contra 
a sua própria natureza, de contra o seu próprio desenho e de contra a forma como melhor 
deviam funcionar de acordo com o desenho do Fabricante. Mais ainda, devido à que Deus 
é amor, Seus planos incluem o que é melhor pra nós, e conseqüentemente, quando lutam 
de contra dele, também estão lutando de contra do que é melhor à eles. 
       O propósito de Deus requer de dois gêneros que estejam trabalhando juntos em co-
operação para poder levar a cabo uma visão mútua. Adequadamente, os homens e as 
mulheres têm desenhos complementares que lhes capacita para cumprir o propósito de 
Deus conjuntamente. 
 
3. Nem Todo Propósito É Conhecido por Nós 
 
       Mesmo que tudo e todos na terra tenham um propósito, isto não significa que estejamos 
conscientes de todos os propósitos. Quando os seres humanos como a raça que são, 
rodopiam a espada para Deus e aos Seus caminhos, semelhante a como aprendemos em 
Gênesis 3, eles terminam por perder seu conhecimento das intenções que Deus tinha para 
eles e para o mundo. 
       O rechaçar a Deus foi equivalente a comprar uma custosa, sofisticada e intrincada peça 
de equipamento e, ao mesmo tempo, jogar no lixo o manual do fabricante. Se você conclui 
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que algo funcione debaixo destas circunstâncias, será por pura sorte. O mais provável que 
irá acontecer, é que você nunca obterá a função adequadamente. Você também perderá 
muitas das características e funções que este equipamento tem a oferecer. Nunca cumprirá 
seu propósito por completo. 
       Da mesma forma, a humanidade não tem respeitado o fato de que a criação de Deus e 
as instruções de Deus para viver foram estabelecidas com uma razão especifica e que, se 
este propósito continua sendo ignorado, os homens e as mulheres nunca irão funcionar 
adequadamente como seres humanos. Esta é uma situação muito perigosa em que eles se 
encontram, porque isto leva diretamente ao princípio seguinte. 
 
4. Onde Não Se Conhece o Propósito, o Abuso É Inevitável 
 
       Onde não se conhece o propósito, o abuso é inevitável. Suponhamos que eu seja Henry 
T. Ford. Colocarei um motor numa carruagem, e produzirei um produto que se chamará 
triciclo, isto é, um carro de três rodas. Eu já conheço o propósito ainda antes de começar a 
fabricar este veículo. Permitirá que as pessoas tenham mais mobilidade na terra. Agora, 
suponhamos você decide pensar, “Eu quero usar este triciclo como si fosse uma lancha”, e 
então, você o lança de um precipício até a água. O que vai acontecer? Muito provável-
mente você irá se afogar, e o carro terminará todo arruinado. Por quê? Porque o carro foi 
fabricado para cumprir com um propósito específico, e se você não o usa de acordo com 
esse propósito, o mais provável é que você irá se danificar durante este processo. 
Precisamos parar de nos lançar a nós mesmos dos precipícios da vida através de vir a 
entender e cumprir nosso propósito como seres humanos. 
       Aqui há outro aspecto deste mesmo princípio: o castigo por tomar veneno é a morte 
por envenenamento. Você não precisa que Deus te mate após ingerir o veneno. O que isto 
significa para nós é que Deus não tem que fazer nada em 
especial para nos julgar por haver abusado de nossa vida. 
Julgamos-nos a nós mesmos por meio de receber as conse-
qüências de haver participado de práticas devastadoras, 
baseados em nossa determinação de viver de acordo com 
nosso próprio conhecimento, ao invés de viver de acordo com 
o conhecimento de Deus. Por conseguinte, somos vítimas de 
nossas próprias decisões e não do juízo de Deus.  
       Estes exemplos demonstram que se você não conhece o 
propósito de alguma coisa, você irá mal usá-lo ou abusá-lo de 
alguma forma. Esta é a razão pela qual podemos estar since-
ramente equivocados muitas vezes. Também é possível estar fielmente equivocados em 
outras ocasiões. E é possível estar seriamente equivocados também. Você é sério no que 
faz, porém está equivocado, devido à que você não conhece o propósito daquela coisa na 
qual você envolveu-se. Este princípio é aplicável e é verdadeiro para todas as coisas, 
incluindo também às pessoas.  
       Como tantas pessoas entram no matrimônio duma forma muito séria? A maioria das 
pessoas o faz. Eles vão à Igreja, detêm-se de frente ao altar, e dizem à pessoa amada, “Vou 
lhe amar até que a morte nos separe”. Eles o fazem de maneira muito séria. No entanto, de 
repente, “eles morrem” nos seguintes três meses. Pelo menos, o que morre é o amor que 
tinham. Então, sua família e seus amigos tentam imaginar o que foi que aconteceu. Seu 
matrimônio falhou devido à que eles não tinham o propósito do matrimônio, nem propósito 
semelhante, nem o propósito da família. E é devido à que não entenderam todas estas 
coisas, que acabaram abusando de sua união. 
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       As pessoas abusam das coisas apenas porque eles não entendem seus propósitos — ou 
porque eles ignoraram esses propósitos. Quando os homens e as mulheres não conhecem 
as intenções de Deus, eles acabam abusando uns dos outros, mesmo que não o façam 
intencionalmente. Se os homens irão vir a resolver sua crise atual e a levar a cabo seu 
propósito como homens, como maridos e como pais, eles carecem de redescobrir o plano 
de Deus para eles. De outra forma, eles lastimarão a todos aqueles que os rodeiam, mesmo 
que de forma não intencional. 
 
5. Para Descobrir o Propósito, Nunca o  
Pergunte à Criação; Pergunte ao Criador 
 
       Se você quer descobrir o propósito de alguma coisa, não o pergunte à coisa. Por quê? 
Não se planejou, não se desenhou, nem se construiu a si mesma. Só o fabricante sabe o 
porquê e o como de seu produto; nada mais o conhece verdadeiramente. Esta é a razão 
dele ser o único que pode provar que tem uma perfeita relação com seu produto. 
       Portanto, se você vai usar algo, a primeira pergunta que você precisa fazer é, “Quem 
fez isto?” Se você compra certo tipo de guitarra, você carece de consultar com o fabricante 
que fez essa guitarra em particular. Esta é a razão pela qual a companhia inclui um 
instrutivo com a guitarra; esse instrutivo lhe diz como usar a guitarra baseado em seu 
propósito específico. Você não usa ela para remar uma lancha, o fabricante incluiu esse 
manual ou instrutivo para assegurar-lhe de que não abusará do produto e para que você 
possa desfrutá-lo plenamente. 
       O ponto é este: Para podermos entender como funcionamos como seres humanos — como homens 
e como mulheres — precisamos recorrer ao manual que nos tem sido proporcionado pelo Fabricante e 
Desenhista que nos criou; a Bíblia. Deus sabia exatamente o que Ele queria quando Ele pensou 
no homem. Deve-se lembrar que Ele criou tanto o homem quanto a mulher depois de que 
Ele já havia decidido o que cada um iria ser afim de que viessem a cumprir Seus 
propósitos e os planos Dele, e por tal razão, Ele os desenhou de acordo para ele. 
       Isto significa que Ele é o Único que conhece como a humanidade deve funcionar. Se 
você tem alguma pergunta de por quê é que você está aqui, você deveria consultar o Ma-
nual do Fabricante. Se você não conhece o propósito de alguma coisa, a única coisa que 
você pode fazer é experimentar-la. Todos aqueles que não conhecem o seu propósito 
estão apenas experimentando com a esta vida. 
       Permita-me usar o matrimônio como uma ilustração novamente. Você sabe o que mui-
tos matrimônios são ultimamente? Eles só são grandes experimentos. “Eu realmente não 
pra que serve uma esposa, mas já sou suficientemente bom para me casar, da mesma 
forma que vou procurar uma esposa”. Tu te casas só porque já cumpriste vinte e cinco anos 
de idade. Bom, e depois, o que acontece? Por acaso você sabe o que tem nas mãos? “Não, 
mas ela é muito bonita aos olhos”. Para que serve uma esposa? “Escute, homem, para ter 
sexo e limpar a cozinha”. Este é um grande experimento. Mas sabe alguma coisa? Após 
três semanas, você se dá conta de que ela não está de acordo com 
a sua definição da palavra esposa. O experimento não está funcio-
nando. Ela não está lavando os pratos, e tampouco quer ser objeto 
de sacrifício cada noite. Ela começa a pedir coisas como tempo 
para si mesma. Ela quer amor, afeto e atenção. Ela quer apreço. 
“Aew, eu não comprei tudo isso com o mesmo preço”. Bom meu 
amigo, o matrimônio não é uma corrida de provas somente. 
       Novamente, cada vez que você não conheça o propósito de alguma coisa, você estará 
apenas experimentando com ela. Isto é o que muitas pessoas — especialmente muita 
gente jovem — estão fazendo com a vida. Eles não sabem para que é a educação, mesmo 
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que tratem a escola como se fosse apenas um experimento. Eles faltam às aulas, e passam 
o tempo em festas e relaxando, e então, perdem o ano. Eles experimentam o sexo e a iden-
tidade sexual, e terminam tendo todo tipo de problemas. Eles experimentam às drogas, e 
terminam lastimando seu corpo. 
       Quando eu era criança, fui tentado a experimentar afim de encontrar respostas sobre a 
vida. Eu dou graças a Deus que me protegeu de muitas destas coisas. Porém muitos dos 
jovens com os quais eu cresci não foram capazes de sobreviver à seus experimentos com a 
vida. O experimento lhes explodiu na cara. Alguns já estão mortos. Os corpos de outros 
estão contaminados e destruídos como fruto de estar usando substâncias destrutivas. Eles 
não conheceram o propósito dos elementos que estavam utilizando. 
       Gostaria de dizer às pessoas jovens que estejam lendo este livro: se você quer saber o 
porquê você nasceu, o pior povo à quem você possa perguntar são seus amigos, por causa 
que os teus amigos também estão tentando encontrar a razão de sua existência, não per-
gunte à outro produto; pergunte ao Fabricante. Todos os demais só estão tentando adivi-
nhar a resposta. 
       Tudo o que temos feito todos esses anos é perguntar ao produto a razão de sua existên-
cia. E por causa de o mundo não entender muito acerca da razão da existência das coisas, 
está funcionando como um laboratório experimental gigantesco. Todos nós temos estado 
assumindo a posição de científicos. Temos estado imaginando que temos que temos o 
tempo e a inteligência para poder descobrir a razão de nossa existência através da experi-
mentação. Então, encontramos que a vida é muito curta e que temos sido uns descobri-
dores muito pobres e bastante limitados. A vida é demasiado preciosa para tratá-la como 
uma pista de provas somente. A única forma de evitar pagar o preço da prova e os erros é 
aprender o propósito da sua vida. Pense sobre um mecânico para automóveis. Se ele só 
estiver experimentando, ele não durará muito tempo no negócio de automóveis. Se ele 
disser, “Não tenho nem idéia de onde irá esta peça. Adivinharei em que parte do motor a 
tenho de colocar”, então, isto é só experimentação. Ele não tem nem idéia de o que o 
fabricante tinha em sua mente. 
       Bom, se você jamais deixaria que um mecânico inexperiente trabalhasse em seu auto-
móvel, o que dirá com relação à sua vida? Não existe nenhum professor universitário que 
conheça tão bem as pessoas para poder escrever um livro muito definido sobre o que nos 
move a cada um de nós. Não existe psicólogo ou psiquiatra algum que me conheça verda-
deiramente. Deus escreveu um livro acerca de Seu produto, e esse produto sou eu. Diga 
pra você mesmo, “Eu sou um produto muito caro. Eu não irei permitir que nada experi-
mente comigo”. É algo muito perigoso o pormos para experimentar este artigo tão valioso 
chamado vida. 
       Portanto, se algum homem quer conhecer sua razão ou motivo de viver, ele deve 
acorrer à Deus e ao Seu Manual — e nunca à outros homens. Se ele olha pra si mesmo ou 
olha para outros, ele começará uma viajem nada confortável e bastante arriscada que 
afetará a direção de sua vida. 
 
6. Encontramos o Propósito Somente na Mente  
de Nosso Criador 
 
       Se você lembrar-se deste princípio durante toda a sua vida, você poderá estar à salvo: 
antes de comprar algo, observar para ver quem o construiu. De imediato, você poderá 
saber o que estava na mente do criador ou fabricante. Se você compra uma camisa que 
está de oferta numa loja, e você pode ver a etiqueta da camisa, você tratará muito diferente 
da maneira que trataria uma camisa marca Pierre Cardin. Você talvez jogue a camisa do 



descontão numa cadeira, mas você teria muito cuidado de por a camisa feita por um de-
senhista especial em um cabide e no closet do seu quarto. 
       Precisamos entender a mente de nosso Criador. Como podemos fazer isto? Por meio 
de aprender a maneira como Ele pensa. A única forma de nós podermos ter êxito é por 
meio de descobrir e viver nos propósitos de nosso Criador, passando por uma transforma-
ção até mesmo na forma em que pensamos de nós mesmos, para que venhamos a fazê-lo 
baseados nas intenções originais que Ele tem para nós. Esta transformação vem através da 
renovação de nossa mente: 
 
“ROGO-VOS, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, 
santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não sede conformados com este mundo, mas 
sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, 
agradável, e perfeita vontade de Deus.” 

(Romanos 12:1-2) 
 
       Os caminhos de Deus transformarão teu espírito, tua mente e tua aparência. Quando 
você se apresenta diante de Deus e aprende de Ele, você irá começar a entender Seu 
propósito. “A lei do SENHOR é perfeita, e refrigera a alma; o testemunho do SENHOR é fiel, e dá 
sabedoria aos simples.” (Salmos 19:7). 
       A maior maneira de você encontrar o propósito é por meio de submeter tua vida total-
mente ao Fabricante. Você não deve aproximar-se de Deus só porque isso é a coisa 
religiosa que deve-se fazer. Você não deve aproximar-se de Deus apenas porque isto é a 
coisa religiosa que “todos” estão fazendo. Você não deve aproximar-se de Deus só porque 
é uma coisa boa o fato de estar numa igreja. Você deve se aproximar de Deus porque você 
quer encontrar a maneira para não continuar desperdiçando a sua vida. Nada lhe conhece 
tão bem como Aquele que te criou. Este é o ponto à seguir.  
       Somos tão especiais para Deus que Ele mandou Seu Filho Unigênito para que morresse 
por nós. Deve haver algo único e especial em cada um de nós para que Deus queira que 
recebamos salvação para que possamos cumprir com o propósito para o qual Ele nos deu 
a vida. Precisamos buscar a Deus com todo nosso coração para poder descobrir esse 
propósito. “E buscar-me-eis, e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração.” (Jeremias 
29:13). 
       Portanto, o homem poderá cumprir seu propósito somente se ele buscar, com todo seu 
coração, a mente de Seu Criador. Quando os planos de Deus se descobrem diante dele, 
sua vida que está feita em pedaços converter-se-á em um conjunto completo e ordenado, e 
ele poderá vir à ser o tipo de homem que estava designado à ser desde o princípio. 
 
7. O Propósito de Deus É a Chave para 
Nossa Realização 
 
       Você jamais poderá estar total e completamente satisfeito até que chegue à encontrar 
seu propósito e que comeces a viver nele. Você nunca poderá fazer o que está suposto à 
fazer até o tempo em que você descubra o que deve fazer. E se você faz aquilo que não está 
suposto a fazer, você nunca se sentirá satisfeito. Você está perdendo o tempo. Você está 
abusando da sua vida. Deixe de fazer isto agora mesmo. 
       Eu me encontrava falando acerca do propósito em uma Igreja em Baton Rouge, 
Louisiana. Uma moça aproximou-se de mim após a pregação, e disse, “Eu tenho cinqüenta 
e seis anos de idade, irmão. Onde você estava a cinqüenta e seis anos atrás?” Lhe respondi, 
“Quer dizer você?” Ela me disse, “Você é a primeira pessoa que tem vindo à minha vida e 
que me tem ajudado a entender que eu tenho uma razão para viver — e eu não posso dar 



conta dos cinqüenta e seis anos passados neste momento. Onde você estava a cinqüenta e 
seis anos?” 
       Algumas vezes as pessoas começam a se sentir da mesma forma em que esta mulher se 
sentia; sentem-se tristes porque têm desperdiçado tanto tempo. Se esta é a sua situação, 
não se desanime. Uma das coisas maravilhosas sobre Deus é que Ele tem a maneira de 
restaurar os anos que a angustia tem devorado. (Ver Joel 2:23-26) Quando você recorre a 
Ele, Ele sabe como fazer para que você recupere o tempo que perdeu. 
       Entretanto Deus preferiria que seguíssemos a Ele e conhecêssemos nosso propósito 
toda nossa vida. Por isso a Palavra de Deus diz muito freqüentemente aos jovens, “Lembra-te 
também do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias, e cheguem os anos dos 
quais venhas a dizer: Não tenho neles contentamento;” (Eclesiastes 12:1). A Bíblia está dizendo a 
todos nós, “Lembra-te de Deus agora mesmo — e não, quando você já tiver acabado de se 
divertir e tenhas arruinado tua saúde com drogas, com álcool e com tabaco e tenhas que 
dizer, ‘Bom, já estou bastante enfermo; agora buscarei a Deus melhor’”. Não espere até 
que você tenha se lançado a perder toda a sua vida para se lembrar de Deus. “Lembra-te 
também do seu Criador nos dias da tua mocidade”. Por quê? Porque Deus quer que lembre-se do 
Fabricante desde uma idade cedo para que Ele possa pôr sua vida no curso e na direção 
correta pro resto da sua vida. 
       Deus não diz, “Lembre-se da universidade”. Ele não diz, “Lembre-se do orientador da 
sua escola” ou tampouco diz, “Lembre-se do que os seus amigos estão dizendo”. Eles só 
podem lhe dar opiniões acerca de o que você deveria fazer. Deus disse, “Lembre-se do 
seu Criador, do Fabricante, do Único que lhe criou. Lembre-se dEle desde uma idade pre-
matura, desde quando você é jovem”. Por quê? Para que os dias maus não roubem sua 
vida. 
       Alguns de vocês sabem do que estou falando porque estiveram ou têm estado ali, e 
agora estão arrependidos. Alguns de vocês talvez ainda se encontrem em meio a isto. 
Outros de vocês talvez não estejam usando substâncias perigosas, mas mesmo assim, estão 
arruinando sua vida. Estão trabalhando catorze horas por dia, tratando de ser “pessoas de 
êxito”, no entanto não estão fazendo aquilo para o qual foram postos nesta terra. Vocês 
nunca estarão satisfeitos. 
       Por acaso não seria maravilhoso poder viver cada dia de forma efetiva, fazendo exata-
mente aquilo para o qual você nasceu? Não há satisfação ou realização alguma se você não 
conhece o seu propósito. 
       Você se lembra da pintura daquele edifício em Shirley Street? Depois de haver pilo-
tado frente a este anúncio pela segunda vez, o Espírito Santo me disse, “Se você olhar à 
todos os homens trabalhando neste projeto, investigando todo o lodo e os escombros, 
todas as pedras e tudo o mais, fazendo grandes covas, e se você lhes perguntar o que é 
que estão fazendo, eles talvez lhe diriam, ‘Estamos movendo isto. Estamos construindo 
aquilo’”. Eles poderiam lhe dizer para onde estão carregando. Eu nunca me esqueci 
daquela lição. 
       Tenho uma pergunta pra você: Por acaso sua vida se parece com isto? Se alguém te 
perguntasse o que é que você está fazendo, você poderia lhe dizer exatamente que você 
está indo a algum lado específico? Poderia dizer-lhe exatamente onde? Você tem visão e 
sonho tão claros que poderia desenhar uma pintura dele? 
       Se você sabe pra onde você se dirige, então, quando alguém não entende o motivo de 
que você faça todo esse lodo, todos esses escombros, a água e a cova, isso já não importa. 
Pode ser que tudo não vá bem, mas como você pode ver, isto é parte do processo. 
Algumas vezes, o processo é muito desordenado. Quando você se encontra em meio ao 
processo, sua vida pode parecer como que não está chegando em nada. Mas note muito 
cuidadosamente: Há um desenho para você. Deus o desenhou especialmente pra você em 



Sua Palavra. Cada vez que você se ver emaranhado em meio ao lodo e escombros, cada 
vez que você se sentir desanimado, você pode ver esse desenho. 
       Quando uma pessoa trabalha na construção, algumas vezes o empreiteiro só irá dizer-
lhe que cave uma cova ou uma valeta. Ele não pode entender o 
que esta valeta tem a ver com qualquer outra coisa, mas ele 
tem que confiar nas indicações do empreiteiro. Ele cava esta 
valeta porque ele sabe que o empreiteiro conhece coisas que 
ele desconhece. Da mesma maneira, Deus está no negócio de 
construir e edificar nossa vida e a nós mesmos. Ele é o Empreiteiro. Algumas vezes, Ele lhe 
dirá que faça algo e Ele não lhe dará muitas explicações acerca disso. 
       Você talvez se encontre neste momento em meio a algo que Ele lhe disse que fizesse, 
mas que você não entende; e parece que não faz muito sentido. Se sente como se só 
estivesse cavando uma valeta. Você está dizendo, “Isto não é o que lhe pedi”. Talvez seja o 
seu trabalho o que lhe parece com esta valeta. Talvez seja o seu matrimônio o que lhe 
parece como esta valeta. Porém quando você está buscando a Deus e os propósitos de 
Deus, Ele está dizendo, “Não se renda. Você não entende. Apenas se mantenha onde você 
está. Estamos construindo algo aqui. Apenas cave esta valeta”. 
       Um homem pode ser capaz de ver o resultado dos propósitos de Deus na sua vida 
daqui a 25 anos ao futuro ou de apenas um dia ao futuro. Mas se ele está vivendo nos 
planos que Deus tem para ele, ele já encontrou a chave para sua existência. 
 

Deus Colocou seu Propósito dentro de Você 
 
       O vir a ser o que Deus propôs acerca de você não só lhe permitirá viver efetivamente, 
mas também lhe permitirá adorar ao seu Criador, que lhe deu idéias, talentos, recursos e a 
energia para poder cumprir Seus desejos e planos para a sua vida. Provérbios 20:5 diz, 
“Como águas profundas é o conselho no coração do homem, mas o homem de inteligência o tirará para 
fora”. Esta uma é declaração muito poderosa, não? “Como águas profundas é o conselho no cora-
ção do homem”. Isto significa que o seu propósito se encontra dentro de você. Deus o colo-
cou muito profundamente dentro de você. Entretanto, para que você possa o tirar para fora, 
você carece da ajuda da sabedoria e da revelação de Deus — porque seu propósito nas-
ceu e foi cultivado na mente do seu Criador. 
       Lembre-se que Deus criou o homem com um propósito específico em mente, e que Ele 
o desenhou de forma única para este propósito. Portanto, o homem possui características e 
qualidades que são necessárias para o seu funcionamento e para sua realização como ho-
mem. Mais ainda, quando um homem chega a identificar e entende e aplica de forma efeti-
va, e manifesta essas características em sua vida e em suas relações, a mulher também 
experimentará a realização que ela tanto tem desejado. 
       Como podemos ver, é muito benéfico poder ver o desenho que mostra a perspectiva 
geral antes de entrar e ver os detalhes que há dentro. Para que um homem possa conhecer 
o propósito de Deus para ele como homem e como indivíduo, primeiro, ele necessita 
poder ver os propósitos de Deus para a humanidade como um todo. No capítulo seguinte, 
veremos acerca da sabedoria e a revelação de Deus com relação à criação do homem.  
 
 
 
 
 
 
 

Por acaso você sabe 
Pra onde 

Você se dirige? 



Princípios 
 
       1. Deus é um Deus de propósito. 
       2. Tudo o que Deus planeja é intencional, tem significado e a garantia de obter êxito. 
       3. Deus criou tudo com um propósito. 
       4. O propósito de alguma coisa determina a sua natureza, seu desenho e características. 
       5. Não conhecemos todos os propósitos porque perdemos nosso entendimento das in-
tenções originais de Deus para nós. 
       6. Quando não se conhece o propósito, o abuso é inevitável. 
       7. Para poder descobrir o propósito de alguma coisa, nunca o pergunte à criação; 
pergunte-o ao criador. 
       8. Se não conhecemos o propósito de nossa vida, apenas estamos experimentando com 
ela. 
       9. Quando você acorre a Deus, Ele sabe como restaurar o tempo que você perdeu 
quando não conhecia o propósito. 
       10. Encontramos nosso propósito somente na mente de nosso Criador. 
       11. O propósito de Deus é a chave para nossa satisfação e para nossa completa realiza-
ção. 
       12. Deus colocou o seu propósito dentro de você. Para poder sacá-lo, você precisa da 
ajuda da sabedoria e da revelação de Deus. 
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A Criação do 
Homem 

 
O HOMEM-ESPÍRITO HABITA DENTRO DE AMBOS, TANTO 
DENTRO DO HOMEM COMO DENTRO DA MULHER 

 
 

O homem pode conhecer o verdadeiro significado de sua existência somente por meio 
de entender que ele é com relação à criação de Deus da raça humana como todo. Eles 
precisam ver como é que eles se encaixam dentro do grande desenho que Deus fez da hu-
manidade, a qual Ele desenhou e construiu quando o mundo começou. 
       A primeira coisa de que devemos nos dar conta é que há uma diferença entre ser ho-
mem e ser varão e que cada um desses têm um propósito único de existir. O que quero dizer 
com isso? O relato da criação nos primeiros capítulos de Gênesis revela a diferença básica. 
Gênesis 1 é um capítulo de declaração. Gênesis 2 é um capítulo de explicação. Explica a 
forma de como Deus levou à cabo Seu ato de criação e mostra como a criação do homem 
se relaciona à criação das manifestações físicas do homem: o varão e a mulher. 
       Em Gênesis 1:26-28 lemos o seguinte: 
 
       “E disse Deus: Façamos o homem à nossa imagem, conforme à nossa semelhança; e domine sobre os 
peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo o réptil que se 
move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem; à imagem de Deus o criou; macho (varão) e 
fêmea os criou. E Deus os abençoou, e Deus lhes disse: Frutificai, e multiplicai-vos, e enchei a terra e 
sujeitai-a; e dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre todo animal que se move 
sobre a terra”. 
 

Criados à Imagem de Deus 
 
       A primeira coisa que temos de aprender desta passagem é que o homem foi feito à 
imagem de Deus. Quando Deus fez o homem, Ele basicamente desenhou o homem, usando 
a Si mesmo como modelo, para que a essência do homem pudesse ser tal como Ele é. 
Devido à que “Deus é Espírito” (João 4:24), Ele criou o homem como um espírito. O espírito 
é eterno. O homem foi criado como um ser eterno, devido à que Deus é eterno.  
       É muito importante reconhecer que não estamos nos referindo ao macho e a fêmea. Foi 
toda a raça como um todo que Deus criou à Sua imagem. O homem é espírito, e os espíritos 
não têm gênero. A Bíblia nunca fala acerca de espíritos que sejam masculinos e femininos. 
       Qual foi a razão de Deus ter criado a humanidade à Sua imagem? Ele não criou nenhum 
dos animais ou plantas à Sua imagem. E nem sequer criou aos anjos à Sua imagem. O ho-
mem é o único ser da criação de Deus que é como Ele. 
 



Ser a Semente de Deus 
 
       Deus criou a raça humana para que tivesse uma relação com Ele — para que fosse Sua 
família, Sua semente, os filhos espirituais de Deus. A natureza de Deus é amar e dar. Devi-
do à que “Deus é amor” (1a João 4:8, 16), Ele queria um ser que pudesse ser o objeto de Seu 
amor e de Sua graça. Ele queria que o homem fosse o recipiente de tudo o que Ele é e de 
tudo o que Ele tem.   
       O fato de que o homem foi criado à imagem de Deus é uma revelação assombrosa a-
cerca de nossa relação com Ele. Deus desejava filhos que pu-
dessem ser como Ele mesmo. Entretanto, Ele não só os deseja-
va, e depois, não fez nada acerca disto. Mas Ele concebeu Seu 
desejo e o converteu em realidade. Ele ficou “grávido” com o 
que Ele estava desenhando. Uma vez que Deus concebeu, Ele 
começou a fazer os preparativos para o “nascimento” ou cria-
ção do homem. Antes que existisse alguma coisa na terra, Deus 
existia, e Deus estava grávido conosco. 
       Como costumamos chamar a uma mulher que está grávida? Dizemos já está esperando 
um bebê. Deus estava esperando o nascimento do homem, assim sendo, imediatamente 
Ele foi preparar “o berço” para os Seus filhos, ainda muito antes que existisse qualquer e-
vidência física de sua semente. O desejo que Deus tinha de ter seus filhos lhe fez criar todo 
o universo como preparação para a chegada deles. 
       Permita-me lhe dizer o que temos aprendido comumente e que não é nada bíblico. 
Aprendemos que Deus criou o universo, e que então Ele decidiu criar ao homem. Este não é 
o jeito de como aconteceu. Deus primeiro decidiu criar o homem, e esta foi a razão para a 
criação do mundo. 
       Quando minha esposa e eu estávamos esperando nosso primeiro filho, tínhamos seu 
quarto completamente arrumado e pronto, ainda antes que o bebê chegasse. Lembro-me 
do dia em que o terminamos, e paramos frente à porta para ver todo o quarto. Tínhamos 
limpado o aposento minuciosamente. Tínhamos o novo berço, a almofada, os lençóis, o tal-
co, o azeite para bebê, as fraldas, a comida de bebê e tudo o que você possa imaginar já 
estava pronto. Então, nos colocamos à porta, olhamos todo o quarto e dizemos, “Isto é 
bom”. O que nós estávamos fazendo? Preparando. Isso é exatamente o que Deus estava 
fazendo em Gênesis 1 quando Ele criou o mundo como preparação para a criação do ho-
mem. 
       Da mesma maneira que um bebê recém chegado é o centro da atenção dos pensamen-
tos de seus pais, a raça humana foi e é o centro da atenção dos pensamentos de Deus. A 
maravilha desta idéia chegou ao Rei Davi um dia. Ele disse, “Quando contemplo os teus céus, 
obra dos teus dedos, a lua e as estrelas que ali firmaste, pergunto: Que é o homem, para que com ele te 
importes? E o filho do homem, para que com ele te preocupes?” (Salmo 8:3-4). Davi, de fato, per-
gunta a Deus, “Por que Tu só estás pensando em nós?” Mesmo que o Salmo não nos dê a 
resposta de Deus, eu penso que Sua resposta seria como esta, “Cada vez que tu vês a lua e 
as estrelas e tudo o mais que Eu criei, Eu quero que tu saibas que tudo isso existe só por 
sua causa”. 
       Somos tão importantes para Deus que Ele criou o universo inteiro para nós. Não só isso, 
Ele o criou com um grande cuidado para assegurar-se de que íamos ter o melhor meio am-
biente para viver. Tudo o que Deus criou mantém o resto da existência em 
equilíbrio. Por exemplo, quando ele fez nosso sistema solar, Ele criou o sol 
para que fosse uma luz à nós, e então, Ele colocou cuidadosamente todos os 
planetas ao redor d’Ele. Eu posso imaginar Deus fazendo os ajustes neces-
sários para que o sistema solar pudesse estar correto para nós. Eu posso 

Deus é Espírito, e 
Portanto, Ele 

Criou o homem 
Como um espírito. 

O homem é 
A razão de 

Que exista o 
Universo. 



ver a Ele, empurrando tanto à terra, e dizendo, “Não, está muito próxima do sol. Isso é 
demasiado ardente. Vamos retirá-la um pouquinho. Agora está muito frio. Eles se conge-
larão. Ah, aqui está perfeito. As condições estão perfeitas. O bebê estará bem”. Então, eu 
também O imagino dizendo, “As crianças gostam de cores, de tal forma que faremos que 
haja flores muito coloridas para que encham a terra. Essa é uma rosa muito linda; eles vão 
gostar disso. Vamos pôr algumas cores nos peixes também. Agora, já criamos o entarde-
cer, contudo faremos com que a camada de ozônio tenha preponderância sobre a luz, de 
tal forma que ela mude de cor. Mas que a luz venha, porém, através da atmosfera e da 
estratosfera, para que quando essa luz pegue nelas, venha a ficar de cor púrpura, amarelo, 
azul e rosado”. Posso O ver, pensando acerca das necessidades futuras do homem. Agora 
devemos ter muitos alimentos para o bebê. Precisamos de algumas frutas e verduras. 
Também precisamos separar a água salgada da doce, para que ele possa beber. Agora — 
tudo está em ordem. O quarto pro bebê está pronto! 
       Lhe tenho sujeitado que o homem é a razão de que o universo exista. Eu nunca lhe dis-
se que o homem é o centro do universo. Isso está equivocado. Deus é o centro de tudo o 
que existe. Ele “sustém todas as coisas pela palavra do seu poder” (Hebreus 1:3). É Ele que é o 
centro da vida. Tudo o que Ele criou e cada movimento de nossa existência existe somente 
em Ele. Porém, devido à que somos Sua semente, Ele criou o universo só para nós. 
       Quando terminou de criar o mundo, Ele disse que tudo era bom. (Favor ver Gênesis 
1:4-25). Eu creio que Ele disse isso devido à que tudo já estava pronto. E foi só depois que 
Deus disse que o mundo físico era bom que Ele disse “Façamos o homem” (v. 26). O inte-
ressante sobre isso é que os céus e a terra foram criados primeiramente devido ao seu 
propósito. Algumas pessoas podem dizer, “Bom, se os céus e a terra foram criados pri-
meiro, por acaso isso significa que são mais importantes que o homem?” Não. Eles só esta-
vam apontando à vinda do homem. O propósito deles era ser um meio ambiente perfeito 
para os filhos de Deus. Quando minha esposa e eu estávamos preparando o quarto, tín-
hamos o berço, o talco, e todas as outras coisas materiais estavam prontas à princípio neste 
quarto. Por acaso isso queria dizer que todas essas coisas eram mais importantes que o be-
bê? Não. Todas essas coisas estavam ali só em razão do bebê. O mesmo é verdade quanto 
à relação do homem com o mundo físico. Efésios 1:4 explica a ordem de prioridades desta 
maneira: “Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fossemos santos e 
irrepreensíveis diante dele em caridade”. 
 

Ter Comunhão com Deus 
 
       Outra razão para que o homem fosse criado à imagem de Deus é para ter comunhão 
com Ele, da mesma forma como em uma relação familiar próxima. A única razão de o ho-
mem poder ter essa comunhão com Deus é porque Deus fez com que o homem fosse espí-
rito, da mesma forma que ele é Espírito. “Deus é Espírito, e importa que os que o adoram o adorem 
em espírito e em verdade” (João 4:24). 
       Mesmo Deus sendo o Criador, Ele sempre enfatizou que Ele é o Pai do homem. Seu pri-
meiro desejo não foi que o homem pensasse de Ele como um Deus assombroso ou como 
um “Fogo Consumidor” (Deuteronômio 4:24). Mesmo que em ocasiões fique difícil à nossas 
mentes religiosas poder entender este conceito, Deus quer que nos aproximemos a Ele da 
mesma maneira como um filho o faria com seu pai amoroso. 
       Deus e a humanidade foram feitos um para o outro. Esta é a razão de que não importa 
quantas relações você tenha ou quantos presentes você compre à outras pessoas, afinal, 
você não estará satisfeito com nada até que você venha a amar a Deus. Deus tem que vir a 
ocupar o primeiro lugar em sua vida. Seu amor foi desenhado para ter a completa realiza-
ção somente em Ele. 



 

Para Manifestar Sua Natureza 
 
       Deus criou o homem à Sua imagem para que também o homem pudesse refletir Seu 
caráter e Sua personalidade. Quando Deus criou o homem, os céus e a terra pararam em 
admiração deste ser surpreendente que manifestava a mesma natureza e que refletia a Sua 
glória. 
       Considere este admirável versículo do Salmo 82:6: “Eu disse: Vocês são deuses, todos vocês 
são filhos do Altíssimo”. Este versículo está falando da raça humana. Nos chama “deuses” e 
“Filhos do Altíssimo”. Por quê que somos chamados deuses pequenos? Se deve à que, como 
filhos do Deus Altíssimo, temos Sua natureza e partilhamos Seus propósitos. Fisicamente 
somos filhos dos homens, mas espiritualmente, somos filhos de Deus. 
       Dois aspectos fundamentais do caráter de Deus são o amor e a luz, e o homem foi feito 
para exibir essas qualidades. Embora o fato de que o homem seja 
à imagem de Deus não querer dizer que o homem possa revelar 
essas qualidades estando separado de Ele. O homem foi feito para 
que sempre revelasse a natureza de Deus dentro do contexto de 
estar conectado continuamente a Ele em comunhão. 1a João 4:16 
diz o seguinte, “Todo aquele que permanece no amor permanece em Deus, 
e Deus nele”, e Provérbios 20:27 diz, “O espírito do homem é a lâmpada 
do SENHOR, e vasculha cada parte do seu ser”. Isto significa que quando 
você tem comunhão com Deus, você reflete a Sua luz. Você mostra 
a natureza de Deus, porque, “Deus é luz, e não há nele trevas nenhumas” (1a João 1:5). 
       Deus também criou o homem para demonstrar Sua sabedoria e a bondade de Seus 
preceitos. Este propósito é parte dos planos eternos de Deus, e culminou-se na vinda de 
Cristo Jesus e no nascimento da igreja: 
 
       “A intenção dessa graça era que agora, mediante a igreja, a multiforme sabedoria de Deus se 
tornasse conhecida dos poderes e autoridades nas regiões celestiais, de acordo com o seu eterno plano que 
ele realizou em Cristo Jesus, nosso Senhor” (Efésios 3:10-11).  
 

Para Partilhar seu Governo 
 
       Deus disse, “Façamos o homem à nossa imagem, conforme à nossa semelhança;  e exerça domínio” 
(Gênesis 1:26). O homem foi criado para partilhar a autoridade de Deus. Deus nunca quis 
governar só. O amor não pensa nesses fins. Você sempre poderá saber quando é que uma 
pessoa está cheia de amor. Ele não quer fazer as coisas apenas para os seus propósitos e-
goistamente. Uma pessoa egoísta quer toda a glória, todo o crédito, todo o reconhecimento, 
toda a’tenção, todo o poder, toda a’utoridade, todos os direitos e todos os privilégios. No 
entanto, uma pessoa que está cheia de amor, quer que os outros partilhem com ele o que 
ele tem. 
       Você deve ter notado que a palavra “homem” em Gênesis 1:26 se refere ao ser espiri-
tual que foi criado à imagem de Deus. O propósito de domínio foi dado ao homem espiritu-
al ou ao homem-espírito. Isto aconteceu ainda antes da criação do varão ou da mulher, que 
discutiremos detalhadamente mais adiante. Portanto, a espiritualidade, tanto do homem 
como da mulher, tem a mesma responsabilidade para com a terra devido à que a autori-
dade e o governo foram dados ao homem-espírito, o qual habita em ambos. 
       O relato da criação revela um fato interessante que muitas vezes passamos por alto 
hoje em dia. Deus não criou o homem para o céu. Deus criou o homem para a terra. Deus é 
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o governador dos céus, e Ele criou o homem para expressar Sua autoridade na terra. Ele 
disse, “Eu quero que o mesmo que acontece no céu aconteça na 
terra; quero que Meu governo se estenda à outro âmbito, porém eu 
não quero o governar diretamente. Eu quero que o homem partilhe 
Minha autoridade e governo.” O plano da criação de Deus era este: 
enquanto Deus governava o reino invisível dos céus, o homem go-
vernaria o reino visível na terra, sendo que Deus e o homem 
desfrutariam de uma comunhão contínua, através de suas naturezas 
espirituais. Em essência Deus disse ao homem, “Deixe-me governar 
através de ti, para que você possa estimar, desfrutar e partilhar meu 
governo e autoridade, e desta forma, você poderá saber como é o fato de sentir-se ser 
“deuses pequenos”. 
       É importante se dar conta de que o homem não só foi criado para ter comunhão com 
Deus, mas também para ter uma responsabilidade à cumprir. Eu quero enfatizar este ponto 
devido à que algumas vezes, as pessoas usam sua adoração a Deus como uma desculpa 
para descuidar de outras áreas de sua vida. Eles dizem, “Eu fui criado só para amar ao 
Senhor e para louvar o Senhor”. Estas coisas são boas e necessárias. Entretanto, você não 
pode passar o tempo todo na igreja, adorando, louvando e cantando. Chega uma hora que 
você tem que cumprir com a tua responsabilidade para poder demonstrar o que significa a 
tua relação com o Senhor em termos de viver e de governar o mundo. 
       Ao homem lhe foi dada a liberdade para mostrar sua criatividade enquanto que gover-
nava a terra a terra física e a todas as outras criaturas viventes que habitam no planeta. A 
terra foi feita para ser governada, para que a cuidaram, para que a moldaram esses seres 
que haviam sido feitos à imagem de Seu Criador. Desta maneira, o homem devia refletir o 
espírito criativo e amoroso de Deus. 
 

Para Estender os Negócios da Família 
 
       Também carecemos de entender que quando Deus criou o homem para que parti-
lhasse Sua autoridade, isto foi no contexto da relação que o homem tinha com Ele como Sua 
semente. Deus não criou o homem para que fosse servidor, mas para que fosse um filho 
que estaria envolvido em encarregar-se dos negócios da família. Este era o plano de Deus 
para a raça humana desde o princípio. Ele sempre quis que Seus filhos O ajudassem a 
cumprir Seus propósitos. 
       Isto significa que Deus não quer que o homem somente trabalhe para Ele; Ele quer que 
o homem trabalhe com Ele. A Bíblia diz que somos “colaboradores com Ele” (2a Coríntios 6:1) 
ou “companheiros com Ele”. No original do grego, “colaboradores” significa aqueles que “co-
operam”, que “ajudam”, que “trabalham junto com”. 
       É muito comum ouvir que as pessoas digam, “Estou trabalhando para Jesus”. Se você 
está trabalhando para Jesus, você ainda é alguém que apenas foi contratado. Quando você 
entende os negócios da família, então converte-se em um colaborador junto com Jesus 
Cristo. 
 

Para Poder Depender do Pai Celestial com 
Relação à Nossas Necessidades Pessoais 

 
       Quais são algumas das implicações para que sejamos filhos de Deus e que estejamos 
trabalhando em Seus negócios? Primeiramente, não temos de nos preocupar dos gastos de 
nosso viver. Se seu pai e sua mão são donos de um negócio muito próspero, e eles te põem 
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no negócio para que você também o dirija, por acaso você se preocuparia com o que irá 
comer em cada dia? Se preocuparia com onde conseguir água para beber diariamente? Se 
preocuparia com onde conseguir roupa para vestir todos os dias? Não, você não se preo-
cuparia porque vocês são uma família, e você poderá ter tudo o que precisar. 
       Se você é contratado para trabalhar num negócio apenas como um empregado, então, 
você não conhece a verdadeira situação financeira dessa companhia. Em adição a isto, se 
você quiser mais dinheiro, você tem de solicitar um aumento de saldo. Você tem de traba-
lhar muito duro para receber alguma compensação. Você deve impressionar ao seu chefe 
afim de que você possa obter um pequeno aumento no seu saldo. Você também terá que 
viver com o temor de que a qualquer momento podem te passar. Contudo, se você é filho 
do dono, você pode saber como está se desempenhando na companhia, 
       Na companhia ou no negócio de Deus, sempre há plenitude de provisão para viver, e 
você pode depender dele com toda a sua confiança. Jesus disse o seguinte: 
 
       Não se preocupem, dizendo: ‘Que vamos comer?’ ou ‘Que vamos beber?’ ou ‘Que vamos vestir?’ 
Pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas; mas o Pai celestial sabe que vocês precisam delas. 
Busquem, pois, em primeiro lugar o Reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão 
acrescentadas. 
(Mateus 6:31-33) 
 
       Jesus não falou, “O chefe sabe que vocês necessitam destas coisas”. Ele falou, “Seu Pai 
sabe que vocês precisam destas coisas”. Podemos confiar em nosso Pai Celestial, que é o 
homem de negócios mais rico que existe, para que supra todas as nossas necessidades. 
 

Para Depender do Pai Celestial com Relação 
às Necessidades do Reino 

 
       Quando Jesus soube que Seu ministério terreno se concluiria e que Ele seria cruci-
ficado, ressuscitaria e iria regressar ao Seu Pai celestial, Ele falou com Seus discípulos 
acerca de sua função quanto à fazer crescer o negócio da família aqui na terra. “Já não os 
chamo mais servos, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz. Em vez disso, eu os tenho chamado 
amigos, porque tudo o que ouvi de meu Pai eu lhes tornei conhecido” 
(João 15:15). Qual era a razão de Jesus estar chamando a Seus 
discípulos Seus amigos? Na verdade, Ele disse, “O servo não 
sabe o que o senhor está fazendo. Eu chamo vocês amigos 
porque eu lhes disse tudo o que o Pai Me tem revelado”. 
Pensem sobre o quão grande e próspero que é negócio de 
Deus. É tão grande que Deus disse que Deus disse que Ele 
pode suprir todas as tuas necessidades (Filipenses 4:19). Eu 
não creio que neste contexto Ele esteja referindo-se às tuas necessidades pequenas, tais 
como uma casa, um carro, roupa ou comida. Lembre-se que Ele nos disse que nem sequer 
temos de pedir essas coisas. Por causa disso, Ele deve estar falando acerca das formas de 
como investir mais, com o propósito de fazer crescer o negócio da companhia. Em essên-
cia, Ele está dizendo, “A companhia tem tantos bens que meus filhos nunca têm que se 
preocupar quanto às coisas materiais para investir nelas”. 
       Eu creio que se nos ocupamos suficientemente em expandir a influência da companhia 
e em construir seus interesses, nosso acesso aos recursos se abrirá. (Por favor, veja Mateus 
6:33.) Deus criou o homem para que fosse Sua semente e trabalhasse em seus negócios, e 
Ele tem todos os recursos que necessitamos para cumprir este propósito. 
 

Na companhia ou 
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Para Executar seu Justo Juízo 
 
       O homem foi criado à imagem de Deus por outra razão: para executar Seu justo juízo. 
Em todas as profecias quanto ao Messias, especialmente em Isaias, em Jeremias e em 
Daniel, você encontrará que este era também o propósito principal para que Cristo viesse 
a terra. Este era o resultado de Sua vida, de Seu ministério, de Sua morte e de Sua 
ressurreição. Todas estas coisas estavam conectadas com o cumprimento de Seu propósito 
para executar um justo juízo sobre a terra. 
       A razão de isto ser o propósito do homem também, é que é a intenção de Deus que 
governemos a terra através do Espírito de Crito. Você deve se lembrar que, através do 
homem, Deus deseja estender Seu governo do invisível ao visível. 
Ele quer expor Seu caráter, Sua natureza, Seus princípios, Seus pre-
ceitos e Seu justo juízo ao mundo visível. Mesmo que a queda do 
homem tenha separado a humanidade dos propósitos de Deus, 
Cristo nos redimiu para que pudéssemos ser restaurados aos planos 
originais que Ele tinha para nós. O domínio sobre a terra, incluindo 
o fato de exercer o justo juízo não é uma tarefa temporal, mas eterna, 
que Deus a dá ao homem. 
       Por causa da Queda, quando morremos, nossos espíritos sepa-
ram-se de nossos corpos, e vamos para estar com Deus nos céus. Mesmo em nosso creci-
mento espiritual e desenvolvimento espiritual aprenderemos a ter domínio sobre o espiri-
tual, igualmente sobre as coisas físicas (Ver 1a Coríntios 6:3), Deus deu ao homem a terra 
para que a governasse. E visto que os propósitos de Deus nunca mudam, Ele fez provisão 
suficiente em Seu plano de redenção para o homem, afim de que este pudesse cumprir 
esse propósito. 
       Deus nos fez uma promessa. Ele disse que quando chegarmos ao escritório principal 
(os céus), só estaríamos lá durante um tempo. Chegará um dia quando nossos corpos irão 
ser ressuscitados e se reunirão com nosso espírito, para que Ele possa nos mandar a termi-
nar nosso trabalho. (Ver 1a Coríntios 15:42-44, 52-53; Isaias 65:17.) 
       Se você está achando muito difícil aceitar tudo isto, deves ler o livro de Apocalipse. Lá, 
Deus fala acerca de tronos, acerca de que vamos reinar com Ele, e acerca de governar 
com Ele. A razão de que iremos reinar com Ele é porque Jesus veio para trazer o justo juízo 
à terra. Veio restaurá-la para onde devia ter estado em primeiro lugar. Este sempre foi o 
propósito de Deus para o homem. Deus te fez um gerente, e Ele sempre cumpre Seus 
propósitos eternos. 
       Ele não irá lhe levantar dentre os mortos só para que você viva com Ele para sempre. 
Ele lhe levantará dentre os mortos para que você possa terminar o trabalho que original-
mente tinha que fazer. Esta é a razão da Escritura dizer que quando Jesus regressar a terra 
e formos ressuscitados, reinaremos junto com Ele. (Apocalipse 5:10). A palavra reinar 
significa o que? Ter domínio, administrar. 
 

Criados como Homem e como Mulher 
 
       Portanto, Deus criou o homem para que Ele tivesse alguém a quem amar, alguém que 
trabalharia junto com Ele em Seus propósitos para a terra. Porém a terra é uma entidade 
física, e o homem é espírito. A terra necessita alguém que tenha um corpo físico para que 
viva nela e a cuide. Deus sabia que isto seria necessário, e essa é a primeira razão do por 
quê Ele criou o homem e a mulher. 

Deus deseja 
Estender Seu 
Governo do 
Invisível ao 
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       “E criou Deus o homem à sua imagem; à imagem de Deus o criou; macho e fêmea os criou” (Gê-
nesis 1:27). Após Deus ter criado o homem, Ele o colocou em 
duas “casas” físicas: o homem e a mulher. Isto significa que o 
homem-espírito existe dentro de cada homem e dentro de cada 
mulher. Todos nós — homens e mulheres igualmente — somos 
o homem. A essência de ambos, tanto do homem como da mu-
lher, é o espírito que reside dentro de ambos chamado “o 
homem”. Gênesis 5:1-2 diz o seguinte, “No dia em que Deus criou 
o homem à semelhança de Deus o fez. Macho e fêmea os criou, e os 
abençoou; e chamou o seu nome Adão, no dia em que foram criados”. 
Por que é que Deus tomou o homem, que é um espírito e o pôs 
em duas entidades físicas diferentes ao invés de colocá-los em 
apenas uma entidade? Foi porque Ele queria que o homem cumprisse dois propósitos 
distintos. Exploraremos a importância deste fato mais detalhadamente nos próximos capí-
tulos. Por agora, precisamos recordar que o homem-espírito não tem gênero algum, e que, 
para poder cumprir com seus propósitos eternos, Deus usou duas formas físicas para po-
der expressar o ser espiritual interior que foi feito à Sua imagem. 
       Portanto, independentemente de que você seja homem ou mulher, a pessoa que vive 
dentro de você — que é a essência de quem você é — é o homem-espírito. Mesmo que os 
homens e mulheres tenham diferenças entre si, eles estão formados pelo mesmo tipo de 
essência. 
       Devido à que os seres humanos têm comunhão com Deus e o adoram através de seus 
espíritos, isto significa que tanto os homens como as mulheres têm acesso direto à Deus, e 
são indivíduos responsáveis diante dEle. 
 

“Criados” versus “Feitos” 
 
       Gênesis 1:26-27 implica que o processo através do qual Deus criou o homem, foi dife-
rente do processo através do qual Ele produziu o varão e a mulher. Podemos pensar na 
diferença da seguinte forma: Deus criou o homem, mas Ele o fez na forma de um homem e 
de uma mulher. A palavra “fazer” que se encontra no versículo 26 e a palavra usada para 
“criou” que está no versículo 27 são muito diferentes no original hebraico. A palavra “fazer” 
vem do hebraico asah, que significa formar algo partindo de algo que já existe. A palavra 
“criado” vem do hebraico bara, que significa formar algo partido de nada. Estes versículos 
dizem que Deus criou o homem à Sua imagem, mas também que fez o homem. Deus usou 
estas duas palavras para se referir à forma como Ele trouxe o homem à existência. De fato, 
Ele estava dizendo, “Eu o criarei, e também O farei. Eu o criarei do nada e também o farei 
da matéria já existente”. 
       Você deve se lembrar que Deus criou o homem-espírito partindo de Seu próprio Ser, 
ao invés de o criar de algo já existia no mundo físico. O homem 
não foi criado à partir da matéria; o homem saiu do Espírito de 
Deus. Portanto, a parte do homem que foi criada do “nada” veio 
de Deus. Deus falou a Palavra para fazê-la existir, de forma similar 
à que Ele disse, “‘Haja luz’, e houve luz” (Gênesis 1:3). Entretanto, 
quando Deus fez o homem e a mulher, Ele usou material derivado 
do mundo físico, mesmo que Ele já houvesse criado. 
       O fato de reconhecer esta diferença é crítico para poder en-
tender nosso propósito no mundo, tanto como seres espirituais feitos à imagem de Deus 
como seres físicos que levam à cabo os propósitos ordenados por Deus no mundo. Tam-
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bém é essencial para o entendimento do homem com relação à quem verdadeiramente é 
ele e em como ver as implicações práticas destes propósitos no capítulo seguinte. 
 
 
 
 
 

Princípios 
       1. Os homens podem vir à conhecer o verdadeiro significado de sua existência so-
mente por meio de entender quem são com relação à criação de Deus da raça humana 
como um todo. 
       2. Há uma diferença entre ser “um homem” e “ser um macho”. 
       3. A raça humana foi criada à imagem de Deus. 
       4. Deus criou o homem para que fosse um espírito, tal como Ele é Espírito. 
       5. O homem foi criado para que fosse a semente de Deus e para que tivesse comunhão 
com Ele, para que manifestasse Sua natureza, para partilhar Sua autoridade e governo, 
para ampliar o negócio da família, para depender do Pai das necessidades pessoais, para 
depender dEle com relação às necessidades do reino e para executar o justo juízo de Deus. 
       6. Após Deus ter criado o homem, Ele o colocou em duas “casas” físicas: o homem e a 
mulher. 
       7. O homem — o homem-espírito — reside dentro de ambos, tanto do homem como da 
mulher. 
       8. Deus criou o homem, mas Ele fez o macho e a mulher. 
       9. Deus fez o homem e a mulher porque Ele queria que o homem pudesse cumprir com 
os propósitos distintos nesta terra física. 
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O Propósito de Deus 
Para o Homem 

 
 

Deus desenhou e equipou ao homem para que pudesse 
Levar à cabo todo propósito e todo tipo de 

Funções para o qual fora criado 
 

Muitos homens continuam se perguntando o porquê de sua existência. Porém o Criador 
do homem não nos deixará adivinhado, por nossa conta, acerca de o que o homem está 
suposto a ser e com que propósito foi desenhado. Neste capítulo, iremos explorar as inten-
ções originais de Deus para o homem, para que já não haja preocupações algumas, e que 
já não tenhamos de estar adivinhando sua razão ou motivo de viver. Outra vez nós iremos 
ao livro de Provérbios 19:21 para encontrar esta verdade que é vital, “Muitos propósitos há 
no coração do homem, mas o conselho do Senhor permanecerá”. São muitas as nossas opiniões acer-
ca de o que o homem deveria ser, contudo o propósito do SENHOR é o único que conta — e 
este propósito é a chave para a nossa realização e nosso complemento. 
       O que nós veremos será com respeito ao propósito ideal do homem. Este não é o ponto 
em que nos encontramos atualmente. Mas o ideal de Deus é até onde devemos estar nos 
movendo, e por Sua graça, o fazermos. 
 

A Criação do Homem-Macho 
 
       Primeiramente precisamos nos lembrar que Deus criou tudo com os requerimentos de 
Seus propósitos. No capítulo anterior, aprendemos que Deus deseja dominar e influenciar 
o planeta por meio da raça humana, e para isso foi que criou o homem — o homem-espírito 
— à Sua imagem, e então o colocou em duas “casas” físicas como homem e como mulher. 
“E criou Deus o homem à sua imagem; à imagem de Deus o criou; macho e fêmea os criou” (Gênesis 
1:27).  
       Eu gostaria de notar aqui que – dado que o homem-espírito habita em ambos, tanto no 
homem como na mulher – podemos nos referir ao macho como o “homem-macho” e à mu-
lher como o “homem-mulher”. Isto nos fará lembrar de que tanto o 
homem como a mulher, ambos são “homem”. Estas diferenças entre 
o homem e a mulher são apenas físicas e funcionais, e não são dife-
renciais em sua essência. 
       O propósito do homem — o homem-espírito — e o propósito do 
homem-macho são duas coisas muito diferentes, mesmo que este-
jam relacionadas. O homem foi criado à imagem de Deus para o 
propósito que já discutimos no capítulo anterior. O homem-macho 
foi criado para poder servir nos propósitos do homem sobre a terra 
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e poder ser capacitado para cumprir este propósito.  
       Gênesis 2 nos dá uma explicação muito mais detalhada de a maneira em que Deus fez 
ao homem e à mulher. Primeiro, Ele “formou” ao macho; “Então o SENHOR Deus formou o 
homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou um ser vivente” 
(Gênesis 2:7). O macho foi formado primeiro, e houve um período de tempo antes que a 
mulher fosse formada. Existem muitas coisas que podemos aprender sobre os propósitos 
de Deus para o homem durante este período de tempo por meio de tudo o que ele viu, 
olhou e aprendeu. 
       Você deve se lembrar de que o propósito de alguma coisa é o que determina sua natu-
reza, seu desenho e suas características. Isto significa que a natureza, o desenho e as 
qualidades dos homens-machos foram escolhidas por Deus e criadas por Ele de acordo 
com o que Ele determinou que fosse melhor para cumprir Seus propósitos divinos. 
 

Elementos do Propósito do Macho 
 
     O propósito do macho pode ser resumido como sua prioridade, sua posição e sua tarefa ou 
função.  
 

• A prioridade se refere à ordem que protege o homem na criação e o que isto significa 
com relação à razão ou motivo de sua existência. 

• A posição se refere ao meio ambiente e ao lugar do qual o homem deve levar a cabo 
seu propósito. 

• A tarefa ou função se refere às funções ou tarefas que foram dadas ao homem. 
 
1. A prioridade do Homem 
 
       A ordem na qual foi criado o macho nos dá a primeira indicação do motivo ou razão de 
sua existência. Por que Deus fez primeiro ao macho? Não foi porque o varão era melhor, 
mas devido à seu propósito. 
       Quando você pensa sobre isto, Deus realmente fez somente à um ser humano. Quando 
Ele criou à mulher, Ele não teve que voltar a recorrer matéria prima da terra, mas a formou 
partindo da costela do homem. (Ver Gênesis 2:21-23.) Apenas o 
homem foi que veio diretamente da terra. E isto foi por causa que o 
homem fora desenhado por Deus para ser o fundamento da família 
humana. A mulher saiu do homem, ao invés de sair da terra, por 
causa que ela fora desenhada para descansar no homem ou depen-
der do homem — para ter o homem como seu apoio. 
       Eu acredito que o fundamento da sociedade, da infraestrutura que Deus intentara para 
o mundo tem sido mal interpretada por completo. Nós dizemos frequentemente que a 
família é o fundamento da sociedade. É muito correto afirmar que a família é o adesivo que 
a mantém unida. Entretanto, Deus não começou a edificar a sociedade terrena com a 
família. Ele começou com uma só pessoa. Ele começou com o homem-macho. 
       Você se lembra da nossa discussão acerca dos princípios de propósito que vimos no 
capítulo 2? Devido à Deus ser um Deus de propósito, Ele planejou tudo ainda antes que Ele 
houvesse começado a criar, de tal maneira que quando Ele começou a escavar os funda-
mentos, Ele sabia exatamente o que Ele queria, e sabia exatamente como ver o desenho da 
obra terminada. Mas Ele tinha que começar com os fundamentos ou com a base. 
       Alguma vez você viu algum empreiteiro que construía uma casa começando pelo teto? 
Alguma vez viu algum homem que caminhava num lote vazio, e que sustentasse uma jane-
la no ar, cuidando para que ela não caísse de seu lugar? Você não começa pelas janelas. 
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Você não começa pelo teto. Você começa com as vigas que sustêm o teto. Da mesma 
maneira, Deus começa da mesma forma que qualquer outro construtor começa. A priorida-
de está sempre em construir o que você necessita primeiro. Você começa com o funda-
mento ou com as bases. 
       As comunicações de Deus ao homem que se encontram na Bíblia indicam a importância 
que Ele põe no fato de construir baseado no fundamento. O que é que Jesus descreve 
como a nossa maior prioridade? Aquilo sobre o qual edificamos. (Ver Mateus 7:24-27.) De 
fato, Ele disse, “Bem, Agora, alguns de vocês construirão na areia. Seu edifício é bom de 
aparência, porém pra mim, não importa quão bom pareça à vista teu edifício. Se os teus 
fundamentos ou as tuas bases não estão boas, haverá um grande desmoronamento”. 
       Paulo disse, “Porque ninguém pode colocar outro alicerce (espiritual) além do que já está posto, 
que é Jesus Cristo” (1a Coríntios 3:11). O quê — ou o melhor, quem — é o fundamento? “Jesus 
Cristo” (v. 11). Portanto, Deus não pensa acerca dos fundamentos ou das bases apenas em 
termos de cimento e água, mas em termos de pessoas. 
       Esta é a razão pela qual – quando Deus começou a construir a raça humana – Ele 
começou por meio de estabelecer o fundamento do varão. Deus 
colocou os varões como a base de todo o edifício que é a 
humanidade. Isto significa que a sociedade será tão forte quanto 
o forem os homens. Se os homens não aprendem o que é ser um 
fundamento forte para Deus, logo, a sociedade afundar-se-á. E 
isto se aplica aos Estados Unidos da América, ao Canadá, à 
Rússia, à China — e à todas as nações do mundo. Se o homem 
abandona o lar, ou se ele não assume suas responsabilidades, 
você terá uma casa edificada sobre a areia. É muito difícil que as 
janelas desta casa fiquem intactas neste lugar. As vigas irão ser 
derrubadas quando vierem as pressões, porque o homem não 
está no seu lugar. 
       Vocês que são filhos de pais divorciados sabem exatamente 
ao que eu estou me referindo. Tua mãe foi uma mãe solteira, e 
teve que lutar para que você não tivesse que sofrer o quê acon-
teceria com a sua família. Claro que você é agradecido à sua mãe. Você verdadeiramente 
aprecia o que ela fez, e dá graças a Deus que ela pôde aguentar à tormenta e continuar a 
vida. Ela o fez muito bem. Todavia, todos vocês sofreram o trauma de haver perdido seu 
fundamento ou base. 
       Quando o homem-macho tem gretas e erros na subestrutura de sua vida, logo, todo o 
edifício se encontra em terreno seriamente perigoso. Então agora, homens, vamos à pra-
tica. Este é o ano no qual você tem que decidir se colocar num terreno sólido, porque tal 
como anda o homem, assim andará a família, a sociedade e o mundo. Dê uma olhada à 
condição em que se encontram nossas sociedades e nações. Como você acha que os ho-
mens estão andando? 
       Nossas sociedades estão num desastre total, devido à que o fundamento – que são os 
homens – se tem feito todo arenoso — completamente incerto instável. Como você pode 
edificar à toda uma raça humana baseada num fundamento que está cheio de areia mistu-
rada com palha? Sempre mede-se o fundamento pela quantidade de peso que se pode ser 
colocado em cima dele. 
       Quando eu estava construindo minha casa, o arquiteto e o empreiteiro estavam discu-
tindo todos aqueles algarismos e eu me encontrava muito confuso. Eu estava lá sentado, 
agindo como se soubesse de tudo o que estavam falando. Eles estavam dizendo coisas 
como estas, “Quanto de peso este alicerce pode suster?” Eu disse, “O alicerce é alicerce”. 
Porém não, eu entendi que eles tinham que calcular as coisas, tais como a altura da casa, os 
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pavimentos que teria, e quanto pesaria o teto quando estivesse terminado. Eles tinham que 
checar a todas as coisas ainda antes que começassem a construir os alicerces. Por quê? 
Porque se tem vinte toneladas de peso encima dos alicerces ou 
do fundamento, eles têm que pôr aço reforçado suficiente para 
que, quando o peso sentar-se sobre o fundamento, isto não se 
fende. O fundamento tem que ter prioridade acima de tudo, por 
causa que tudo o mais se construirá baseado nele. 
       Novamente, quando Deus fez primeiro o homem, Ele não 
estava dizendo que o homem é mais importante que a mulher. 
Ele estava dizendo que o homem tem uma responsabilidade es-
pecífica. Ele tem um propósito à cumprir, o qual é como o funda-
mento. Mesmo que o fundamento seja importante, não é mais im-
portante do que as outras partes do edifício. O fundamento não 
pode desempenhar todas as funções por si mesmo. Por exemplo, 
não pode proteger aos ocupantes das inclemências do clima. Você pode caminhar por 
aqui e por lá, dizendo, “Eu tenho um fundamento de $500.000 dólares aqui”. Parece muito 
bom — é concreto sólido. Porém logo vem a chuva. O fundamento ou alicerce não pode 
lhe manter seco; somente o teto pode fazer isto. É da mesma forma com a família humana. 
O fundamento é crucial, entretanto o resto da família também é essencial. 
       Você deve recordar-se que muitas vezes o fundamento ou o alicerce encontra-se ocul-
to. Eu não posso mais ver o fundamento da minha casa mesmo embora eu esteja envolvido 
em discussões sobre ele, e mesmo embora eu tenha podido observar como o escavaram e 
como o encheram de cimento. Eu sei que está ali, por causa que eu vi que o colocaram. 
Hoje em dia, eu caminho sobre o alicerce ou fundamento o tempo todo, contudo nunca o 
vejo. O fundamento precisa ser muito sólido, muito seguro, mas não necessariamente será 
visível. 
       Muitos de vocês, homens, precisam viver como o alicerce para o qual foram criados — 
somente necessitam estar lá e manter o lar firme, para que a 
sua esposa e os seus filhos sempre possam se apoiar em ti, e 
que possam saber que você não irá rachar. Muitos machos 
jovens que não têm pai — devido à estes homens não se encon-
trarem lá, seja física ou emocionalmente — estão caminhando 
no lodo, ao invés de estarem caminhando no concreto. Estes 
jovens estão tentando encontrar um fundamento para suas vi-
das, mas há apenas puro lodo em cima deles, porque não têm 
nenhum lugar que possam parar em terra firme. Têm perdido 
seu fundamento ou alicerce. Então, quando eles crescem, irão 
sair, e irão tentar se converter em seu próprio fundamento, 
cada um deles. O único problema é que, ninguém nunca lhes ensinou o que é um verda-
deiro fundamento ou alicerce. 
       Uma vez eu escutei a seguinte frase, “Um moço jovem se transforma num homem quan-
do seu pai lhe diz que já é um homem. Muitos jovens não têm tido um pai que lhes diga 
quem são realmente. O propósito do Homem-macho é dar ou prover o fundamento à estru-
tura da vida. 
       Estou orando para que Deus levante alguns homens fundamentais que sejam muito 
fortes. Homens que sejam capazes de apoiar à sua esposa e aos seus filhos, e que possam 
funcionar como um estabilizador. Homens com quem suas famílias irão sentir-se seguras 
na força deles. Não importa o que o seu pai foi — você pode vir à ser um alicerce muito 
forte por meio de converter-se no tipo de homem que Deus realmente te criou. 
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       Eu me encontrava falando acerca deste tema em Barbados recentemente, e um jovem 
me disse, “Mas você não entende a história do homem afro-caribenho. Você tem que saber 
que eu herdei a herança do meu avô e de meu bisavô”. Eu lhe respondi, “Espera. Cada 
vez que há uma história negativa querendo predizer seu futuro, então, mesmo o seu pre-
sente encontra-se com problemas. Não venha me dizer que você tem que repetir a mesma 
história. Estamos aqui para criar história. Precisamos criar uma história completamente 
nova para os filhos de nossos filhos”. E então, lhe disse também, “Não importa quem era 
teu bisavô. O ponto que realmente importa é o que o seu avô irá dizer sobre você”. 
       Salomão disse o seguinte, “O homem bom deixa herança para os filhos de seus filhos, mas a 
riqueza do pecador é armazenada para os justos” (Provérbios 13:22). Eu gosto disso. Um bom 
homem não vive pensando no passado. Ele pensa no futuro. Um bom homem não apenas 
passa a herança pra frente que consiste em terrenos e dinheiro. Esse não foi o único tipo 
de herança do qual Salomão falou. Salomão está falando sobre toda uma herança, algo 
onde alguém pode se fixar e apoiar-se, algo onde alguém pode se suster pela vida toda. 
       Talvez enquanto você estava crescendo, seu pai saiu do lar quando as coisas ficaram 
muito difíceis. E você pense que precisa fazer exatamente o mesmo, agora que você tem 
uma família. Deixe-me lhe dizer uma coisa: se você tem um pequeno filho menino e você 
sai de casa, você estará lhe ensinado a mesma coisa que o teu pai te ensinou. E isto não 
pára aí. Cria um ciclo de destruição perpetua. Temos que deter este ciclo por meio de re-
gressar ao Manual de Deus para voltarmos a tomar a decisão correta. 
 
2. A Posição do Homem 
 
       A prioridade do homem na criação não só significa que ele fora desenhado para ser o 
fundamento da família humana, mas também, que ele foi o primeiro a ser colocado aqui na 
terra de acordo com os propósitos de Deus. Ele foi o primeiro à ter uma relação com Deus, 
à experimentar a criação de Deus e à receber as instruções de Deus. 
 

No Jardim do Éden  
 
       O homem foi posto no meio ambiente no qual ele devia levar à cabo seu propósito: 
“Ora, o SENHOR Deus tinha plantado um jardim no Éden, para os lados do leste, e ali colocou o 
homem que formara” (Gênesis 2:8). Este ponto é muito, muito vital e importante. Deus pôs o 
homem no meio ambiente no qual se supunha que ele devia permanecer, afim de poder 
cumprir e levar à cabo a razão de sua existência. Como era este meio ambiente? 
 

Um Lugar Celestial Situado aqui na Terra 
 
      A palavra “Éden” vem do hebraico que significa “delicado”, 
“delícia” ou “agradável”. A palavra hebraica para “jardim” 
significa “um lugar fechado” ou algo que está rodeado “por uma 
cerca, cercado”. Este jardim era algo muito mais superior que 
qualquer outro jardim ordinário. Tudo o que estava influen-ciando o 
Céu influenciava este lugar tão especial aqui na terra. Deus não 
começou por meio de colocar o homem sobre toda a terra, nem por 
meio de colocá-lo em qualquer lugar da terra. Ele colocou o homem neste lugar chamado 
Éden, aonde existia uma conexão ce-lestial e gloriosa entre o visível e o invisível. A mesma 
glória estava fluindo de um lado a outro neste lugar tão especial, aqui sobre a terra. 
       O jardim do Éden pode ser considerado como a “incubadora” de Deus para sua nova 
semente. Às vezes, o bebê novo é colocado numa incubadora para que possa acostumar-
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se fisicamente ao clima de seu novo meio ambiente. Em certo sentido, o homem já estava 
em Deus desde sempre, devido à que o homem foi escolhido “antes da criação do mundo” 
(Efésios 1:4). Era como se o homem estivesse tão acostumado à estar no meio ambiente  
dentro de Deus que Deus teve que escolher um lugar especial no planeta, para colocar a 
Sua unção nesse lugar por causa do homem quando Ele o colocou sobre a terra. Desta 
forma, a transição não seria muito pesada para o homem. O homem poderia viver num 
meio ambiente muito bem regulado — que era um lugar celestial situado aqui na terra. 
 

O Lugar da Presença Constante de Deus 
 
       Uma razão central do por quê Deus pôs o homem no Jardim do Éden foi para que o 
homem pudesse estar em Sua presença em todo o tempo. O homem podia passear e falar 
com o SENHOR no frescor da manhã. Ele podia ouvir a voz de Deus. Este era um lugar 
donde a comunicação, a comunhão e a unidade com Deus sempre estivera intacta. 
       Um fabricante sempre coloca seu produto no lugar onde este pode se desempenhar 
melhor, e assim, poder cumprir o propósito para o qual foi criado. De forma similar, po-
demos concluir, baseados no que temos aprendido sobre o meio ambiente que existia no 
Jardim do Éden, que o primeiro propósito do homem era estar na presença de Deus. O 
varão não está suposto a funcionar fora da presença do SENHOR. 
       Eis aqui a importância disto: Deus nunca teve a intenção de mover Adão pra fora do 
Jardim do Éden. A intenção de Deus era que o Jardim do Éden se movesse por sobre a toda a terra. 
Deus queria que Adão tomasse a presença de Deus e que a expandisse através de todo o 
mundo. Isto é o que Ele queria fazer quando disse a Adão que dominasse sobre toda a 
terra. Este ainda é o propósito de Deus hoje. Tal como Ele disse no livro de Isaias 11:9, 
“pois a terra se encherá do conhecimento do SENHOR como as águas cobrem o mar”. Adão só poderia 
cumprir este propósito se ele se encontrasse em constante e contínua comunhão com o De-
us do Jardim do Éden. 
       Se um homem não está vivendo na presença de Deus, ele talvez esteja movimentando-
se, entretanto não estará funcionando realmente. Fora da presença 
de Deus, o homem é uma besta sem controle e muito perigoso. Pau-
lo disse que um homem sem Deus é uma criatura sem consciência. 
(Ver Romanos 1:28-32). Você não pode confiar na perspectiva de 
um homem que não conhece a Deus. Você não pode, tampouco, 
confiar totalmente na perspectiva de um homem que apenas está 
começando a conhecer a Deus, porque este homem está apenas 
começando a se acostumar a estar na presença de Deus. 
       É somente por meio de estar continuamente na presença de De-
us que nossa mente e nosso coração podem ser renovados. Precisa-
mos aprender a caminhar “andando em Espírito” (Gálatas 5:25), ao 
invés de andar sozinho na base de nossas próprias idéias acerca da vida. Tal como disse o 
profeta Jeremias, “O coração é mais enganoso que qualquer outra coisa e sua doença é incurável. 
Quem é capaz de compreendê-lo?” (Jeremias 17:9). 
       O problema de muitos de nós como homens é que pensamos que não precisamos de 
Deus, ao passo que Ele é, de fato, o primeiro que nós realmente necessitamos. Eu fico estu-
pefato quando observo aos homens que estão tentando funcionar sem Deus. Nalgumas 
ocasiões, parece que estão aproveitando, porém não é assim. Eles não estão cumprindo 
seu verdadeiro propósito. Frequentemente, o fato de “estar aproveitando” é apenas uma 
máscara externa que colocam para evitar que as pessoas possam ver as coisas como são na 
realidade. Se você viesse à saber o que realmente está acontecendo em suas vidas, você 
poderia estar certo de que não estão aproveitando. 
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       Nunca devemos duvidar da necessidade que nós temos de Deus. Qual foi a primeira 
coisa que Deus deu ao homem? Ele não lhe deu uma mulher, ou um trabalho, nem sequer 
lhe deu um mandamento; Deus deu ao homem Sua presença. 
       Não basta simplesmente ir à igreja. Precisamos estar em contato com Deus constante-
mente, escutando Sua voz, escutando Seus mandamentos e Suas ordens e seguindo Sua di-
reção. Por quê? Porque nosso ser interior carece de ser fortalecido (Efésios 3:16) e porque 
somos responsáveis por guiar a todos aqueles por quem vamos prestar conta. Esta é a ra-
zão pela qual Deus deu a Adão Sua Mesma Pessoa divina antes Ele lhe Desse a outra 
pessoa ou outra coisa. 
       Deus pôs no homem a necessidade da presença de Deus. Esta é a razão de que todos 
os homens estejam buscando a Deus de uma maneira ou de outra, quer reconheçam este 
fato ou não. Não importa se eles são budistas, hindus, muçulmanos, unitários, ou ainda, até 
satanistas. Não importa quem são, porém todos eles estão buscando a Mesma Pessoa. Os 
homens sempre irão encontrar algum tipo de religião, mesmo que a queiram chamar de 
ateísmo. Eles têm uma fome em si mesmos que os obriga a crer em algo ou em alguém 
maior que eles mesmos. 
       Este ardor para encontrar a presença de Deus é o que produz as diferentes formas de 
culto. Este é o clamor do homem-macho à Deus. Lá no muito pro-
fundo em seu coração, você realmente quer a Deus, mesmo que 
seja um homem jovem. Você realmente quer a Deus quer a Deus, 
homem maduro. Você está provando todo o resto, no entanto, você 
verdadeiramente está buscando a Deus. Isto é parte de você 
mesmo. Você pode ter fama, autoridade, influência, dinheiro e 
todo o resto, mas mesmo assim, há algo que falta em sua vida, meu amigo. E eu sei o que é 
que falta. Você está buscando a Deus.  
       Alguns de vocês que estão lendo este livro, têm dado a volta ao mundo por um tempo, 
mas eventualmente têm se voltado a Deus. Você correu pra longe e por todos os lados, 
tentando fugir dEle. Você dormiu com todas as pessoas que você pôde, tomou tudo o que 
conseguiu e cheirou tudo o que se pode imaginar. E agora, olha pra si mesmo — você 
retornou à presença de Deus, e você está contente de ter encontrado aquilo que estava 
buscando todo esse tempo. É muito bom retornar Àquele a quem você tem estado procu-
rando. Se esta tem sido a sua experiência, parece que você não tem medo algum de 
pregar o Evangelho — porque você sabe exatamente o que os homens estão procurando. 
Ah, mas eles se escondem em todo tipo de coisas — na pasta para papéis, em automóveis 
muito luxuosos, em sua teimosia, em suas palavras más, em suas pelejas e no álcool — mas 
no muito profundo de seus corações, eles estão buscando a Deus. E você pode lhes dizer, 
“Quando vocês terminarem de buscar, eu estarei aqui. E eu os conduzirei e guiarei à 
Deus”, porque você já esteve lá onde eles estão.   
       Por acaso não seria fantástico uma família poder ter um marido ou um pai no lar que 
eles soubessem que tem estado em contato com Deus, de tal maneira que eles pudessem 
obter a direção para suas vidas? A chave é a relação. Deus colocou o homem no Jardim do 
Éden devido à que Ele queria que o homem sempre estivesse relacionado com Ele em co-
munhão e em companheirismo. 
 

Um Lugar de Treinamento 
 
       A instrução de Deus para o homem foi, “Encham e subjuguem a terra” (Gênesis 1:28). Mas 
Deus disse ao homem na verdade, “Tenham domínio sobre este lugar aqui, para que vocês 
se acostumem a governar primeiramente em uma escala pequena”. A implicação disto é 
que Deus queria que este homem crescesse em sua abilidade para dominar, através de 
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aprender a dominar a área na qual foi colocado inicialmente. Se você tem sido fiel no pou-
co, então sua liderança irá se expandir muito mais. (Favor ver Mateus 25:14-23).  
       Deus é muito bom com todos nós. Ele nunca nos dá mais do que podemos administrar. 
Ele sempre nos dá o suficiente para nos preparar para o resto. Eu espero que você possa 
entender este princípio. Deus sempre lhe dará aquilo que é suficiente, de tal maneira que 
você possa acostumar-se à idéia de ter mais. A maioria de nós quer tudo neste mesmo ins-
tante. Fazemos curto circuito aos planos de Deus, porque sempre 
tentamos tomá-los todos de uma vez. E na verdade, Deus está 
dizendo, “Você irá tê-lo todo, mas não neste momento. Você 
ainda não está com o caráter desenvolvido, nem com a experiên-
cia necessária, nem o exercício adequado de seu potencial para 
que esteja pronto para administrar mais”. 
       A história do filho pródigo é um caso que ilustra para nós 
este ponto. (Ver Lucas 15:11-32). O filho requeria de seu pai tudo 
aquilo do que tinha direito. De fato, ele sempre havia tido tudo, devido à que ele era o filho 
amado de seu pai, e desta forma, receberia sua herança. De qualquer forma, seu pai que-
ria que trabalhasse junto com ele nos negócios da família primeiro. O pai queria que ele 
obtivesse experiência por meio de ajudá-lo a administrar suas propriedades e por meio de 
aprender a assumir as diferentes responsabilidades. Então, ele poderia ser capaz de lhe 
dar com qualquer dificuldade que se lhe apresentasse no futuro. 
       Você deveria encontrar aquilo para o qual Deus te tem escolhido, e então, pedir por 
ele. Se você recebe mais do que pode administrar, logo, o que você recebe é muito pro-
vável lhe vá desqualificar, devido à que você não está preparado para o administrar. 
       Por isto Deus colocou o homem no Jardim do Éden a fim de prepará-lo. Porem, tal 
como nós vamos ver, o homem não pôde manejar nem sequer administrar o Jardim do 
Éden. Imagina o que teria acontecido se ele houvesse tido toda a terra só para começar! É 
muito perigoso ter tudo de uma só vez. Eu dou graças a Deus pelo processo que Ele usa na 
nossa vida. Deus não só nos promove. Ele nos capacita para esta promoção. Nossa per-
gunta a Deus não deveria ser, “Deus, quando vais me promover?” mas, “Deus, estou pron-
to para ser promovido? 
 
3. A Tarefa do Homem 
 
       A terceira coisa que determina o propósito de um homem é a sua tarefa ou função. A 
função ou tarefa significa uma responsabilidade ou algo que lhe tem sido confiado para fa-
zer. As responsabilidades que Deus tem confiado ao homem são muito claras, e elas indi-
cam seu propósito. O que Deus deu a Adão para fazer, ainda se mantém vigente para os 
homens de hoje, devido à que Deus é um Deus de propósito, e tem uma razão para tudo o 
que [Ele] faz. Ele nos está ensinando Seu plano para a raça humana através do relato da 
criação. 
 

Líder e Visionário 
 
       “O SENHOR Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e cultivá-lo. E o SENHOR 
Deus ordenou ao homem” (Gênesis 2:15-16). A quem o SENHOR deu a ordem? Ele deu a or-
dem ao homem-macho. O que é [Ele] lhe disse? “E o SENHOR Deus ordenou ao homem: ‘Coma 
livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, 
porque no dia em que dela comer, certamente você morrerá’” (v. 16-17). O homem, que existia pri-
meiro, recebeu toda a informação, toda a revelação, toda a comunicação da parte de Deus. 
Deus queria que ele fosse o recipiente inicial de Seu plano para a raça humana. Deus mos-
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trou a ele todo o Jardim do Éden, todo o meio ambiente do Jardim do Éden, a visão de tudo 
o que Ele houvera criado, e então, Ele o deu as instruções sobre como viver. 
       A mulher não fora ainda formada, todavia, até depois dos eventos desta passagem da 
Escritura. Portanto, apenas o homem foi quem recebeu toda esta informação. Era só ele 
que tinha a responsabilidade de tudo. Só ele era o líder sobre tudo. Portanto, ao homem foi 
dado o encargo de ser o líder e o visionário, e ele que guiaria nos caminhos de Deus todos 
os que viessem após ele. À medida que avançarmos, você poderá ver que tudo o que se 
precisa para guiar a família se encontra dentro do varão. 
       Isto não significa que as mulheres não tenham também a capacidade de serem líderes 
e visionárias. Entretanto, foi ao homem que Deus primeiramente confiou Seus planos e pro-
pósitos para o mundo. Ele fora o líder antes que a mulher fosse criada. Deus deu ao homem 
a tarefa de transmitir o que Ele havia comunicado ao homem. Este continua sendo o propó-
sito de Deus para os varões na família e na sociedade. 
       É muito importante que os homens entendam este fato. Foi-lhes confiado os propósitos 
de Deus. O homem deve ser responsável por tudo aquilo que 
está abaixo de sua jurisdição. Esse é um assunto muito sério. 
Se algo anda mal na sua família, você é a pessoa responsável. 
Você pode dizer, da mesma forma que Adão disse a Deus 
quando a raça humana caiu, “Foi a mulher...” (Ver Gênesis 
3:12.) Não, não é a mulher — tu é o responsável. Deus dirigiu-
se diretamente a Adão mesmo que Eva fosse a primeira que 
comeu do fruto. Quando Deus lhe perguntou, “Onde está 
você?” (v. 9), a pergunta não tinha nada a ver com o espaço donde o homem estava situado, 
mas com sua posição como homem. “Você não está cumprindo seu propósito de liderança, 
Adão. O que tem acontecido com sua família?” 
       O propósito do varão não foi escolhido pelo varão, mas por Deus. Qualquer que seja o 
seu propósito, é exatamente daí que vem a sua posição. O propósito, e não as expectativas 
sociais, é o que deveria determinar a posição. O homem não é eleito popularmente como a 
cabeça da família. Você como varão, não tem que fazer uma campanha para obter votos de 
sua família, a fim de se converter como a cabeça do lar. Se você é um homem, você é a 
cabeça da família. Você é quem tem a responsabilidade, esta responsabilidade lhe perse-
guirá, devido à que não é só uma função; é um propósito dado por Deus. De qualquer 
forma, é necessário ser entendido à luz da Palavra de Deus, e não diminuir o contexto da 
definição que a sociedade dá acerca de o que significa ser cabeça dum lar. Iremos falar 
mais disto no capítulo seguinte. 
 

Professor 
 
       Na verdade, Deus disse a Adão, “Este é o Meu mandamento: Não coma da árvore que 
está no meio do Jardim, a Árvore do Conhecimento do Bem e do Mal”. Deus não disse nada 
disso a Eva. Ele disse somente a Adão, o que significa que era responsabilidade do homem 
ensinar e guiar a sua mulher na Palavra de Deus. 
       Se eu fosse o primeiro a descobrir algo, e então, alguém mais entra no cenário, tendo a 
necessidade de conhecer esta informação, o que é que isso faria à mim? Faria de mim um 
professor. O fato de que eu estava ali primeiro e tinha toda a informação me põe nesta 
posição de professor. Da mesma maneira, foi dado ao homem o propósito de ser o profes-
sor, não devido à que ele seja mais inteligente, mas devido à que ele estava primeiro. Este 
é o modelo que Deus estabeleceu. Outra vez, isto não quer dizer que as mulheres não têm 
capacidade para ensinar, mas que Deus quis que os homens fossem os primeiros respon-
sáveis de ensinar Seus caminhos. 
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       Em Gênesis 3, Satanás veio para tentar a Eva e ele lhe perguntou, “Foi isto mesmo que 
Deus disse: ‘Não comam de nenhum fruto das árvores do jardim’?” (Ver v. 1.) A resposta de Eva 
estava baseada no que ela havia escutado de Adão, e não de Deus, 
devido à que Adão fora a quem Deus deu as instruções. Ela disse, 
“Não; podemos comer de todos as árvores exceto da árvore 
chamada do Conhecimento do Bem e do Mal. Não podemos chegar 
perto nem sequer tocar nesta árvore”. (Ver v. 2-3). Eva aprendeu 
isto de seu professor. Talvez ela adicionou o estilo, ou talvez foi 
Adão que o fez; isto não está muito claro. Mas o ponto é que fora a 
tarefa de Adão ensinar à mulher as instruções de Deus. 
       Efésios 5 nos diz que o próprio Jesus ensina a Sua noiva – que é a igreja – “pelo lavar 
de água mediante a palavra” (v. 26), Jesus Cristo é um professor, e “Os maridos devem amar 
cada um a sua mulher... assim como Cristo amou a igreja” (v. 28,25). Até este dia de hoje, Deus 
não mudou Seu propósito. O homem tem de ter a responsabilidade da instrução divina. Eu 
não estou falando de como estão pré-determinadas a ser. Deus espera que os homens 
revelem Sua vontade e Sua palavra às mulheres. Contudo, em nossos dias os homens têm 
perdido a vontade de Deus duma maneira tal, que Deus tem que falar às mulheres direta-
mente. Deus pode fazer isto devido à que a mulher tem um homem-espírito dentro dela, e 
ela tem a sua própria relação com Deus. Porém Deus deseja que os homens sejam os líde-
res espirituais. 
 

Cultivador 
 
       Quais foram as tarefas que Deus deu ao homem com relação ao Jardim do Éden? A Bí-
blia diz, “O SENHOR Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e cultivá-lo” 
(Gênesis 2:15). Portanto, uma das responsabilidades do homem é trabalhar ou cultivar. 
Veremos primeiro a idéia do homem cultivando o Jardim do Éden. 
       A natureza do trabalho que fora dada ao homem para fazer não era algo sem impor-
tância — era cultivar. Eu desejo que todo homem possa se apropriar desta verdade. A pa-
lavra cultivar significa fazer com que algo cresça e produza numa quantidade maior. Isto 
significa que, se você é homem, seu propósito é cultivar tudo o que te rodeia. A palavra 
cultivar também significa fazer com que algo dê fruto, desenvolver algo ao seu estado per-
feito. O homem tem que ser alguém que desenvolve e produz fruto. Ele tem que ser uma 
fonte de fruto e produtividade. Deus deu esta tarefa ao homem antes que a mulher fosse 
criada e antes que nascesse o primeiro filho. Portanto, o propósito do homem-macho é de-
senvolver e cultivar pessoas e coisas para a glória de Deus. 
 

Provedor 
 
       Agora iremos ver a idéia do homem trabalhando no Jardim do Éden. O fato de cultivar 
envolve criatividade e esforço. Estas duas coisas são a própria natureza do verdadeiro 
trabalho. 
       Homens, eu quero lhes apresentar um de seus propósitos principais. É muito simples, e 
não tem nada de complicado. Você não tem que tentar ser o Batman. Você não tem que 
competir com o Arnold Schwarzenegger nem com mais ninguém. Você não tem que ter 
grandes músculos. Você pode pesar apenas quarenta quilos, e mesmo assim você ainda 
cumprir com o teu propósito — e não terá problema algum. Deus deu-lhe a tarefa de 
trabalhar. 
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       Pois bem, já posso escutar alguém dizendo, “Estou tão irritado com Adão. Devido à 
que Adão pecou agora eu tenho que ir trabalhar”. Eu tenho novida-
des pra você: o trabalho foi atribuído para o homem em Gênesis 2, 
que é antes da queda do homem. Em outras palavras, meu amigo, o 
trabalho não é uma maldição. Permita-me te dar a razão principal de 
por quê Deus te deu o trabalho. Esta razão nos é dada em Gênesis 
2:2-3: 
 
       “No sétimo dia Deus já havia concluído a obra que realizara, e nesse dia descansou. Abençoou Deus 
o sétimo dia e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que realizara na criação.” (Gênesis 
2:2-3) 
 
       O próprio Deus trabalhou quando [Ele] criou o mundo, e Ele ainda continua trabalhan-
do hoje para levar à cabo Seus propósitos. Por exemplo, Paulo disse em Filipenses 2:13 
“Pois é Deus quem opera em vocês tanto o querer como o realizar de acordo com a boa vontade dele”. 
Devido à que vocês foram feitos à imagem e semelhança de Deus, é que vocês tem sido 
designados a trabalhar. Porém devem se lembrar que o trabalho deve incluir criatividade 
e cultivação, e não consiste apenas em uma rotina. E também está pré-determinado a se 
manter em seu próprio lugar. Em Gênesis 2, a Bíblia diz que Deus trabalhou muito duro e 
terminou Seu trabalho, de tal forma que Ele deixou de trabalhar e descansou. Ele não teve 
que trabalhar até a meia noite, e nem sequer trabalhou os sete dias da semana, pelo 
simples fato de trabalhar. Ele deixou de trabalhar quando era apropriado fazê-lo. Ele nos 
disse nós devemos fazer o mesmo. (Favor ver Êxodo 20:9-10). 
       Qual é a importância do trabalho? O trabalho expõe todo o teu potencial. Você não pode 
ensinar tudo o que você tem interiormente, a menos que existam demandas que o requei-
ram, e estas demandas são feitas por meio do trabalho. 
       Deus deu o trabalho ao homem devido à que tem relação com seu propósito. O propó-
sito de Deus é que o homem permaneça na presença do SENHOR e aprenda a governar e 
administrar o que Deus lhe tem dado para fazer. Desta forma, ele eventualmente pode vir à 
cumprir todo o plano de Deus para ele, o qual consiste em dominar a terra. 
       Deus deu o trabalho ao homem não apenas porque expõe todo seu potencial, e lhe 
permite refletir a natureza de Deus, mas também porque lhe permite 
prover àqueles que ele tem responsabilidade em sua posição como 
líder e visionário. A palavra prover vem de uma palavra latina que signi-
fica “poder ver adiante”. O homem deveria ser um visionário. Ele 
deveria ter uma visão de sua vida, e deveria trabalhar para poder ver 
esta se cumprir — para ele mesmo, para sua família e para todos aque-
les que estejam debaixo de seu cuidado. Este propósito tem sido dado 
ao homem como provedor. Em geral, ele está feito fisicamente mais 
forte que a mulher, especialmente na parte superior do corpo, devido 
ao mandamento de Deus com relação à que ele deve trabalhar. 
 

Protetor 
 
       “O SENHOR Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e cultivá-lo” (Gênesis 
2:15). A próxima responsabilidade que foi dada ao homem foi, “para cuidar” do Jardim do 
Éden. Eu incluiria dentro desta responsabilidade o fato de guardar e proteger o Jardim do 
Éden e tudo o que se encontrava nele. Isto inclui as plantas, os animais e ainda a mulher 
que iria ser criada e que iria viver no Jardim do Éden. Deus nunca disse à mulher que ela 
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tinha que proteger algo. Por quê? Porque a mulher era uma das coisas que o homem estava 
pré-suposto a proteger. 
       Uma vez, eu perguntei ao SENHOR, “SENHOR, com todas as responsabilidades que Tu 
nos deste como homens, como podemos saber se podemos cumpri-las? A resposta foi 
muito, mas muito simples. Disse-me Ele, “Sempre que eu ordeno algo, provejo para isto”. 
E isto é verdade. Fomos desenhados como homens para poder cumprir com estas funções. 
       Deus desenhou o homem para que pudesse proteger a tudo aquilo que está debaixo 
de seu cuidado e responsabilidade, de tal maneira que o homem é um protetor natural. O 
homem está feito em todos os aspectos para proteger. Sua estrutura física é prova disto, 
mas da mesma maneira o é sua capacidade mental. A forma de como ele está estruturado 
psicologicamente indica que está desenhado para proteger. Discutiremos esta idéia mais 
amplamente no capítulo intitulado, “O Homem Como Provedor e Protetor”. Porém estamos 
seguros de que, como homem, Deus tem lhe capacitado para poder levar a cabo cada 
propósito e cada função que tem recebido da parte dEle. 
       Há um aspecto final do homem como provedor e protetor que quero que você examine. 
Antes que viesse a mulher, Deus deu ao homem uma última responsabilidade: 
 
       “Depois que formou da terra todos os animais do campo e todas as aves do céu, o SENHOR Deus os 
trouxe ao homem para ver como este lhes chamaria; e o nome que o homem desse a cada ser vivo, esse 
seria o seu nome. Assim o homem deu nomes a todos os rebanhos domésticos, às aves do céu e a todos os 
animais selvagens. Todavia não se encontrou para Adão alguém que o auxiliasse e o correspondesse.” 
(Gênesis 2:19-20) 
 
       Você sabia que o conceito hebraico de nomear coisas, na verdade significa possuí-las? 
Esta idéia é muito importante na Bíblia. Por que é que Deus disse ao homem ao homem-
macho que pusesse nome nos animais? Por que é que Deus Mesmo não foi Quem lhes pôs 
seus nomes? Deve-se à que qualquer coisa que você coloca nome, você o pode controlar. 
Muito interessante. Por esta razão é que Deus pôs nome no homem. 
       Deus nos chamou Seus filhos devido à que Ele sempre quer ter direitos sobre nós. Nós 
Lhe pertencemos, “pois nele vivemos, nos movemos e existimos” (Atos 17:28). Ninguém 
mais tem direito algum sobre você porque Deus Mesmo é Quem te nomeou. Você 
consegue entender que esta é a razão pela qual Satanás não tem direito legal algum sobre 
tu? Você foi nomeado, de tal forma que ele já não mais pode lhe colocar outro nome.  
       Esta idéia é a razão de por que Deus se assegurou que nem Maria nem José pusessem 
nome em Jesus. Deus pessoalmente colocou Seu Nome em Seu Filho. Por quê? Deus não 
queria que os pais terrenos de Jesus viessem a possuí-lo. Ele sabia que ia chegar o dia que 
Jesus iria cumprir doze anos de idade, e que sua mãe lhe perguntaria, “Por que nos 
deixaste, Filho?”, e que Ele ia contestar, “Devo estar nos negócios de Meu Pai”. “Ele me pôs 
nome. Não foram vocês os que puseram Meu Nome”. (Favor ver Lucas 2:48-49). 
       Posso te levar um passo mais à frente? Esta é a razão pela qual Deus não pôs nome na 
mulher. Ele queria que o homem fosse totalmente responsável por ela. Esta é a razão de 
que, em um matrimônio, a mulher, por tradição, toma o nome de família de seu esposo. 
Isto significa que ele é responsável por ela.  
       Os verdadeiros homens têm muito cuidado ao por nome nas 
coisas, devido à que eles conhecem a verdade deste princípio: 
tudo o que você coloca nome, você o pode reclamar (ou exigir, 
reivindicar N. do T.); e tudo aquilo que você pode reclamar, está 
debaixo de sua responsabilidade. Homens jovens, não tenham 
tanta pressa para dar seu sobrenome pra qualquer mulher, pois à 
que vocês derem o seu nome de família, vocês terão de amá-la e 
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apreciá-la; cuidar dela e protegê-la; prover-lhe e trabalhar para ela. Mulheres jovens, a 
próxima vez que vier um homem querendo lhe dar o sobrenome dele, vocês devem ver se 
querem ser reclamadas por este homem. Reexamine-o muito bem. Diga-lhe, “Por acaso 
você pode me suster? Você pode prover o que eu preciso?” E não estou me referindo só 
ao dinheiro. Estou falando de comodidade, de conhecimentos, de estímulo intelectual, de 
proteção e segurança. Devem lhe perguntar, “Por acaso você pode prover todas estas 
coisas para mim?” Muitos homens têm dinheiro, porém carecem do mínimo senso comum. 
Você não quer um milionário tão tonto. O que você quer é um verdadeiro homem-macho. 
 

Seis Aspectos das Tarefas Dadas ao Homem 
 
       As tarefas que foram dadas ao homem revelam seis propósitos específicos para os 
quais Deus criou o homem: visionário, líder, professor, cultivador, provedor e protetor. Se cada 
homem pudesse viver estas seis coisas em sua vida, poderia começar a se dar conta de seu 
verdadeiro propósito como homem. Qualquer homem que não entende estes elementos, 
experimentará uma grande frustração — a qual alguns de vocês já estão experimentando 
neste momento. Ser um homem forte significa descobrir, entender e cumprir estes aspec-
tos básicos do propósito. Estas áreas são tão cruciais que vamos as ver com muito mais 
detalhe nos capítulos posteriores. 
       É muito importante se dar conta de que mesmo que algumas das tarefas tradicionais do 
homem reflitam estes propósitos, grande parte da confusão de gêneros – bem como vários 
outros problemas que estamos tendo em nossas sociedades – tem vindo de nossa própria 
interpretação destas tarefas ou funções. Por exemplo, tal como nós vimos, o fato de ser um 
provedor significa poder prover não somente o apoio financeiro, mas também o emocional 
e intelectual. Um homem que tem uma esposa que ganha mais dinheiro que ele, mas que 
está fazendo todo seu esforço para cumprir com seu trabalho e para satisfazer todas estas 
necessidades, continua sendo um bom provedor. Precisamos nos enfocar no propósito de 
Deus ao invés de estarmos nos enfocando nas funções. Deus capacitará os homens para 
que possam cumprir seu verdadeiro propósito à medida que eles voltarem-se a Deus em 
busca de instrução e de ajuda. 
       Eu também quero enfatizar que, devido a estas áreas terem a ver com o propósito do 
homem, a habilidade para cumpri-las já se encontra dentro de sua natureza. Muita gente 
não entende quão tênue é a relação que existe entre o propósito e a natureza. A natureza 
de um homem revela quem ele é e como funciona. 
 

Um Homem Completo Continua Sendo Solitário 
 
       Todos estes propósitos foram dados para o homem por Deus antes da criação da mulher. 
Este é um ponto vital que devemos recordar: é o homem que já está vivendo e trabalhando 
para cumprir seus propósitos e a quem Deus disse, “Não é bom que o 
homem esteja só; farei para ele alguém que o auxilie e o corresponda” (Gêne-
sis 2:18). Você talvez não se tenha posto a pensar no fato de que um 
homem que tem uma relação muito íntima com Deus, e que, além 
disso, entende sua função como alicerce – a quem foi dado a visão e 
tem capacidade para administrar, ensinar, cultivar, para prover e 
proteger – ainda necessita de mais alguém. Todavia, de acordo com 
Deus, se um homem conhece e vive em seu propósito, ainda assim, 
ele não está completo. O homem necessita de uma companheira, 
alguém que seja sua ajudante — não como um subordinado nem como alguém a quem 
humilhar, mas como um sócio igualitário com um propósito complementar. Esta é uma 
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verdade tanto pros homens solteiros como para os homens casados. Os homens precisam 
das mulheres como companheiras de obra e como colegas neste mundo para que eles 
possam cumprir seu propósito na vida. 
 

A Criação da Mulher 
 
       Quando Deus pôs o homem-espírito no varão, tanto Deus como o homem mantinham 
uma relação de amor através de seus espíritos. Contudo, devido à que agora o homem ti-
nha um corpo físico, ele também precisava de alguém com quem ele pudesse partilhar sua 
vida aqui na terra, alguém a quem ele pudesse expressar amor emocional e físico. 
       Gênesis 2:20 nos diz o seguinte, “Assim o homem deu nomes a todos os rebanhos domésticos, às 
aves do céu e a todos os animais selvagens. Todavia não se encontrou para Adão alguém que o auxiliasse 
e o correspondesse”. Deus apresentou todos os animais perante o homem, porém nenhum era 
adequado para ele. Não havia ninguém com quem o homem pudesse se relacionar ou que 
pudesse o ajudar em sua função de ser dono da terra. Assim então, na verdade, Deus disse, 
“Não é bom que o homem esteja somente em um corpo”. É impossível para o amor perma-
necer amando sozinho. Conseqüentemente, Deus criou a mulher que é o homem-mulher. 
O propósito principal da mulher era receber amor do homem, da mesma forma que o prin-
cipal propósito de Deus ao criar o homem-espírito era poder ter uma relação de amor com 
a raça humana. O fato de ter domínio sobre a terra era secundário. 
 
1. Da Mesma Substância e Essência do Homem 
 
       O método que Deus usou para criar a mulher é muito importante para que venhamos a 
entender a relação entre homens e mulheres:  
 
       “Então o SENHOR Deus fez o homem cair em profundo sono e, enquanto este dormia, tirou-lhe uma 
das costelas, fechando o lugar com carne. Com a costela que havia tirado do homem, o SENHOR Deus fez 
uma mulher e a levou até ele”. (Gênesis 2:21-22)  
 
       Da mesma forma como Deus havia extraído o homem de Si Mesmo e o criou como um 
ser espiritual, Ele tirou a mulher do homem, e a fez um ser físico. Este paralelismo na 
criação de ambos ilustra a singularidade e o amor mútuo que estava designado à existir 
tanto entre Deus e o homem, como entre o homem e a mulher. 
       A palavra “costela” que encontramos em Gênesis 2:22 é a palavra hebraica tsela. Não 
significa necessariamente uma costela tal como entendemos nesta palavra. Pode significar 
“costado” ou “câmara”. A Escritura está nos dizendo que Deus extraiu a mulher de uma 
parte do homem. Por quê? Isto se deve à que o receptor tem que ser exatamente igual ao 
doador. Da mesma maneira que o homem necessita ser espírito para poder receber amor 
de Deus e para poder ter uma relação com Deus, a mulher necessitava ser da mesma es-
sência do homem para que pudesse receber amor dele e ter uma relação com ele. 
       Esta é a razão de por que Deus não tornou a pegar uma parte da terra para formar 
outra casa quando [Ele] formou a mulher. Se [Ele] houvesse feito 
isto, ela não haveria sido a cópia exata do homem, da mesma forma 
como a humanidade que foi feita da essência de Deus. Assim, Deus 
tomou somente o que fora necessário do homem para poder fazer 
uma réplica exata, e Ele criou a mulher. 
       Bem, agora, ainda que os homens e as mulheres sejam da mes-
ma essência e mesmo que a mulher seja uma réplica do homem, na 
verdade, Deus fez a ambos, usando métodos diferentes. A Bíblia diz que o homem foi 
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“formado” do pó da terra (Gênesis 2:7). A palavra hebraica que está sendo usada como 
“formado” é a palavra yatsar, que significa “moldar” tal como um oleiro modela o barro. Mas, 
a Bíblia diz que Deus “fez” a mulher (v. 22). A palavra hebraica que está sendo usada como 
“fez” é a palavra banah, que significa “construir” ou “edificar”. 
       Assim que entrou em ação esta maravilhosa estruturação na criação da mulher. Quando 
Deus havia terminado de fazer ela, ela era igual ao homem. Se parecia tanto com ele que 
quando Deus a apresentou ao homem, as primeiras palavras do homem foram, “Esta, sim, é 
osso dos meus ossos e carne da minha carne! Ela será chamada mulher, porque do homem foi tirada” (v. 
23). E ela se transformou em sua esposa. As palavras do homem são lindas e são instrutivas. 
Algo que é construído tem que ter os mesmos componentes do material donde fora tomado. 
Por conseguinte, Deus construiu a mulher da parte que [Ele] tomou do homem para que 
eles pudessem ser exatamente da mesma substância. 
 
2. O Complemento Perfeito do Homem 
 
       O homem-mulher é o complemento perfeito para o homem-macho. Devido à que a 
mulher veio do homem, o homem essencialmente é o doador, e a 
mulher é essencialmente a receptora. Deus fez a mulher para que ela 
pudesse ser a receptora. Se você examinar a maneira de como o 
corpo da mulher está feito, ela é uma receptora de A a Z. Sua habili-
dade de receber complementa a habilidade do homem de dar. A 
mulher é como o homem devido à que o receptor tem que ser da mesma essência que o 
doador. Entretanto, para que a mulher possa ser a receptora, ela também tem que ser 
diferente do homem. 
       Todavia, a mulher foi feita para ser como o homem, contudo, ela também é uma criação 
distinta. Este fato se encontra idealizado em sua diferença física, tendo a capacidade de 
parir filhos, a qual a faz diferente do homem. Você pode dizer que uma mulher é “um 
homem com ventre”. Ela é um homem com ventre. Ela continua sendo igual ao homem, 
porém tem certas diferenças. Estas diferenças são complementarias de natureza e têm sido 
designadas para que – tanto o homem quanto a mulher – possam satisfazer as necessidades 
emocionais e físicas um do outro, enquanto ambos são nutridos espiritualmente por Deus e 
pelo amor de Deus — e para que juntos possam cumprir seu mandato de exercer domínio 
sobre o mundo. Portanto, os homens e as mulheres foram criados com desenhos comple-
mentares que refletem suas funções individuais nos propósitos mais importantes para os 
quais foram criados. 
 
3. A Companheira Que Deus Deu ao Homem 
 
       Quando Deus disse, “Não é bom que o homem esteja só; farei para ele alguém que o auxilie e o 
corresponda” (Gênesis 2:18), o que em essência Deus estava dizendo era isto, “Irei fazer 
alguém que resolverá a solidão do homem”. 
       Agora, Adão não teve que ir pra ali ou pra lá para buscar uma esposa. Ela foi a idéia de 
Deus para ele. Adão estava tão ocupado fazendo o que Deus o havia dito que fizesse, que 
ele nem sequer sabia que necessitava de uma mulher. Deus teve que lhe dizer, “Homem, 
não é bom que você esteja só”. Você deve notar que Deus não disse que Adão se sentia só. 
Há uma grande diferença entre “estar só” e “se sentir só”. 
       Você pode se sentir só estando em meio a uma multidão, mas você pode estar só e ser 
tão feliz quanto você possa ser. Não há nada de errado com o estar sozinho em certas 
ocasiões. A Bíblia nos diz que é importante estar só e em quietude diante do SENHOR. Fre-
qüentemente, Jesus insistia em que o deixassem desacompanhado para que pudesse orar 
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e descansar. Estar só pode ser saudável, no entanto, sofrer a solidão é toda uma enfermi-
dade.  
       Alguma vez você notou que as pessoas que sofrem de solidão nunca podem ir pra casa, 
sentar-se e gozar de um momento de tranqüilidade? Tão rápido quanto entram em casa, 
correm à TV e a ligam. Têm de ter algo que mantenha sua mente ocupada. Quando não 
encontram algo que os agrade na televisão, correm para pegar os CD’s. Quando a música 
os enche, buscam outra coisa. Eles fazem uma coisa atrás da outra, tentando manter-se 
ocupados. Por quê? Porque eles não se sentem convenientes, estando com eles mesmos. 
Não suportam estar sozinhos. 
       Alguns de vocês que encontram-se solteiros, tanto homens como mulheres, têm medo 
de estar sozinhos. Quando vocês chegarem a idade de vinte e cinco anos de idade, se 
põem a pensar que já está passando a melhor época de vocês e dizem a si mesmos, “ Eu 
nunca me casarei. Melhor eu me lançar ao primeiro que 
atravessar o meu caminho”. Esta é a razão porquê muitas 
pessoas se casam com esposos ou esposas que não são 
adequados para eles. Quer saber qual é o verdadeiro 
problema? Eles não aprenderam o que significa ser uma 
pessoa completa. Adão estava tão completo como homem 
que ele nem sequer sabia que estava só. Estava ocupado, 
obedecendo a Palavra de Deus; ele estava tão ocupado 
dominando governando e subjugando; ele estava tão entretido no que estava fazendo que 
nem sequer sabia que ele necessitava de mais alguém. Porém a maioria de nós se encontra 
completamente ao contrário. Não temos tempo para buscar a Deus porque nos encontra-
mos muito ocupados tentando encontrar um par. 
       Existe pessoas que vão de igreja em igreja, buscando uma esposa ou um esposo. Eles 
creem que nós como pregadores não nos damos conta do que eles estão buscando. Eles 
não vão a igreja para adorar a Deus; ao contrário, eles andam por toda a igreja, checando 
todas as pessoas do sexo oposto. Eles dizem, “Uh, esta pessoa que está ali está muito bem. 
Realmente bem”. Ao contrário, supõe-se que eles têm que estar se colocando em ordem 
para que possam estar prontos pra receber a pessoa que Deus está preparando para eles. 
Você tem que andar muito entregue e bastante dedicado à Deus, para que você não ande 
caminhando por ali e por lá mostrando a paixão e o entusiasmo que darão oportunidade 
para que aconteça certas coisas na sua vida.  
       Adão estava tão preparado para receber a Eva que quando ele a viu, tudo o que ele 
disse foi, “Wooooow!” No entanto, como você pode ver, ele nem sequer foi buscar a ela. 
Jesus fala sobre a atitude correta que nós deveríamos ter, quando [Ele] diz, “Não se preo-
cupe com o que irá comer, ou com o que você vai vestir, ou com quem você vai se casar. 
Busque primeiro o reino de Deus e a Sua justiça. Afunde-se em Sua justiça. Então, a sua 
companheira ou companheiro lhe será acrescentado”. (Ver Mateus 6:31-33.) 
       Você deve de ser como Adão era — deve se perder no jardim da justiça de Deus, 
porque quando Ele lhe trouxer seu par, você estará entendendo Seus caminhos. Adão 
estava tão ocupado seguindo os mandamentos de Deus, que quando seu par chegou, ele 
estava preparado, e, aliás, era o tempo certo para ele. 
 
4. A Ajudante Idônea do Homem 
 
       Portanto, a mulher foi idéia de Deus. Ele fez a mulher especificamente para que o 
homem pudesse desfrutar da criação, e com quem ele pudesse compartilhar o domínio da 
terra. 
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       Deus disse, “Farei uma ajudante idônea para ele” (Gênesis 2:18). A Versão Antiga usa as pa-
lavras “ajudante idônea” ao invés de usar as palavras “ajudante adequada” que encontramos na 
versão Deus Fala Hoje. As palavras “ajudante idônea” não são uma expres-
são hebraica, e não é uma frase perfeita. Entretanto, devido à que nosso 
uso das palavras tem mudado, esta expressão não captura completa-
mente o conceito que a Bíblia está expressando aqui sobre a função da 
mulher. 
       A mulher não é apenas alguém que ajuda aqui e lá enquanto o 
homem é quem faz o verdadeiro trabalho. “Ajudar” realmente significa 
“ficar na medida” — algo que te deixa na medida, que é compatível ou até mesmo compa-
rável. 
       Isto significa que as mulheres são um complemento perfeito para que os homens 
possam cumprir os propósitos de Deus. 
       Deus desenhou a mulher para que ela possa cumprir seu propósito de ser uma ajudan-
te compatível para o homem. Tudo o que existe nela foi desenhado para ajudar. Mas agora, 
a última coisa que a maioria dos homens querem que as mulheres acreditem é no fato de 
que eles precisam da ajuda delas. Mas Deus notificou desde o princípio que um homem 
necessita da ajuda de uma mulher. Novamente, esta verdade se aplica à todos os homens, 
e não apenas àqueles que estão casados. Os homens necessitam das mulheres não só na 
família, mas na sociedade e em todos os aspectos da vida. 
       Uma das razões de por que nossas nações têm tantos problemas é o fato de que os 
homens não conhecem seu próprio propósito ou o propósito das mulheres. Muitos homens 
não administram seus lares adequadamente, devido à que eles 
andam por todos os lados, dizendo, “Eu sou a autoridade máxima”. 
Eles não percebem que a mulher que Deus lhes deu é uma bênção 
para eles e que ela está ali para lhes ajudar para que eles possam 
realizar sua visão. Se você como homem — seja casado ou solteiro 
— crê que você não precisa das mulheres, você está perdendo de 
um aspecto muito importante da sua existência. 
       Muitos homens com quem eu tenho tido contato através dos 
anos acreditam que as mulheres foram postas na terra por Deus 
apenas para os destruir. Eles crêem que tudo o que uma mulher 
faz é enganoso e com más intenções. Eles não entendem a verdadeira natureza nem o 
verdadeiro propósito das mulheres. Se você não entende por que uma coisa é da maneira 
que é, você estará bastante suspeitoso com relação à sua natureza. 
       Por exemplo, algumas vezes o tipo de ajuda que uma mulher oferece a um homem é 
interpretada como uma ameaça. Ele vê isto como se ela estivesse tentando usurpar a posi-
ção dele. Muitos homens não entendem o valor da mulher no propósito que ela tem como 
ajudante. Logo, quando uma mulher quer se tornar à parte de o que um homem está fazen-
do, ele pensa que ela está tentando interferir-lho. Ela, porém, é assim devido ao motivo e à 
razão de por que fora criada. Ela quer saber por que ela não pode ajudar no que você está 
fazendo. “O que é que você está fazendo que é tão secreto ou tão profundo?” 
       As mulheres a quem os homens estão tentando manter à uma boa distância, irão conti-
nuar tentando intervir, tentando ajudar, mas os homens as vêem como uma moléstia, e 
dizem, “Se meta nos teus próprios assuntos. Este é um mundo de homens; busque o seu 
próprio lugar”. Bom, seu lugar é simplesmente ali, ao seu redor, lhe ajudando. Se ela não o 
pode ajudar, ela vai ajudar a algo mais — ou a mais alguém. 
       Algumas destas preciosas mulheres são muito talentosas, têm bastante experiência em 
todo tipo de coisas. Elas têm uma preparação excelente. São muito dedicadas, e estão 
preparadas para ajudar à seus maridos ou a outros homens de qualquer maneira que seja 
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possível, entretanto, os homens se comportam muito mal com elas devido à não entende-
rem o plano de Deus. 
       Uma das razões disto é que alguns homens não conseguem aguentar a presença de 
uma mulher que está muito completa. Meu amigo, você nunca será um homem forte 
enquanto você não puder aguentar o peso de uma verdadeira mulher — estou falando de 
uma verdadeira mulher. Algumas mulheres estão totalmente fora de seu 
lugar. Contudo, existem verdadeiras mulheres no mundo, e é preciso 
que haja um verdadeiro homem que possa ampará-las. Há muitas 
mulheres que estão carregadas de dons e com uma tremenda unção. 
E devido à que as mulheres têm essa capacidade assustadora para 
ajudar, muitos homens se sente como sendo inúteis cada vez que sua 
ajudante idônea entra em ação. Por quê? Porque nunca ensinaram pra 
eles do que se trata o fato de ser um homem, e eles não sabem como 
cumprir seu próprio propósito. 
       Já se perguntou alguma vez por que a igreja sempre está cheia de 
muitas mulheres? Freqüentemente, isto se deve a elas não terem nada 
pra poder ajudar em seus lares. Por acaso você sabe por que a sua mulher te deixa em 
casa para ir à igreja? Você não tem visão nenhuma no lar, e conseqüentemente, ela tem 
que ir à igreja para ajudar a este pastor com sua visão. Ela ajuda com o ministério das 
crianças ou na Escola Dominical, devido a ela ter a necessidade de contribuir. 
       Algumas mulheres ajudam aos homens, até mesmo, a fazer coisas más já que elas não 
podem encontrar homens que façam coisas corretas. Um homem pode dizer a uma mulher, 
“Você espera aqui no carro, enquanto eu vou roubar esta loja”. E ela se sente bem em 
fazer isto, devido a ela estar fazendo algo para ajudar a ele. Ela sente-se digna e valorizada. 
Ela sente que vale alguma coisa para este homem. Algumas mulheres transportam drogas 
e fazem acordos representando seus noivos que são traficantes. Você já se perguntou 
como é que isto pode acontecer? De uma forma corrompida, elas estão buscando sua rea-
lização. Elas estão buscando suprir suas próprias necessidades. 
 

O Abuso do Propósito 
 
       Quero que você se lembre de um de nossos princípios: onde não se conhece o propó-
sito, o abuso é inevitável. Quando os homens e as mulheres entendem mal seu propósito, 
então, estes propósitos serão abusados de alguma forma. É a má compreensão do propó-
sito que tem separado os homens e as mulheres do desenho ou projeto original de Deus na 
criação. Isto tem dado como resultado uma falsa idéia de domínio e da relação entre os 
homens e as mulheres, que está causando conflito e confusão entre eles. À medida que 
permitirmos que isso continue, não viveremos vidas realizadas como homens nem como 
mulheres, e a sociedade vai continuar decaindo. 
       Tudo começou quando o homem e a mulher pensaram que eles sabiam seu verdadeiro 
propósito melhor do que Deus. À medida que prosseguirmos veremos as implicações des-
ta percepção trágica e muito equivocada. 
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Princípios 
       1. O propósito do homem foi escolhido por Deus. 
       2. O homem foi feito para servir aos propósitos do homem (o espírito) sobre a terra, o 
capacitando para poder cumprir com seu propósito. 
       3. O propósito do homem pode ser resumido como sua prioridade, sua posição e sua função. 
       4.  A prioridade do homem significa que ele foi formado primeiro a fim de ser o alicerce 
da família humana. 
       5. A posição do homem significa que ele tem que continuamente na presença de Deus. 
Sem isto, ele não pode funcionar nos propósitos de Deus. 
       6. Deus nunca teve a intenção de remover Adão do Jardim do Éden. A intenção de 
Deus era que o Jardim de Sua presença se movesse pela terra toda. 
       7. Deus queria que o homem crescesse em sua habilidade de dominar por meio de 
aprender primeiramente a governar o Jardim do Éden. 
       8. A tarefa ou função do homem inclui seis propósitos específicos que ele tem que 
cumprir: visionário, líder, professor, cultivador, provedor e protetor. 
       9. Deus tem ensinado e equipado o homem para que possa levar à cabo cada propósito 
e cada função que lhe tem sido dada. 
       10. Deus permitiu que Adão nomeasse a Eva devido à que ele queria que o homem 
fosse completamente responsável pela mulher. 
       11. O homem já estava vivendo e trabalhando quando Deus lhe disse, “Não é bom que o 
homem esteja só; Farei uma ajudante idônea para ele” (Gênesis 2:18).  
       12. A mulher foi extraída do homem, e foi feita da mesma essência do homem. 
       13. A mulher é o complemento perfeito do homem, e é igualmente sócia do homem nos 
propósitos de Deus. 
       14. A mulher é a companheira que Deus deu ao homem. Ela é a idéia de Deus para o 
homem. 
       15. A mulher é a “ajudante idônea” do homem. Tudo o que existe nela foi projetado 
para ajudar ao homem. 
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Domínio versus Tirania 

 
 

Deus Criou os Homens e as Mulheres para que 
Dominassem a Terra, e Não para que Se Dominassem 

Uns aos Outros 
 

Tanto os homens como as mulheres foram criados à imagem de Deus. A base de sua igua-
dade diante de Deus se baseia em que o homem, que é o espírito, reside em ambos, tanto 
no varão como na mulher. Como seres físicos, eles foram criados da mesma essência, mas 
de forma diferente — porque cada um deles foi desenhado com propósitos específicos que 
têm que cumprir. As diferentes formas em que as suas tarefas de domínio são levadas à 
cabo não afetam sua igualdade; isto apenas reflete seus propósitos distintos, desenhos e 
necessidades. 
       Vimos no capítulo anterior que o homem foi criado para exercer domínio sobre a terra 
por meio da prioridade de sua posição e de suas funções. A mulher foi criada para ajudar o 
homem para que este pudesse cumprir os propósitos de domínio 
que Deus tinha para a raça humana através de ambos, tanto na es-
fera terrena como na esfera espiritual. A intenção de Deus é que jun-
tos, sua força individual pudesse ser combinada para produzir resul-
tados exponenciais — resultados muito maiores que suas partes in-
dividuais.  
       Se os homens e as mulheres foram criados com desenhos 
perfeitamente complementares, por que os homens e as mulheres 
experimentam competição e conflito, ao invés de experimentar 
cooperação? Por que o propósito de domínio sobre a terra parece 
mais com uma busca de domínio de um sexo sobre o outro? 
 

O Plano de Domínio Foi Atacado 
 
       O terceiro capítulo de Gênesis explica a fonte e a origem do conflito. Algum tempo 
após Deus ter dado instruções a Adão – se podia comer de qualquer árvore do Jardim do 
Éden exceto da Árvore do Conhecimento do Bem e do Mal – e depois de Adão haver 
passado esta informação a Eva, o diabo, na forma de uma serpente, tentou a Eva para que 
esta comesse da árvore. 
 

A Palavra de Deus Foi Questionada 
 
       Eu não acredito que esta foi a primeira vez que este animal aproximou-se de Eva. Em 
primeiro lugar, ela não parecia estar surpreendida de vê-lo ou de escutá-lo falar. Eu ima-
gino que ela havia dito à serpente, “Oh, aqui está você outra vez. O que quer agora?” Em 
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segundo lugar, eu penso que eles haviam falado anteriormente sobre as instruções de 
Deus, devido à forma em que o diabo parafraseou sua enganosa pergunta, “Foi isto mesmo 
que Deus disse: ‘Não comam de nenhum fruto das árvores do jardim’?” (Gênesis 3:1). Sua primeira 
tática foi tentar pôr dúvida na memória e no entendimento de Eva com relação ao que Deus 
havia dito. 
 

A Integridade de Deus foi Atacada 
 
       Eva respondeu, “Podemos comer do fruto das árvores do jardim, mas Deus disse: ‘Não comam do 
fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toquem nele; do contrário vocês morrerão’”. (v. 2-3). 
Ela tinha a maior parte de sua informação correta, logo o plano seguinte do diabo foi tentar 
depreciar a integridade de Deus ante os olhos dela. “Disse a serpente à mulher: ‘certamente não 
morrerão! Deus sabe que, no dia em que dele comerem, seus olhos se abrirão, e vocês, como Deus, serão 
conhecedores do bem e do mal’” (v. 4-5). Eva sucumbiu ante a tentação, e Adão uniu-se à ela de 
própria vontade, e ambos comeram o fruto da árvore. (Favor ver v. 6.) 
 

O Homem-Espírito Rechaçou os 
Propósitos de Deus 

 
       Esta decisão deu como resultado a morte espiritual do homem e da mulher e sua ex-
pulsão do Jardim do Éden pelas mãos de Deus. (Favor ver v. 7-24.) Você tem que notar que 
foi o homem-espírito — que era o ser espiritual responsável, e que estava dentro tanto do 
homem como da mulher — que fez esta escolha fatal de comer do fruto, desobedecendo o 
mandamento de Deus. Esta é a razão do dilema da raça humana ser um dilema espiritual. 
       Quando Adão e Eva se rebelaram, eles de imediato sofreram a morte espiritual — tal 
como Deus lhes havia advertido — e eventualmente as casas físicas 
que Deus lhes havia dado para que vivessem na terra também 
morreram. De qualquer forma, a morte espiritual foi o pior prejuízo 
dos dois, devido a esta morte ter separado de sua comunhão anteri-
ormente perfeita com Deus. Deus ainda os amava, porém, eles já 
não tinham o mesmo canal aberto à Ele com o qual pudessem rece-
ber Seu amor. Embora ainda guardassem elementos de sua criação 
à imagem de Deus, eles já não refletiam perfeitamente nem a 
natureza nem o caráter de seu Criador.  
       O diabo havia apresentado diante de Adão e Eva uma grande mentira, e eles caíram 
por causa dele, para seu próprio sofrimento. Entretanto, havia uma razão oculta de por que 
caiu a raça humana. Para poder entender isto, precisamos examinar a nossos princípios 
fundamentais do propósito: 
 

• Para poder descobrir o propósito de alguma coisa, nunca o pergunte à criação; per-
gunte ao criador. 

• Só encontramos nosso propósito na mente de nosso Criador. 
 
       Em sua tentação, o diabo sugeriu a Adão e Eva um propósito alternativo para suas vi-
das, ao invés do propósito que Deus lhes tinha dado — eles poderiam conhecer o bem e o 
mal e supostamente virem à ser iguais a Deus. Sua escolha equivocada estava baseada em 
suas próprias idéias com relação a seu propósito, as quais eram limitadas. Na verdade, 
eles já eram “como Deus” em sua natureza; eles haviam sido criados à Sua imagem e refle-
tiam Sua glória. Com relação à conhecer o bem e o mal, haviam certas coisas das quais 
Deus sabia que era melhor para eles que não as conhecessem — do contrário, Ele as ha-
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veria dito à eles. Se eles fossem receber essa informação eventualmente, Deus queria que 
eles estivessem preparados, de forma que isto não os danificasse. Da mesma forma que o 
treinamento de governar e dominar que estavam recebendo no Jardim do Éden, teria sido 
melhor, e assim, eles teriam estado preparados para receber isto, de tal maneira que o 
pudessem administrar. 
       Adão e Eva caíram porque se sentiram insatisfeitos com suas posições e com suas fun-
ções. Eles deixaram de ver o seu Criador para buscar seu propósito, e ao invés de fazer 
isto, somente olharam para si mesmos. Eles pensaram que poderiam conhecer seu ver-
dadeiro propósito melhor do que Deus conhecia. Porém seu rechaço do plano de Deus só 
lhes trouxe dores de cabeça, porque eles não haviam sido feitos para viver independente-
mente de Deus e do propósito para o qual Ele os tinha criado. 
 

Conseqüências de Haver Perdido o Propósito 
 
       A decisão trágica de Adão e Eva inevitavelmente os levou ao cumprimento de outro 
princípio do propósito: 
 

• Onde não se conhece o propósito (ou onde se rechaça), o abuso é inevitável. 
 
       O apuro da raça humana pode ser resumido por um trecho que se encontra no livro de 
Romanos: “Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos” (Romanos 1:22). Devido ao homem e a mu-
lher pensarem que sabiam o que era melhor para eles, eles rechaçaram sua verdadeira 
razão de existir e sofreram a perda de muitos benefícios e bênçãos que Deus lhes tinha 
dado. Inevitavelmente, eles começaram também a abusar dos propósitos um do outro. Os 
homens e as mulheres não podem funcionar em verdadeira harmonia nem em verdadeira 
efetividade caso encontrem-se fora dos planos de Deus. 
 
A Relação entre Homens e Mulheres se Rompeu 
 
       Primeiramente, eles perderam sua relação que encontrava-se perfeitamente balancea-
da. De imediato, podemos ver que surgiu o conflito entre eles. Quando Deus perguntou à 
Adão, “Você comeu do fruto da árvore da qual lhe proibi de comer?” Adão acusou a Eva dizendo, 
“Foi a mulher que me deste por companheira que me deu do fruto da árvore, e eu comi” (Gênesis 3:11-
12). Sentindo-se apanhada, Eva tentou colocar toda a culpa no diabo (v.13). Mas Deus já 
havia feito cada um deles responsáveis devido à que ambos eram seres espirituais res-
ponsáveis ante Deus. 
       Podemos ver a forma de como a decisão de Adão e Eva de desobedecer a Deus alterou 
a relação entre eles. Deus disse que uma das conseqüências deles terem rechaçado Seu 
propósito era que iriam ter conflito um com o outro. “Seu desejo será para o seu marido, e ele a 
dominará” (Gênesis 3:16). Esta declaração enfatiza o fato de que o homem e a mulher foram 
criados originalmente para governar juntos. Eles foram projetados para funcionar juntos 
em igualdade. Deus lhes havia dito, “Encham e subjuguem a terra” (Gênesis 1:28). Ambos 
estavam pré-supostos à ser governantes — e este ainda é o plano de Deus. 
       Após a queda, tanto o homem como a mulher ainda governavam, entretanto a relação 
entre eles foi distorcida. Ao invés da igualdade, havia um desequilíbrio. A mulher agora 
tinha um desejo por seu marido, o qual se converteu num ser controlador pois parecia que 
jamais estaria satisfeito. Deus também disse que o homem desenvolveria uma atitude de 
governo sobre a mulher. Isto não era parte do plano de Deus; contudo, devido ao pecado, 
a percepção corrompida que o homem tinha da vida lhe causaria o desejo de dominar a 



mulher, e devido ao pecado, a mulher desejaria continuamente fazer qualquer coisa a fim 
de mantê-lo com ela. 
 

Rompeu-se a Relação com a Terra 
 
       Adão e Eva perderam também a relação harmoniosa que tinham com a terra. Eles per-
deram o direito que tinham de viver no meio ambiente controlado do Jardim do Éden, no 
qual eles estavam aprendendo a ter domínio sobre a terra, e portanto, agora, eles tinham 
que viver debaixo de condições muito hostis. Deus disse à Adão, “Visto que você deu ouvidos 
à sua mulher e comeu do fruto da árvore da qual eu lhes ordenara que não comesse, maldita é a terra por 
sua causa; com sofrimento você se alimentará dela todos os dias da sua vida. Ela lhe dará espinhos e 
ervas daninhas, e você terá que alimentar-se das plantas do campo” (Gênesis 3:17-18). Em outras 
palavras, Deus estava dizendo, “É a terra que realmente irá sentir o impacto de sua deso-
bediência. E por causa disto, vocês terão que lutar para sobreviver nela”. 
       Nestas conseqüências do pecado — a relação quebrada entre Adão e Eva e deles com 
a terra que agora está debaixo de maldição — podemos ver o plano de Satanás para tentar 
depreciar os propósitos do domínio de Deus. Ele tinha medo do poder que sairia do ho-
mem e da mulher unidos nos propósitos de Deus. O diabo não 
queria, tampouco, que o Jardim do Éden se expandisse pelo 
mundo todo; o diabo queria que seu próprio reino caído fosse o 
que se propagasse e prevalecesse. Conseqüentemente, ele bus-
cou distorcer a relação entre os homens e as mulheres, e buscou 
limitar o Jardim do Éden por meio de trazer uma atmosfera de es-
pinhos e cardos à todo o resto da terra. Jesus referiu-se ao diabo 
como, “o príncipe deste mundo” (João 12:31), devido à que, através 
da Queda, a raça humana veio à ser controlada pelo “espírito do 
mundo” (1a Coríntios 2:12), ao invés de ser controlada pelo espírito 
de Deus. 
       No entanto, apesar da Queda, o propósito de Deus nunca mu-
dou. Seu desenho original ainda permanece. Ao mesmo tempo em que a humanidade re-
futou o propósito de Deus, Deus prometera um Redentor que ia salvar os homens e as mu-
lheres de seu estado caído, bem como de todas as ramificações deste estado (Gênesis 
3:15). O redentor iria restaurar a relação e o companheirismo entre os homens e as 
mulheres. Jesus Cristo é este Redentor, e é por causa dEle que os homens e as mulheres 
po-dem retornar ao projeto original que Deus tinha para eles. Jesus Cristo veio para nos 
redimir deste do espírito deste mundo para que novamente possamos cumprir os propósi-
tos de Deus. Podemos dizer que Ele é o Representante Legal do Fabricante. Ele veio como 
um Distribuidor Autorizado para restaurar as especificações do Fabricante para com Seus 
produtos. O propósito, a paz e todo o potencial podem ser retornados à raça humana. 
Podemos ter novamente um verdadeiro domínio sobre a terra — mas somente por meio de 
Jesus Cristo. 
       Veremos os problemas de domínio e de relações que ocorreram quando tentamos fun-
cionar sem o plano de Deus e sem ter a redenção nem a restauração de Jesus Cristo. 
 

Perdeu-se o Entendimento do Domínio 
 
       Deus criou o homem e a mulher para que dominassem a terra, e não para que se domi-
nassem um ao outro. Contudo, a Queda tem feito com que percamos o conceito de o que 
significa partilhar as responsabilidades e de o que significa o respeito. Embora ambos – 
tanto o homem como a mulher – reflitam uma tendência controladora em seus próprios ca-
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minhos, eu quero me enfocar aqui, em como tudo isso afeta o homem em geral. Através de 
toda a história, esta tendência tem menosprezado o verdadeiro propósito do homem, e tem 
dado como resultado a expansão da desvalorização das mulheres — impedindo que tanto 
os homens quanto as mulheres possam vir à cumprir seus propósitos em Deus. 
 

O Temor de Mostrar-se como uma Pessoa Débil 
 
       A maior parte da tendência que os homens têm de controlar vem dum falso entendi-
mento de como é que sua própria natureza deve funcionar concernente ao domínio. Os 
homens têm perdido o conhecimento do motivo para o qual Deus os criou. Eles têm con-
fundido o poder com a força. Deixe-me lhe explicar o que quero dizer. 
       Os homens têm um profundo desejo de se mostrar como fortes. Isto é uma dessas 
coisas secretas que todo homem tem que enfrentar, quer se trate de um jovem de apenas 
dez anos ou de um homem de noventa e nove anos de idade. A perturbação interna do 
homem para provar sua força é inerente à sua própria natureza. Alguns chamam isto de “o 
ego” ou “a masculinidade”. Outros o chamam “o orgulho do homem” ou “o machismo”. 
Contudo, todos os homens o possuem de uma forma ou de outra, devido ao propósito pelo 
qual foram criados. Isto foi criado dentro deles pelo Próprio Deus para poder lhes dar a 
habilidade de cumprir com seu propósito como líderes, de ser protetores e provedores. 
       Na sua forma verdadeira, o ego do homem não é negativo, mas positivo. Não é maligno, 
mas é de essência divina. O problema está em que a perturbação ou paixão do homem por 
provar sua força tem sido pervertida e também tem sido abusada por Satanás e pela natu-
reza pecaminosa. 
       Devido à esta tendência de querer provar sua própria força, não há nada mais temível 
para a maioria dos homens do que o fato de se verem ou de serem 
percebidos como pessoas débeis, isto é, fracas. Novamente, isto é re-
sultado da Queda. Agora que a verdadeira relação com a mulher fora 
distorcida, ele sente-se vulnerável nesta área da força. Ele não quer ser 
notado ou visto como alguém inútil ou fora de controle, nem pelas mu-
lheres nem pelos homens. Este medo faz com que o homem sinta que 
tem que provar a si mesmo continuamente. Esta é a fonte de seu espíri-
to agressivo. Esta é a fonte de sua alta competitividade. E também é a 
fonte da tendência de alguns homens à violência. 
       Muitos homens têm músculos, mas são fracos em sua mente, em seu coração, em sua 
disciplina, em sua responsabilidade e em seu espírito. E por isto sentem a necessidade de 
ter mais e mais músculos — para esconder suas debilidades atrás destas coisas. Muitos 
homens não entendem porque têm este desejo pela força, logo, eles competem com outros, 
brigam ou até mesmo matam outros homens. Eles escravizam suas esposas e as enganam 
porque eles precisam sentir que estão controlando tudo. 
       Você pode observar os homens num banheiro, tentando levantar o ego uns dos outros. 
“Eu ensinei pra minha mulher quem é o chefe da casa”. “Oh, mesmo? Eu também disse à 
minha o que se pode fazer e o que não pode”. O que realmente estão fazendo é mentir uns 
pros outros sobre sua força. Estão se fazendo de idiotas. Se você está mal e eu estou mal, 
nós nos sentimos melhor dizendo que estamos bem. Todavia nós dois estamos mal, e, 
portanto, nos sentimos confortáveis estando juntos. Podemos nos levar, um ao outro, muito 
bem com todas as nossas idiotices e com todos os nossos defeitos, e nos animar um ao ou-
tro para dar um pouco de dignidade à nossos erros. 
       Agora, você pode estar pensando que você é diferente dos outros homens. Você talvez 
não brigue abertamente com outros homens, nem tenta controlar as mulheres, mas ainda 
assim, você está lutando com o fato de provar pra si mesmo que você é forte — nos seus 
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relacionamentos, no trabalho, nos esportes e nos diversos aspectos da vida. Se você 
perguntar às mulheres, elas irão lhe dizer que todos os homens são iguais no fato de que 
querem provar para si mesmos que são muito fortes — quer seja de formas positivas ou em 
muito negativas. E é a verdade. Temos personalidades diferentes. Temos visões muito 
diferentes. Somos de diferentes tamanhos e de cor de pele diferente. Temos diferentes 
tipos de trabalho e vocações. Mas todos nós homens somos iguais com relação à esta ten-
dência. Eu posso assegurar este fato, devido à que, eu tenho viajado por todo o mundo, e 
posso ver o mesmo padrão por todos os lados. 
       Quando eu estava no Sul da África, eu pude ver que os homens de lá, quer brancos ou 
negros, têm a mesma tendência. No país de Gana ou da Nigéria, a mesma coisa. Você 
pode encontrar a mesma tendência na Alemanha ou na Itália. Quando eu estava no Canadá, 
as mulheres de lá tinham as mesmas queixas com relação aos homens que as mulheres em 
Bahamas. Por todo o mundo, as mulheres têm as mesmas queixas, não importa que tipo de 
idioma falem ou de que nacionalidade elas sejam. 
 

O Poder Contra a Força 
 
       O que os homens precisam é de uma imagem de o que verdadeiramente é um homem 
forte, e de como age um verdadeiro homem forte. Um homem forte é um homem que en-
tende a força que lhe foi dada por Deus. Um homem forte é um homem que alcançou o 
máximo de seu potencial. Força é habilidade, é autoridade, capacidade e é potencial. Para 
que você venha à ser um homem forte, você tem que alcançar, ao máximo, todo o seu po-
tencial, aplicando-o no propósito para o qual foi criado. Jesus foi o homem mais forte que 
viveu nesta terra, mas também se descreve Ele como alguém humilde. Alguém disse uma 
vez que a humildade é o poder próprio debaixo do controle. É disto que se trata a verda-
deira força. É o poder que está pronto para ser canalizado através dos propósitos bons e 
construtivos, ao invés de usá-lo em coisas egoístas ou irresponsáveis. 
       Você deve recordar que de que o propósito de qualquer coisa é a razão de por que foi 
feita, e seu projeto ou desenho está determinado por este propósito. Foi dada ao homem a 
força para capacitá-lo para que pudesse ser um líder eficazmente. Se você como homem 
entendeu o seu propósito você pôde perceber que não foi colocado numa posição de 
liderança por ser muito grande, muito forte ou esmagador. Você está nesta posição de li-
derança por causa de seu propósito. Sua força foi feita para apoiar este propósito. 
       Uma vez ouvir um homem dizer no programa de televisão de Oprah Winfrey, “Eu sou a 
cabeça do meu lar, e se a minha esposa não gostar, ela tem que tolerar ou calar a boca”. 
Eu estava lá sentado, pensando, “Ele precisa de uma boa ses-
são comigo”. Oprah perguntou-lhe, “O que é que faz de você a 
cabeça do lar?” E ele respondeu, “Eu sou a cabeça do lar por 
que eu disse que sou. Eu sou o que levou as calças na família”. 
Ouça-me, se você é o homem só porque você leva as calças, 
você tem um sério problema, pois as mulheres também usam 
calças. 
       Os homens não escolheram sua posição. Deus lhes deu esta 
posição. No entanto, o problema é que muitos homens têm 
tomado outra posição que nunca lhes fora dada. Se nós votamos para que um homem vire o 
presidente ou primeiro ministro dum país, mas ao invés de fazer isto, ele toma a posição 
pelo uso da força e vira um ditador, ele estaria tomando uma posição que nunca lhe foi 
dada. A primeira posição lhe foi outorgada por meio da autoridade legal; a outra foi 
usurpada. 
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       Cada vez que você toma a sua posição por meio do uso da força, você está saindo da 
sua base legal. A diferença entre a cabeça do estado que foi elegida e um ditador é muito 
simples, a primeira tem autoridade e a segunda só tem poder. Ter autoridade significa ter 
o direito de governar. Por conseguinte, se um homem dá cacetadas em sua esposa, chuta 
seus filhos, e então diz, “Eu sou o homem da casa; eu faço o que eu quero”, isto é um abuso 
de autoridade; isto é apenas mostrar o poder pros outros. Cada vez que você abusa de seu 
poder, você não tem autoridade legítima. 
       Esta é a razão porque, cada vez que um homem começa a dominar a outro ser humano, 
ele encontra-se fora da vontade de Deus. Este princípio se aplica também aos pregadores. 
Qualquer ministro que lhe disser, “Você não pode ir visitar à outra igreja”, é alguém que 
você tem que se preocupar. Ele está começando a dominar. E Deus diz que os homens 
foram criados para dominar a terra, e não uns aos outros. Quando isto acontece, e quando 
se abusa do poder, então, a autoridade foi perdida. 
 

Uma Visão Distorcida acerca da Submissão 
 
       A compreensão distorcida que muitos homens têm com relação à força, pode ser nota-
da na maneira em que eles percebem o conceito de submissão. Porém, a passagem [isto é, 
trecho da Bíblia - Nota do Tradutor.] na qual este conceito está baseado, que é Efésios 5:22-
23, contém algo que a maioria das pessoas não têm visto. Diz, “As mulheres estejam submissas 
à seus próprios maridos, como ao SENHOR, pois o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o 
cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual ele é o Salvador”. 
       Em primeiro lugar, vamos falar da palavra submissão. A definição da palavra submeter é 
“ceder voluntariamente a sua decisão à outra pessoa”. A submissão não tem nada a ver 
com a força ou com a pressão. É um ato da vontade. O fato de submeter-se é a decisão da 
pessoa que está se submetendo e não o mandamento daquele que quer que se submeta à 
ele. Para colocar de outra forma, você não pode se submeter a menos que queira fazê-lo, e 
ninguém pode lhe submeter se você não quiser fazê-lo. 
       Qualquer homem que tem que forçar a uma mulher para que se submeta, não merece 
que ninguém submeta-se à ele. Ele não é digno de submissão alguma; ele se transformou 
em um domador de cavalos. Você sabe do que é que um escravo precisa para ser escravo? 
Força e medo. Estes são os elementos que estão predominando em muitos lares. A Bíblia 
diz, “O perfeito amor expulsa o medo” (1a João 4:18). Isto significa que se um homem precisa 
encher uma mulher de medo, a fim de forçá-la para que faça algo que ele quer, logo, ele 
não sabe o que é o amor. 
       A Escritura diz, “Mulheres, sujeitem-se à seus maridos como ao SENHOR” (Efésios 5:22, 
ênfase do autor). Até enquanto um homem está atuando como o 
SENHOR a mulher deve estar em submissão à ele. Eu nunca vi Jesus 
Cristo esmurrando nenhum de Seus filhos. Eu nunca vi Jesus Cristo 
maldizendo ao Seu povo ou gritando com ele. Não importa o que 
façamos à Jesus, Ele sempre está pronto para nos perdoar. Esta é a 
forma de como os maridos precisam tratar suas esposas. 
       No entanto, é muito provável que metade de nós como homens 
não merecemos a submissão de nossas esposas. Jesus disse à Sua 
igreja — que é a Sua noiva — “Nunca te deixarei; nem te desam-
pararei” (Hebreus 13:5). Porém, alguns homens passam a noite 
toda fora de casa, e quando voltam, querem que suas esposas cozinhem para eles. Eles 
têm abandonado sua esposa e seus filhos espiritualmente e emocionalmente, e em 
ocasiões, até economicamente, porém eles ainda querem a submissão. Isto é um pecado, 
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homens. Vocês não merecem esta submissão. A submissão depende do que vocês falam. 
Depende da forma de como vocês vivem.  
       Você tem crido no SENHOR Jesus Cristo como teu Salvador pessoal? Pois bem. Antes  
de que você fosse salvo, alguma vez Jesus Cristo chegou perto de você e te empurrou 
contra a parede, apertando seu pescoço, e dizendo, “Se você não crer em Mim, vou lhe 
mandar direto pro inferno”? Ele não fez isto. Na verdade, o mais provável seja que Ele te 
esperou durante muito tempo. Quando você estava envolvido na sua vã maneira de viver, 
Ele nunca te forçou para que O aceitasse. Ele não arrombou a porta para entrar. Ele é mui-
to amável. Ele convence as pessoas de uma forma muito calma. Ele não nos pressiona. Ele 
só nos mostra Seu amor. 
       Logo, um dia você percebe, e diz, “Este amor é surpreendente”, e você aceita Seu 
amor. Você quis seguir a Jesus. Uma das coisas que eu amo de Jesus é que Ele nos chama 
para que O sigamos. Ele não somente põe uma corda no nosso pescoço, e nos puxa com 
ela. Ele guia, e nós O seguimos. Se estamos seguindo a alguém voluntariamente, logo, não 
estamos sendo forçados contra a nossa vontade.  
       Alguma vez você já foi guiado por um guia turístico dentro de uma caverna? O guia te 
leva até em baixo através daqueles túneis, e tudo o que você faz é segui-lo. Você submete-
se à autoridade dele porque ele conhece o caminho através daqueles 
túneis obscuros. Claro que você pode regressar à qualquer momento, 
mesmo que, você provavelmente, venha a tropeçar em algumas pa-
redes, e venha a deplorar seus pés e a ralar seus joelhos, devido a 
você não estar familiarizado com a caverna. Contudo, o ponto é que 
você pode regressar quando quiser. E é isto o que Deus está tentando 
nos dizer. 
       Jesus nunca nos força a submeter-se à Ele. Tudo o que Ele sempre 
disse pros Seus discípulos é “Sigam-Me”. Isto é exatamente o que os 
maridos estão supostos a dizer para as suas esposas: “Amor, siga-me”. 
Isto é o que a submissão é de fato. Bem, mas uma mulher poderá dizer, “Eu não quero ir 
até onde você guia, amigo”. Você talvez vá na direção de fazer dinheiro e adquirir prestí-
gio embora, ao mesmo tempo, você esteja ignorando à Deus e à sua família. Você talvez 
esteja se conduzindo ao ponto de destruir a tua saúde com as drogas e com o álcool. Você 
talvez esteja suicidando-se por meio de viver somente para as festas e desperdiçar tempo 
tolamente. Sua esposa não quer lhe seguir debaixo destas condições, e não podes esperar 
que ela o faça. 
       Você sabe por que continuamos seguindo à Jesus? Pois Ele sabe para onde se conduz. 
Ele sabe como chegar lá, e Ele é o único Caminho, e, aliás, agrada-nos aonde Ele vai. E 
mais, Seu amor nos atrai a Ele. Amamos tanto a Jesus que faríamos qualquer coisa que Ele 
nos pedisse. Por que O amamos? Não é porque Ele nos ameaça com um grande martelo, 
dizendo, “Se você pecar, eu te mato”. Ele jamais fala isto. Ele diz, “Se você pecar, Eu sou 
fiel e justo para lhe perdoar”. (Favor ver 1a João 1:9). Não é maravilhoso poder seguir 
alguém como Ele? Cada vez que você escorrega, Ele te levanta e te limpa. Ele não fala 
sobre o seu passado. Submetemos-nos à Ele só porque O amamos. 
       Em essência, a Escritura diz assim, “Mulheres, submetam-se aos seus maridos quando 
eles atuarem como o SENHOR”. Muitas esposas, como também os esposos, não entendem 
esta verdade. Por exemplo, suponhamos que um esposo chegue na sua casa muito chapa-
do, e chega para a sua esposa, e diz, “Eu quero outro gole”. Bem, ela é uma preciosa dama 
cristã, então ela diz, “Eu não acho que você deveria estar toman—” Ele a interrompe e lhe 
diz, “Cala a boca, mulher! Eu sou a cabeça desta casa. A Bíblia diz...” E ele se refere à Bí-
blia também! “A Bíblia diz que tu deves submeter-te . Agora, vá e compre-me um gole”. 
Ela não entende a verdadeira natureza da submissão, logo lhe dá medo, pega algum di-
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nheiro, compra uma garrafa de alguma coisa e a traz para o seu marido — a qual ele usa 
para abusar de sua saúde. 
       O que ela deveria ter feito é olhar nos olhos dele e dizer-lhe, “Amor, a Bíblia diz que eu 
só devo me submeter à você — quando você atuar como o SENHOR Jesus. O SENHOR nunca 
me pediu que lhe comprasse algo que o vá destruir. E, devido a eu te amar tanto, amor, 
não irei. Eu quero que você viva”. Então, claro que ela tem que começar a correr uma vez 
que lhe disse isto! Entretanto, isto é exatamente o que o homem precisa ouvir. 
       As situações as quais as pessoas têm maridos ou esposas que não são crentes, usual-
mente, serão muito difíceis, porém a Bíblia nos diz o que devemos fazer debaixo de tais 
circunstâncias. Em 1a Coríntios 7 diz que se uma mulher vive debaixo da Palavra de Deus e 
seu marido não crente quer continuar vivendo com ela, “não o abandone” (v. 13). Contudo, 
se ele não pode viver com as convicções dela, a Bíblia diz “que se separe” (v. 15). Em outras 
palavras, se ele não pode conviver com as convicções dela concernentes ao SENHOR, a 
Bíblia diz pra ela “que se separe”. Você não comprometerá a sua fé por causa de seu 
marido. 
       Algumas mulheres deixam que seus maridos as golpeiem e as deixem quase mortas 
porque elas acreditam que é isto o que significa serem submissas. Eu tenho tido que acon-
selhar a muitas mulheres que pensam desta maneira. Elas vêm ao meu escritório todas 
golpeadas, e perguntam para mim, “O que devo fazer?” Eu lhes respondo, “Salte deste 
lugar”. “Mas a Bíblia diz que devo me submeter”. “Sim, mas não diz que deve se submeter 
à uma surra. Você tem que se submeter ao SENHOR. E até enquanto não ver o Senhor em 
sua casa, não volte. Você não tem que ser tão idiota para apenas se sentar lá e permitir que 
a sua vida esteja em perigo”. 
       “Bem, a Bíblia diz que temos que sofrer por causa de Jesus”. “Minha querida irmã em 
Cristo, teu marido chega em casa totalmente embriagado e te pega, e você está falando de 
sofrer por Jesus Cristo? Em nenhum lado da Bíblia diz que você deva cair ali e deva sofrer 
todo esse abuso. Em primeira de Pedro 2:19-20 diz que se você sofre por causa do Evange-
lho, este é um sofrimento verdadeiro. Mas se você sofre por causa de teu próprio pecado e 
gosto, isto não se te encontra como sofrimento pelo Evangelho. É muita idiotice de sua 
parte que você esteja permitindo que alguém te pegue e lhe deixe com todas essas marcas, 
e então, chega perto de você e diz, ‘tudo isso é por causa de Jesus Cristo’. Isto não é sub-
missão”. 
       O ponto que estou tentando mostrar aos homens é este: não ponha versículos como 
referência para uma mulher a menos que você esteja agindo como Jesus Cristo o faria. 
Quando você começa a atuar como Jesus Cristo, você não terá que exigir a sua esposa que 
se submeta. Quando você começar a amá-la tal como a ama Jesus, quando você começar a 
perdoá-la tal como Jesus perdoa ela, quando você começar a bendizê-la tal como Jesus a 
bendiz, quando você começar a cuidar dela e a escutá-la tal como Jesus o faz, ela fará tudo 
por você — pois ela quer que haja um homem como Jesus Cristo na casa. 
       Deus está dizendo aos homens, “Não exija respeito. Não exija submissão. Você tem 
que conquistá-la”. Lembre-se que Jesus não ordenou à ninguém para 
que o seguisse. Nunca. Ele sempre pedia, porque Ele sabia quem Ele 
era e para onde ia. Ele nunca precisou exigir submissão somente para 
dar a Si Mesmo um pouco de importância. E Jesus disse, “Se vocês me 
amam, vão guardar Meus mandamentos”. O fato de manter Seus man-
damentos está baseado em nosso amor genuíno à Ele. Este é o modelo 
que devemos seguir nas relações dentro do matrimônio e em todas as 
nossas relações que existem entre os homens e as mulheres. Se um 
homem quer ser um verdadeiro líder, ele deve aprender quem ele é 
em Deus, e deve tornar-se alguém que seja digno de respeito — em 
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alguém que verdadeiramente ama, guia e que inspira, ao invés de ser alguém que apenas 
força sempre os demais a fazer o que ele quer.  
 

Iguais e Diferentes 
 
       Uma vez que o homem entende a verdadeira natureza de sua força, o que ele precisará 
se lembrar é de que os homens e as mulheres foram criados iguais e diferentes. Ambos 
têm, domínio, e por causa disso, sua tarefa é a mesma. Contudo, devido a os homens e as 
mulheres terem propósitos diferentes, sua autoridade se manifesta e é levada à cabo de 
formas diferentes. 
       O homem foi criado primeiro porque ele devia ser responsável de tudo e de todos os 
que vieram antes dele. Deus não mudou Seu programa. Deus jamais cancelará esta respon-
sabilidade do homem nunca. A mulher que Deus criou necessita 
entender seu propósito como ajudante ou assistente. 
       Não devemos andar por todos os lados, dizendo, “Bom, a cultura 
tem mudado hoje em dia. A mulher não precisa respeitar ao homem 
como o líder da família”. Não importa se o esposo é menos educado 
ou se ganha menos dinheiro que sua esposa. Isto não muda o propó-
sito de Deus. A única maneira de poder mudar a nossa confusa soci-
edade é regressando ao plano de Deus. O propósito é o que deter-
mina a posição, e não a mudança social. 
       Uma mulher pode dizer pro seu marido, “Deixe-me lhe dizer 
uma coisa. Eu tenho uma carreira universitária, e você só terminou o 
estudo prévio para entrar no ensino superior. Eu ganho mais dinhei-
ro do que você. Eu poderia pagar esta casa sozinha e sem a sua ajuda. Eu não preciso de 
você”. Que tipo de espírito é esse? Eu sei que algumas mulheres tiveram esse tipo de ati-
tude antes de serem salvas e que conhecessem os caminhos de Deus. Entretanto, esta não 
é a perspectiva que temos de manter. 
       Eu posso escutar algumas pessoas dizendo, “Vocês cristãos estão sempre regressando 
aos dias da antiguidade e aos tempos de quando os homens pisavam nas mulheres e as 
tratavam como panos de chão”. Você não entende do que eu estou falando. Este é um as-
sunto de propósito e de posição. 
       A maioria de nós tem problemas com este conceito, devido a crermos que o fato de ser 
“diferentes” implica ser inferior ou superior aos demais — especialmente inferior. Não 
confunda o fato de ser diferente com ser inferior. Diferente não implica inferioridade, nem 
superioridade; diferente só significa que é diferente. Uma mulher não é inferior à um 
homem por causa de ela ser uma mulher, e um homem não é inferior à uma mulher devido 
ao propósito de ambos. 
       Eu gosto da forma da qual Paulo descreve isto em 1a Coríntios 11:7-8, dizendo: “O 
homem... é imagem e glória de Deus; mas a mulher é glória do homem. Pois o homem não se originou da 
mulher, mas a mulher do homem”. Isto está certo? Claro que sim. Deus fez 
com que o homem entrasse num sono profundo, e extraiu a mulher de 
uma parte dele. “Além disso, o homem não foi criado por causa da mulher, 
mas a mulher por causa do homem” (1a Coríntios 11:9). “Por essa razão 
(propósito), a mulher deve ter sobre a cabeça um sinal de autoridade” (1a Co-
ríntios 11:10). A Escritura diz, “portanto, ou por essa razão”. Em outras palavras, esta é a 
ordem de Deus na criação, e portanto, o homem e a mulher devem viver dentro desta or-
dem. 
       Mas aqui está o que a maioria das pessoas esquecem: “No SENHOR, todavia, a mulher não 
é independente do homem, nem o homem independente da mulher” (v. 11). Na verdade, Deus está 
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dizendo, “Os homens e as mulheres precisam uns dos outros. Precisam da posição uns dos 
outros”. “Pois, assim como a mulher proveio do homem, também o homem nasce da mulher. Mas tudo 
provém de Deus” (v. 12). Eu gosto disso. O exemplo que Paulo usou nos diz que os homens 
precisam das mulheres para que possam nascer, mas as mulheres também precisam dos 
homens para que elas possam conceber. Isto, definitivamente, não é uma situação de su-
perioridade — inferioridade. Só tem a ver com o propósito. Em Efésios 5, que fala sobre 
que as esposas devem sujeitar-se a seus maridos, também diz, “Sujeitem-se uns aos outros, 
por temor a Cristo” (v. 21). Tem que haver uma submissão mútua de uns para com os outros 
para poderem realizar os propósitos de Deus. 
 

A Restauração do Propósito de Deus 
 
       Se os homens pudessem notar que: 
 

• o domínio não é o mesmo que a tirania, 
• o domínio foi feito para ser exercido sobre o mundo e não sobre as pessoas, 
• a submissão é algo que se ganha e não algo que se exige, 
• que os homens e as mulheres são iguais, porém diferentes, 
• que os homens e as mulheres precisam uns dos outros, 

 
então, poderíamos avançar bastante com relação à restaurar relações harmoniosas entre 
os homens e as mulheres e para poder cumprir com o plano de Deus para a humanidade. 
       Eu estou convencido de que não pode haver um verdadeiro domínio sobre a terra a 
menos que o desenho original de Deus esteja intacto. É crucial que nós entendamos o 
princípio que diz que estamos desenhados da forma como somos devido ao propósito de 
nossa existência. A forma de como um homem ou uma mulher é está diretamente rela-
cionada à razão de sua existência. Cada um de ambos foram convocados à terem res-
ponsabilidades específicas e especiais dentro dos propósitos do reino de Deus. 
       Nos três capítulos seguintes, nós vamos ver mais de perto as tarefas de domínio que 
Deus deu ao homem. 
 
 
 
 
 

Princípios 
       1. Deus criou o homem a mulher para que dominassem a terra, e não para que domi-
nassem um ao outro. 
       2. O plano de Deus consiste em combinar as qualidades e as forças individuais de cada 
um para produzir resultados exponenciais — resultados muito maiores do que cada um de 
seu lado poderia produzir.  
       3. Adão e Eva caíram em pecado porque cessaram de olhar ao seu Criador na busca de 
seu propósito, e ao contrário, começaram a olhar para si mesmos. Eles acharam que sabi-
am seu verdadeiro propósito melhor que Deus. 
       4. Os resultados da Queda foram o fato de a humanidade ter rompido suas relações 
com Deus, e da mesma forma, a humanidade recebeu a morte espiritual, a perca de todo o 
tipo de equilíbrio entre o homem e a mulher e a perca do verdadeiro domínio que a huma-
nidade tinha sobre o mundo. 



       5. Apesar da Queda, os propósitos de Deus nunca mudaram. Através do Redentor, que 
é Jesus Cristo, estas relações rompidas com Deus e estes propósitos de domínio podem ser 
restaurados. 
       6. O homem tem um desejo inato de se mostrar como alguém forte, mas isto foi distor-
cido através do pecado, de forma que acabam fazendo abuso de seu poder e autoridade. 
       7. Sempre que você abusar de seu poder, você perderá a sua autoridade legítima. 
       8. A submissão é um ato da vontade por parte da pessoa que está se submetendo. Não 
pode ser algo forçado. 
       9. O homem precisa ser um líder por meio de seguir o exemplo de Jesus — por meio 
de amar, guiar e através de inspirar à todos aqueles que estão debaixo de sua autoridade, 
e não por meio de exigir que eles façam só o que ele diga. 
       10. Os homens e as mulheres foram criados iguais porém diferentes. 
       11. Ambos, tanto os homens quanto as mulheres, têm domínio. No entanto, devido a 
terem propósitos diferentes e desenhos diferentes, sua autoridade manifesta-se e realiza-
se de formas diferentes. 
       12. Uma mulher não é inferior à um homem só por ela ser mulher, e um homem não é 
superior à uma mulher só porque ele é um homem. Suas diferenças são necessárias devido 
a seus propósitos. 
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O Homem como 
Visionário e Líder 

 
Deus Sempre Proverá para a Visão que Ele Te Dá. 

 
 

Deus quer que os homens entendam suas tarefas ou funções de domínio, e que, então, de-
senvolvam as qualidades que se precisam para poder levá-las à cabo. Esta é a forma de 
como os homens podem buscar o propósito de Deus para sua vida e a forma de como po-
dem crescer na verdadeira masculinidade, pois o propósito de Deus é a chave para a 
nossa total realização. 
 

O Homem como Visionário 
 
       A primeira responsabilidade que traz satisfação e recompensas espirituais ao homem é 
a de ser visionário. Esta é uma responsabilidade fundamental porque sem ela, ele não po-
de cumprir as outras tarefas designadas a ele como líder, professor, cultivador, protetor e 
provedor. 
       O fato de ser um verdadeiro visionário é uma arte que tem sido perdida em nossos 
tempos. O homem médio não pode dizer quem ele é porque não tem uma visão real para 
sua vida. Encontra-se vagando, sem propósito nenhum ou encontra-se buscando diligente-
mente à uma falsa visão, a qual está embasada nos valores da sociedade contemporânea, 
os quais, muito frequentemente, são exatamente o oposto do que 
Deus valoriza. Deus quer que os homens tenham uma visão para 
suas vidas que venha diretamente dEle e que lhes pertença de 
forma pessoal — e não algo que é ditado pelo meio ambiente cul-
tural, ou pela religião feita pelo homem, ou pela imagem de mais 
alguém que esteja lhes ditando como suas vidas deveriam ser. 
 

O Que Significa Ter Visão? 
 
       No capítulo dois, intitulado, “Sete Princípios de Propósito”, eu lhe pedi que conside-
rasse várias questões, incluindo esta, “Você sabe para onde se conduz? Ainda continua se 
perguntando para que tu serve?” Estes são temas que têm à ver com a visão. 
       Provérbios 29:18 diz, “Onde não há visão, o povo se desvia”. Precisa-se de visão para poder 
viver. A palavra “visão” no original hebraico significa “um sonho, uma revelação ou um 
oráculo”. Obviamente, tem que ser uma visão que esteja conectada aos propósitos de 
Deus, e isso é algo que precisa ser revelado por Deus mesmo. Você precisa da revelação 
de Deus acerca da visão da sua vida. A única forma que você poderá descobrir esta visão é 
ouvindo aquilo que Deus está lhe dizendo. Este é um ponto vital que vamos voltar logo. 
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       Ter visão significa ser capaz de conceber e de mover-se na direção do seu propósito 
na vida. Um homem não deveria se casar e logo dizer para sua esposa, “O que vamos 
fazer? Bom, você sabe, vamos só esperar no SENHOR. Veremos aonde estamos indo uma 
vez que chegarmos lá”. Isso é ridículo. 
       Todavia, é certo que talvez nem sempre possamos ver a perspectiva completa de 
imediato, tal como Abraão, que teve que confiar em Deus para que o 
guiasse para uma terra desconhecida onde ele iria se tornar uma gran-
de nação. (Gênesis 12:1-2.) Contudo, Abraão tinha uma visão nítida 
enquanto caminhava ao lugar que Deus lhe tinha prometido e en-
quanto se movia firmemente à este objetivo. O fato de ter visão sig-
nifica que você pode ver o fim do seu propósito. Significa que você 
tem fé em Deus e naquilo que Deus lhe disse, de tal maneira que você 
está movendo-se continuamente à sua visão, à medida que esta está se 
movendo até você. A sua responsabilidade é amparar e sustentar a 
visão até que esta seja realidade. 
 

Criados e Desenhados para Ter Visão 
 
       Podemos saber que Deus tem uma visão para cada homem, visto que o homem foi criado 
para ser um visionário. Lembre-se que uma das razões por que o homem foi formado pri-
meiro é para que ele pudesse ser o recipiente inicial de toda a informação, de toda a 
revelação e de toda a comunicação que Deus desejava partilhar concernente a humani-
dade com Ele e ao propósito de sua existência. Então, Ele criou a mulher para que ajudas-
se o homem à cumprir esta visão. A prioridade de Deus não mudou. 
       Quando Joel profetizou acerca do derramamento do Espírito Santo nos últimos tempos, 
ele disse estas palavras da parte de Deus: “E, depois disso, derramarei do meu Espírito sobre 
todos os povos. Os seus filhos e as suas filhas profetizarão, os velhos terão sonhos, os jovens terão visões” 
(Joel 2:28). Você deve ter notado o que este versículo diz com relação aos homens. 
       Os homens anciãos ou velhos receberão sonhos, e os homens jovens terão visões da 
parte de Deus. Não diz que as mulheres terão visões. O que diz é que as mulheres profeti-
zarão. Isto significa que elas irão falar das coisas que os homens viram nas visões. Se você 
olhar o modelo de Deus na Bíblia, é ao homem que se dá a visão, mas a mulher está lá para 
assegurar que ele cumpra com essa visão. Os homens e as mulheres têm suas funções es-
pecíficas.  
 

Requisitos para Descobrir a Visão 
 
       Muitos homens não têm visão para sua vida, porquanto não estão entregues a Deus, 
nem tampouco dispostos a buscar a vontade de Deus nessa área de sua vida. Se um ho-
mem não possui relação alguma com Deus, ele não pode funcionar em seu propósito. 
 
1. Siga o Exemplo de Jesus Cristo 
 
       O melhor exemplo de alguém que tinha uma visão para sua vida é Jesus Cristo. Ele 
afirmou e repetiu constantemente Quem [Ele] é. Jesus foi capaz de viver na confiança de 
Seu propósito desde a Sua infância. Você se lembra do que Ele disse a Seus pais quando só 
tinha doze anos de idade? “Me convém tratar dos negócios de meu Pai” (Lucas 2:49). Jesus 
conhecia Sua identidade como o Filho de Deus e como Deus o Filho. Ele disse, “Eu lhes 
afirmo que antes de Abraão nascer, Eu Sou!” (João 8:58). Ele conhecia Sua razão de existir e Seu 
propósito na vida: “Pois o Filho do homem veio buscar e salvar o que estava perdido” (Lucas 19:10). 
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       O exemplo que Jesus nos deu através de Sua vida mostra-nos a necessidade que temos 
destes dois elementos muito importantes relacionados ao propósito: (1) ter uma imagem 
pessoal nítida; (2) ter uma vida coerente com o propósito e com o chamado pessoal. Jesus 
viveu uma vida que era totalmente coerente com relação à Quem Ele disse que era. Ele 
teve uma integridade plena; Ele sempre manteve e cumpriu Suas próprias palavras. 
       João Batista é outro exemplo de um homem que conhecia a sua identidade. Ele tinha 
um senso de certeza concernente a quem era e concernente ao que havia sido chamado 
para fazer, de forma que ele pôde afirmar, “Eu sou a voz do que clama no deserto: ‘Façam um 
caminho reto para o SENHOR’, como disse o profeta Isaias” (João 1:23). 
       O apóstolo Paulo também tinha uma clara visão de sua vida. Ele tinha uma imagem 
pessoal muito forte, e mostrava uma completa nitidez de propósito. Frequentemente ele 
começou suas cartas com declarações tais como, “Paulo, escravo de 
Cristo Jesus, chamado para ser apóstolo”, ou “Paulo, apóstolo de Cristo Jesus 
pela vontade de Deus”. (Ver exemplos em Romanos 1:1, Efésios 1:1). Ele 
também fez declarações que estavam cheias de propósito: “Para isso 
fui designado pregador e apóstolo (Digo-lhes a verdade, não minto.), mestre da 
verdadeira fé aos que não são judeus” (1a Timóteo 2:7); “Deste evangelho fui 
constituído pregador, apóstolo e mestre” (2a Timóteo 1:11). 
       João Batista e Paulo receberam a visão de Deus para suas vidas 
através de seus encontros com Deus. A verdadeira visão só pode ser 
encontrada na presença de Deus. O Próprio Jesus estava entregue à oração e à reflexão 
durante toda a Sua vida nesta terra. Ele estava continuamente em contato com o Pai para 
poder saber como cumprir Seu propósito nesta vida. Depois de um dia de ministração 
abundante – no qual Ele havia tido que curar os enfermos e libertar os endemonhiados – 
Ele se levantou muito cedo na manhã seguinte, e foi orar num lugar de tranquilidade e 
quietude. Quando Pedro e os outros discípulos O encontraram ali, eles exclamaram, “Todos 
estão te procurando!” (Marcos 1:37). Jesus podia ter buscado o sucesso no meio dos elogios 
de todas as pessoas, entretanto, Ele somente continuou procurando cumprir Seu propósito 
para esta vida. Deus já lhe tinha mostrado qual era o passo seguinte para seguir quando 
Ele havia estado em oração. Ele disse, “Vamos para outro lugar, para os povoados vizinhos, para 
que também lá eu pregue. Foi para isso que eu vim” (Marcos 1:38). 
 
2. Reconheça a Liderança de Cristo Jesus 
 
       A Bíblia diz, “O cabeça de todo homem é Cristo” (1a Coríntios 11:3). A coisa mais importante 
que algum homem pode fazer é reconhecer a autoridade e a liderança de Jesus Cristo e 
dedicar-se a segui-lo cada dia para poder receber Sua direção. “Eu sou o caminho, a verdade 
e a vida” foi o que Jesus disse em João 14:6. Definitivamente, Jesus Cristo não só dá uma 
visão, mas Ele mesmo é a visão, visto que fomos chamados para ser conforme a Sua ima-
gem. 
 
3. Ouça a Direção de Deus 
 
       Você não está cumprindo o seu propósito como homem a menos que você possa ouvir 
a voz de Deus. Você não estará cumprindo o teu propósito como homem a menos que você 
comece a declarar e afirmar a Palavra de Deus na sua vida. Para poder fazer isso, você 
precisa estar no mesmo meio ambiente do jardim que se encontrava Adão e Eva no prin-
cípio. Necessitamos voltar ao lugar de onde a glória possa fluir entre Deus e o homem, de 
onde possamos escutar a voz de Deus e de onde Deus possa nos dar direção. Porquanto o 
Espírito Santo foi derramado no coração dos crentes, o jardim não é mais apenas uma  
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localização geográfica na terra — mas se encontra dentro do coração de cada homem que  
pertence à Jesus Cristo. Esta é a razão por que Jesus Cristo dissera, “O 
reino de Deus está dentro de vocês” (Lucas 17:21). Não está dentro de você 
só devido à sua vontade pessoal; o reino de Deus está dentro de você 
visto que o Espírito Santo de Deus vive dentro de você. 
       O reino de Deus — o Espírito de Deus e a vontade de Deus 
governando em nosso coração — veio à nós através de Jesus Cristo, e 
é somente por meio dEle que podemos vir à cumprir o mandato de dominar a terra. Somos 
chamados à expandir a mensagem do Evangelho de reconciliação com Deus por meio de 
Cristo Jesus e do dom do Espírito Santo — o Qual nos dá o poder para viver, para trabalhar 
e para ser criativos para a glória de Deus. Se quiser-mos vir à cumprir nossas 
responsabilidades e nossas tarefas de domínio, temos que fazê-lo através do Espírito de 
Cristo, à medida que seguimos a vontade de Deus. 
       Eu acho que muitos homens pensam, “É somente o trabalho de pregador o motivo de 
permanecer na presença de Deus”. No entanto, os homens têm que funcionar como sacer-
dotes em suas casas. Uma das coisas que me abençoa acerca de Abraão é o fato de que ele 
chegava perto de sua esposa, e dizia, “O SENHOR disse isso e isso”. Os homens carecem 
estar perto de Deus para que possam dizer para sua família os resultados da bolsa de va-
lores ou qual seja o estado da economia local. Porém eles necessitam ser capazes de dizer-
lhes, “Isto é o que Deus disse, e é muito importante”. As mulheres precisam de alguém 
que possa lhes dizer o que Deus está dizendo. Muitas mulheres andam de uma reunião de 
oração para a outra, e vão dessa profetiza para a outra porque não há um homem na casa 
que possa lhes prover da visão de Deus. 
       Em outras palavras, você não deveria depender do pregador para guiar a sua família. 
Não vá a igreja e fale logo, “Bem, pregador, quero que diga-me o que devo fazer”. Você 
deve encontrar diretamente da parte de Deus o que você tem que fazer com a sua própria 
família. A presença de Deus é a chave. 
 
4. Você Deve Estar Aberto para a Comunicação de Deus 
 
       Deus pode comunicar a visão de várias formas diferentes. Primeiramente, Ele fala à 
medida em que nós oramos e lemos Sua palavra. Estes são os hábitos mais importantes que 
devemos desenvolver. Deus também pode falar através do conselho de cristãos confiáveis, 
ou também quando fazemos uma análise de nossos dons e talentos. Existe alguma idéia ou 
vocação que vem a sua mente uma vez ou outra, especialmente após você ter estado posto 
a orar? Essa pode ser a visão de Deus para a sua vida. Você também deve permitir que 
Deus amplie e aumente a alguma visão que Ele já lhe dera. Lembre-se de que quando for-
mos fiéis nas ocasiões pequenas, frequentemente, Ele nos promove às coisas maiores. Uma 
visão também pode ser herdada, contudo, o homem que a herda precisa ter se apropriado 
dela, e necessita exercer uma genuína liderança para poder realizar esta visão. 
 

“Onde não Há Visão Alguma” 
 
       Um homem precisa de uma visão muito clara destas três coisas: (1) Quem ele é em 
Deus, (2) qual é o seu propósito em geral como homem, e (3) qual é o seu propósito no 
individual como homem. Desta forma, ele pode saber à onde se conduz na vida, e ele pode 
guiar a todos guiar a todos aqueles que estejam debaixo de seu cuidado e responsabilida-
de. 
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       As coisas fundamentais têm que vir primeiro. Antes que Deus desse uma ajudante ao 
homem, Ele lhe deu uma visão com relação ao que ele deveria estar fazendo. Esta é a 
mesma ordem de prioridades que devemos seguir hoje em dia. 
       Se um homem não possui nenhuma visão, ou se sua esposa é a única que tem algum 
tipo de visão, o homem e toda a sua família passarão por tempos muito difíceis. Isto é de-
vido a Deus ter desenhado o homem para que levasse a outros com ele na sua visão. Nossa 
sociedade encontra-se em problemas porque, onde quer que um homem vá, ele sempre 
leva alguém consigo. Agora mesmo, a maioria dos homens não sabem pra onde vão, e as 
mulheres e os filhos que o acompanham não têm direção alguma. 
       É muito perigoso uma mulher se casar com um homem que não conhece a Deus, pois 
ela nunca poderá saber para onde ele a está levando. E mesmo que ele conheça a Deus, 
ele precisa aprender a viver na presença de Deus, porque alguns homens que conhecem a 
Deus não falam com Deus o tempo suficiente. 
       Nenhum homem tem o direito de guiar a uma mulher se ele não tem a habilidade para, 
de fato, escutar Deus. “Onde não há visão, o povo se desvia” (Provérbios 29:18). 
       Este é um assunto bastante sério. Significa que um homem-macho não pode pedir para 
um homem-mulher que o siga e ajude se ele não está fazendo nada na realidade. Para 
onde se supõe que ela vai ir? Com o que é que ela o vai ajudar? 
A mulher está buscando a alguém que esteja fazendo algo no 
qual ela possa contribuir. Todo o potencial, toda a energia, toda 
a motivação e toda a criatividade que há dentro dela têm que ser 
aplicadas em algo. Há muitas mulheres que têm aptidões e habi-
lidades, mas os homens não estão fazendo nada no que elas 
possam ajudar. Algumas mulheres esperam por semanas, meses, 
e até por anos, com suas habilidades latentes, dispostas a ajudar 
aos pais, aos maridos, aos amigos, a seus companheiros de tra-
balho — sem virem a fazer nada. A falta de direção resultante disto tudo pode fazer com 
que as mulheres sejam vulneráveis à cometer erros. Uma mulher precisa ter uma direção e 
estar envolvida numa atividade significante e importante para poder cumprir com seu 
propósito. 
       Lembre-se que o homem não foi criado para realizar toda a visão por si só. Deus criou 
a mulher para ajudar o homem para que levasse à cabo o propósito para o qual ambos fo-
ram criados. Tudo o que uma mulher tem foi feito para ajudar o homem. Todas as habilida-
des dela foram desenhadas para esta visão. Portanto, o propósito da mulher não pode ser 
realizado aparte do propósito do homem — e vice-versa. Deus tem planos especiais para 
as qualidades e talentos de cada mulher. No entanto, devido a forma de como que Ele 
desenhou a humanidade, a mulher precisa de um homem que tenha uma visão para que 
todos os propósitos dela possam ser realizados. Isto se aplica não 
só no matrimônio, mas também na igreja e no trabalho. Os minis-
tros, os chefes no trabalho e todos aqueles que estão nalgum tipo 
de liderança, precisam prover uma visão para todos aqueles a 
quem estejam conduzindo e guiando. De outra forma, todas as 
coisas em que eles e seus seguidores estejam se envolvendo serão 
completamente faltas de significado e com um profundo sentimen-
to de insatisfação.  
       Quando um homem não tem visão, ele faz com que a mulher sinta-se insegura. Uma das 
coisas mais tristes que um marido pode fazer é sentar-se com sua esposa e dizer, “O que é 
que nós vamos fazer?” Isto soa muito amável e muito democrático. Contudo, visto que é a 
responsabilidade do homem prover a visão, o fato de ele ter uma direção e um objetivo na 
vida dá a ela um – muito necessário – sentido de segurança. 
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       Portanto, a visão é mais importante até do que o dinheiro. Um homem pode ter uma 
grande quantidade de dinheiro e, todavia, não ter visão alguma, mas apenas enquadrado 
no fato de acumular dinheiro ou de estar vagando em diversas especulações. Talvez ele 
venha à ter sorte nalguma coisa, entretanto isto não significa que ele tem uma visão. Muita 
gente rica não tem propósito algum para essa vida. 
       O homem necessita de ter visão antes da disciplina, porque a disciplina vem da visão. 
A disciplina vem à medida que você planeja em direção ao futuro e faz sacrifícios para 
poder realizar a sua visão. 
 

Deus Sempre Dá a Provisão para a Visão 
 
       Como você pode saber se a sua visão virá a se realizar? Descanse seguro tendo em 
mente que Deus sempre provê para a visão que Ele lhe tem dado. O Jardim do Éden era a 
provisão que permitia a Adão levar à cabo o propósito de domínio que Deus tinha lhe dado. 
Deus sempre irá apoiar e suster Sua própria visão. Essa responsabilidade é Sua. Porém o 
homem tem que buscar e tem que receber a visão para poder garantir esta provisão. 
        

O Homem como Líder 
 
       Após o homem ter garantido uma visão, ele está pronto para a liderança. A maioria de 
nós forma nossa imagem pessoal de o que significa ser um líder, e a 
temos formado baseados em fontes de informação equivocadas, de 
forma que necessitamos voltar a meditar neste conceito. Temos dado 
foco em olhar às estrelas do cinema, às figuras famosas do esporte, 
aos cantores e aos políticos como nossa fonte de informação e como 
nossos modelos à seguir. Entretanto a maioria dos homens famosos 
não sabe o que significa ser um verdadeiro homem. Se você não acre-
dita em mim, pergunte pra eles onde estão seus filhos. Pergunte-lhes 
onde estão suas esposas. Pergunte-lhes como é sua vida no lar. A 
maioria dos mais ricos, dos mais famosos, dos mais prestigiados ho-
mens do mundo não podem manter seu lar em ordem. Nosso problema consiste em que 
temos dado foco em ver os lucros pessoais e o estado social como a regra de masculini-
dade, ao invés de ver os padrões que Deus tem posto. Impressionam a Deus os homens 
que têm uma visão dEle, e que podem suster, apoiar e nutrir a sua família e a outros, à 
medida que eles se movem nessa visão em busca de Deus e dos propósitos de Deus. 
 

Criados e Desenhados para Administrar 
 
       Eu tenho notado que existe alguns homens que querem fugir da responsabilidade de 
liderança que têm. Consideram esta responsabilidade como uma carga muito pesada. Eles 
permitem que suas esposas dirijam e administrem todas as coisas. Já outros, querem ir 
egoisticamente em busca de seus próprios interesses pessoais, sem se importarem com as 
necessidades dos demais. Certos homens pensam que eles não merecem ser líderes; Eles 
pensam que precisa-se ser muito rico ou possuir uma educação altíssima para poder o ser. 
       Uma vez, encontrava-me falando em Pittsburgh, eu pude conversar com uma jovem 
moça que era a vice-presidenta de um banco, e tinha apenas vinte e cinco anos de idade, e 
era solteira. Ela me disse, “Eu só peço a Deus que me abençoe dando-me um homem que 
seja como você. Como você já sabe, eu tenho tudo o que eu preciso: tenho meu próprio 
apartamento, ganho mais de $50.000 dólares por ano, e até mesmo posso me dar ao luxo 
de comprar pra mim um carro da marca Porsche. Porém eu decidi que não comprarei pra 
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mim um Porsche porque isso poderia intimidar aos homens. Estaria dando uma impressão 
equivocada. Eu comprei um carro mais barato, para que os homens não venham a se es-
pantar”. 
       Eu disse pra ela, “Você tem uma idéia que está equivocada. Você não deveria se casar 
com um homem que se deixe intimidar pelo fato de você estar dirigindo um carro da mar-
ca Porsche, pois isto significaria que esse homem é muito inseguro. Isto também significa-
ria que este homem mede sua posição de acordo com o que ele possui. Quando a insegu-
rança se casa com insegurança, você irá ter problemas pelo resto da sua vida”. 
       Se você é a presidenta de uma companhia, não importa se a sua secretária dirige um 
Jaguar. Você continua sendo a presidenta. Como homem, você não pode permitir que a 
sua auto-imagem dependa do que outra pessoa possui. Deus te fez como cabeça, e se você 
chega a conhecer uma mulher que dirija um Porsche, e que seja a vice-presidenta de um 
banco e que seja dona da sua própria casa, tudo isso não tem nada de mal. De que você 
tem medo? Você precisa entender que esse tipo de mulher é toda uma benção. E se você 
dar para ela a sua liderança, ela será muito feliz compartilhando o que possui. Ela apenas 
quer saber se você é capaz de administrar bem tudo o que ela tem. 
       Deixem-me pôr algo muito claro: se você é um homem, você nasceu para ser um líder. 
Deus fez primeiro o homem porque [Ele] queria que o homem fosse 
responsável. Um homem não decide administrar ou não administrar. 
Ele tem sua posição por causa da virtude ou do dom de seu pro-
pósito. O homem é o cabeça da casa não porque ele tenha que 
administrar. Ele administra porque ele é a cabeça do lar. Sua posi-
ção é inerente. Nenhum homem pode se sentar para discutir o fato 
de se ele vai ou não vai administrar seu lar, ou se acaso ele terá que ir trabalhar para 
sustentar sua família. Isto não é assunto que se ponha em discussão.  
       O homem foi projetado para ter uma liderança responsável. Ele foi feito para adminis-
trar e ser responsável de tudo aquilo que está debaixo de sua competência. (Deus também 
pode usar mulheres para a liderança, mas esse é um dos principais propósitos do homem. 
Para maiores informações acerca do tema da mulher na liderança, favor refira-se à meu 
livro intitulado Entendendo o Propósito e o Poder da Mulher). 
       Deus criou e projetou o homem para que seja um líder. Lembra do princípio? Você é o 
que é devido a sua razão de ser. Portanto, o homem já possui qualidades de liderança 
dentro dele. Contudo, ele precisa redescobrir as características da liderança para que ele 
possa se dedicar a desenvolver as qualidades que Deus lhe deu e para que possa tornar-se 
um líder efetivo. 
 

Características de um Líder 
 
1. Forte e corajoso 
 
       O homem foi projetado para correr riscos e enfrentar desafios. De maneira frequente, 
Deus dá aos homens tarefas que parecem ser grandes demais para eles — e que são. Só 
podem ser realizadas com a ajuda de Deus. Entretanto as características do valor, da força 
e da ousadia fazem possível o fato de os homens poderem dar os passos de fé necessários 
para trazer a intervenção de Deus. 
       O SENHOR disse a Josué, “Seja forte e corajoso, porque você conduzirá este povo para herdar a 
terra que prometi sob juramento aos seus antepassados” (Josué 1:6). É impossível ser o líder da 
família e da sociedade se você não é suficientemente forte e corajoso. E Josué tinha uma 
família formada por três milhões de pessoas! Deus deu a este homem uma tarefa designada 
para todo homem. 
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2. Obediente aos Mandamentos de Deus 
 
       Deus acrescentou algo ao mandamento que deu a Josué. Ele disse, “Tenha muito cui-
dado de obedecer a todos os mandamentos”. (Ver versículo 7.) Um homem forte precisa 
estar submetido à autoridade de Deus. Nenhum homem pode ser forte se não estiver pres-
tando contas a alguém. Um verdadeiro homem não ignora a autoridade. Ele se mantém no 
jardim da presença de Deus, orando e lendo a Palavra de Deus, para que ele possa enten-
der e obedecer Seus mandamentos. 
       Alguns homens tomam sua coragem e força e os usam descuidadamente. Quando um 
homem se distancia de Deus, e toma sua vida em suas próprias mãos, e não combina a 
coragem com o senso comum, ele pode causar-se a si próprio e à sua família muitos pro-
blemas. A verdadeira coragem e força vem somente através da confiança na fidelidade de 
Deus e em crer na Sua Palavra. 
 
3. Um Pensador Lógico 
 
       Para ser um líder, você deve ser um pensador lógico e manter a mente muito sincera. 
Você precisa conseguir identificar como são cada um dos problemas específicos, analisá-
los, calcular o que se precisa fazer para resolvê-los, tomar uma decisão (às vezes muito 
rapidamente) e atuar baseado nela. Você não pode ser afetado pelo meio ambiente que te 
rodeia ao ponto de você se imobilizar e deixar que os seus sentimentos te governem. Você 
não pode ser governado pelas suas emoções. 
       Então, mesmo que um homem tenha emoções, não é guiado por elas da mesma manei-
ra de que uma mulher frequentemente se deixa levar por elas. A mulher foi feita por Deus 
para integrar suas emoções à tudo aquilo que ela vê e pensa. Isto não é uma coisa negativa, 
mas um dom que Deus pôs dentro da mulher, o qual a capacita para simpatizar com outros 
e para poder compartilhar a compaixão e misericórdia de Deus em muitas situações. 
       Um líder não pode ser governado muito frequentemente por suas emoções ou por seus 
sentimentos, especialmente quando precisa tomar decisões muito 
difíceis. Foi por essa razão que Deus desenhou os homens diferen-
tes das mulheres. O homem não é emocional, mesmo tendo emo-
ções. Ele sente bastante, entretanto, devido a seu propósito, seus 
sentimentos em geral não são sua consideração principal. Ele é 
guiado por seu pensamento. Devido a isso, as mulheres podem ter 
a impressão de que os homens são frios. Eles não são frios; eles só 
não estão tão influenciados em suas emoções.  
       Pensem sobre Moisés e os israelitas quando se encontravam nas margens do Mar Ver-
melho, tendo Faraó e seu exército quase nas suas costas para destruí-los. Eu posso imagi-
nar a irmã de Moisés que chamava-se Maria, tendo uma reação emocional, e dizendo, 
“Ahhh, Deus! Faz alguma coisa!” Porém Moisés tem a sua cabeça completamente fria. A 
Bíblia diz que Moisés se levantou, e disse, “O SENHOR lutará por vocês; tão-somente acalmem-
se” (Êxodo 14:14). Ele basicamente estava dizendo, “Tenham paz; lhes prometo que tudo 
vai dar certo”, enquanto que ao mesmo tempo Faraó se aproximava com milhares de seus 
soldados. 
       Os israelitas não tinham forma de escapar: o mar estava à frente deles; os egípcios 
estavam atrás deles. Mas no meio dessa situação, podemos ver esse homem frio, sereno e 
tranquilo. Sua calma fez com que todos os israelitas se acalmassem também. Eles sabiam 
que Moisés nunca tinha mentido antes. Quando ele dizia algo, isso acontecia. 
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       Eu posso ver a Moisés, após ter terminado de falar, parado atrás de um arbusto, cla-
mando a Deus, “Você escutou o que eu disse? Ó, Deus, ajuda-nos por favor”. Deus disse a 
Moisés, “Por que você está clamando a mim? Diga aos israelitas que sigam avante” (v. 15). Eu acre-
dito que o que a Palavra de Deus está tentando nos ensinar é que um líder é alguém que 
nunca transmite seu medo àqueles que estão debaixo de sua responsabilidade. Eu não 
disse que nunca tivesse medo — mas que ele não permite que seu medo infecte a outros. 
 
4. O Coração de um Servo 
 
       Um verdadeiro homem, um verdadeiro líder, é um servo. Não será um ditador. Ele 
cuida dos demais antes de pensar em si mesmo. Jesus disse o seguinte:  
 
       “Vocês sabem que os governantes das nações as dominam, e as pessoas importantes exercem poder 
sobre elas. Não será assim entre vocês. Ao contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês 
deverá ser servo, e quem quiser ser o primeiro deverá ser escravo; como o Filho do homem, que não veio 
para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos” (Mateus 20:25-28) 
 
       O apóstolo Paulo repetiu este tema quando ele escreveu, “Cada um cuide, não 
somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros” (Filipenses 2:4), e 
“Maridos, ame cada um a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se por ela” (Efésios 
5:25). De que forma Cristo amou a Sua igreja? Primeiramente entregando-se por ela. Isto 
significa que um homem deve renunciar seus desejos pessoais, privados, ambiciosos e 
egoístas para poder servir à sua esposa e à sua família. Ele precisa imitar a natureza de 
Cristo. 
 
5. Um Espírito Disposto a Aprender 
 
       Um verdadeiro líder tem humildade, de forma que está disposto a aprender de outros 
e a ser corrigido quando necessário. Alguns dos maiores momentos da minha vida são 
ocasiões quando minha esposa me corrige, me dá idéias ou me dá seu ponto de vista acer-
ca de algo que eu não pude fazer corretamente. Minha esposa tem recursos tremendos 
dentro dela. Requer-se um verdadeiro homem para poder submeter-se a pedir ajuda. Só 
os idiotas evitam isso. Deus não está buscando gente controladora. Deus está buscando um 
líder que dê fruto de si mesmo por meio de ser podado sempre que necessário a fim de 
dar uma colheita maior e mais saudável. 
       Os homens precisam lembra-se que as mulheres estão aqui para ajudá-los. Eu acredito 
que uma das razões por que Deus tomou a mulher do flanco de Adão e de sua costela, é 
para enfatizar sua natureza. A palavra costela significa “apoio” ou “suporte”. É exatamente 
o que a costela faz. Sustém toda a parte superior do corpo humano junto com as vértebras. 
Portanto, uma mulher deve ser um sistema de apoio. Se ela funciona em seu propósito, ela 
irá ajudar o homem a funcionar no dele. 
      

O Que uma Mulher Pode Fazer 
 
       Eu quero dizer uma palavra muito especial neste momento para todas as mulheres 
estejam lendo este livro. Deus disse que não era bom que o homem estivesse só, assim que 
criou a mulher. Você é boa para o homem. Uma das formas em que você pode ser boa 
para ele é mostrando-lhe respeito como o líder do lar que ele é. 
       Algumas vezes o marido poderá dizer, “Eu acho que deveríamos fazer isso”, e de 
imediato, sua esposa mostra-lhe que ela não confia nele. Ela responde, “Fazer o que? Você 



não fez nada até agora!” Ela acaba de lastimar o ego do homem. O que ela pode dizer se 
não estiver segura com relação à idéia dele é, “Bom, vamos tentar isso dessa maneira 
então”. Quando ela diz, “tentar”, ele ouve “confiar”. “Vamos tentar isso” significa que ela 
confiará nele neste projeto. Logo, se ele se engana, ela pode dizer, “Nos equivocamos”. 
Uma mulher pode proteger o rosto de seu marido se ela notar que ela também comete 
erros. 
       Alimente a necessidade que o seu marido tem de ser respeitado na liderança dele. Não 
importa o que ele fizer, apenas mantenha-se alimentando isto. Quando você levar isso ao 
ponto em que venha à ser algo forte e efetivo, se converterá em uma grande benção para 
vocês dois. Ele aprenderá a administrar porque ele sabe que você irá o apoiar. 
 

Um Alicerce Forte 
 
       O fato de aprender a ser tanto um visionário quanto um líder é crucial para o homem, 
pois o capacita a ter um alicerce muito forte e a poder cumprir suas outras tarefas de domí-
nio. No capítulo seguinte vamos ver mais duas responsabilidades que são: professor e cul-
tivador. 
  
 
 
 
 

Princípios 
       1. Ser um visionário é uma responsabilidade fundamental para o homem porque, sem 
ela, ele não pode cumprir suas outras tarefas como líder, como professor, como cultivador, 
como provedor e como protetor. 
       2. Ter visão significa ser capaz de conceber e de mover-se na direção do propósito de 
alguém na vida. 
       3. O homem foi criado para ser um visionário. Ele é capaz de ver a perspectiva desen-
volvida na vida, e é capaz de planejar para o futuro desde um ponto de vista lógico e pra-
tico. 
       4. O homem foi desenhado para ser um visionário. Ele é capaz de ver a perspectiva 
extensa na vida, e é capaz de planejar para o futuro desde um ponto de vista lógico e prático.  
       5. Os requisitos para descobrir a visão: (1) seguir o exemplo de Jesus Cristo, (2) reco-
nhecer a liderança de Jesus Cristo, (3) ouvir a direção de Deus e (4) abrir-se para a comu-
nicação de Deus.  
       6. Um homem precisa ter uma visão nítida de (1) quem ele é em Deus, (2) qual é o seu 
propósito geral como homem, (3) qual é o seu propósito como homem no individual. 
       8. Se o homem não tem nenhuma visão, isto afetará negativamente à todos aqueles que 
o seguem, especialmente à sua família. 
       9. Antes que Deus desse para o homem uma ajudante, Deus deu-lhe uma visão. 
       10. Um homem não pode pedir à uma mulher que o siga e que o ajude se ele não tem 
nenhuma visão. 
       11. Deus sempre provê o necessário para a visão que Ele dá. 
       12. Deus criou e desenhou o homem para que fosse um líder responsável. 
       13. As características de um líder são: (1) ser forte e corajoso, (2) ser obediente aos 
mandamentos de Deus, (3) ser um pensador lógico, (4) ter o coração de um servo e (5) ter 
um espírito disposto a aprender. 
       14. Uma das formas que uma mulher pode ser boa para um homem é por meio de o 
respeitar como líder da casa. 
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Quando um Homem Ensina à Sua Família a Palavra 
de Deus e os Caminhos de Deus, Ele Atrai sobre si a 
Confiança de Deus e a Comunhão com Deus 

 
 

As tarefas de professor e cultivador para o domínio são uma parte integral do propósito e 
do desenho de Deus para o homem. A importância de os homens se envolverem em ensi-
nar a Palavra de Deus aos membros de sua família e à outros que estejam em sua esfera de 
influência e que precisam ser motivados em suas necessidades de crescimento pessoal, 
necessita ser recapturada hoje em dia. 
 

O Homem como Professor 
 
       Nós vimos que Deus deu para Adão instruções específicas concernentes à maneira em 
que a raça humana deveria viver e trabalhar no Jardim do Éden, e também, que Deus fez 
de Adão o responsável por comunicar a Eva tudo aquilo que havia sido ensinado. Desta 
forma, Deus estabeleceu os precedentes para que o homem fosse o principal professor da 
família. 
       Alguns homens acham que, já que têm a responsabilidade de ensinar, eles são mais 
inteligentes que as mulheres. Se isso fosse questão de inteligência, muitas mulheres nos 
teriam feito à um lado, homens! O fato de ser um professor não significa que você é mais 
inteligente — somente significa que é o seu propósito comunicar a Palavra de Deus e a 
vontade de Deus à sua família. 
 

Criados para Ensinar 
 
       O homem foi criado para ser o líder espiritual e professor de sua família. A Bíblia diz 
que se uma esposa tiver uma pergunta sobre algum assunto espiritual na 
igreja, que ela deve ir e perguntar para o seu esposo sobre isso quando 
chegarem em casa. (Favor ver 1a Coríntios 14:35.) Por quê? Porque ele 
está suposto a conhecer a Palavra de Deus. No entanto muitas mulheres 
sabem mais da Palavra de Deus que os homens. Como é que um homem 
pode ser professor se ele não conhece as lições? 
       Efésios 6:4 diz, “Pais, não irritem seus filhos; antes criem-nos segundo a 
instrução e o conselho do SENHOR”. Muito frequentemente, os pais deixam 
essa responsabilidade nas mãos das mamães somente. É muito difícil para as mulheres 
quando os filhos chegam à idade em que eles já não mais querem submeter-se à autorida-
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de. Os homens precisam pôr um exemplo espiritual muito forte para seus filhos, especial-
mente nessa idade tão difícil de suas vidas. 
 

Desenhados para Ensinar 
 
       O homem foi desenhado com a capacidade para cumprir com seu propósito de ensinar, 
tal como foi o caso com as responsabilidades do homem de ser visionário e líder 
       O ensino encontra-se inato na natureza do homem. Um professor é alguém que sempre 
estará dizendo-lhe como fazer as coisas. Algumas vezes isto parece para as mulheres como 
se os homens estivessem lhes dizendo o que elas têm que fazer o tempo todo. Suponhamos 
que um marido chegue em casa após trabalhar, e nota que a cozinha está numa desordem 
total. Ele diz à sua mulher que há uma maneira mais eficiente de arrumar a cozinha, e sur-
preende-se quando ela lhe diz, “Quem você pensa que é? Eu tenho estado na casa como 
escrava, limpando tudo e cuidando das crianças todo dia, e agora você vem me dizer como 
eu tenho que arrumar a minha cozinha?” Entretanto esta é a sua natureza. Estou falando da 
tendência que os homens têm para ensinar, mas nesse momento eu não estou falando da 
forma de como eles deveriam comunicar sua informação. 
       Por que é que um homem sempre quer corrigir todas as coisas? Um professor sempre 
deseja participar. Ele quer sentir-se responsável pelo progresso ou avanço de “sua classe”. 
Portanto, ele dá instruções, conselhos e advertências. Logo, seu conselho talvez não seja 
nada bom, mas ainda assim, ele quer dá-lo. O que sua esposa pode fazer nessa circunstân-
cia em particular é assentir com sua cabeça e dizer com sinceridade, “Obrigado pela sua 
sugestão” e então, ir e fazer as coisas da forma como a ela parecer melhor. Freqüentemen-
te, ele só precisa sentir que é ouvido e que suas sugestões são estimadas. 
       Uma das melhores coisas que uma mulher pode dizer para um homem é “Diga-me 
mais sobre isto”. Anime-o. Quando você rechaça seu dom de ensino, você esta frustrando 
sua própria natureza. O que ele precisa é de crescer na qualidade do seu ensino. Isso é 
parte de o que uma esposa pode fazer para demonstrar respeito ao seu marido. 
 

O Ensino Atrai a Confiança de Deus 
 
       Abraão foi o primeiro homem que Ele chamou de Seu amigo. (Ver Isaias 41:8.) Por que 
Abraão agradou a Deus? Achamos a resposta em Gênesis 18. Nos versículos 20-21, Deus 
indicou que [Ele] destruiria Sodoma e Gomorra devido à maldade deles. Justamente antes 
disso, Deus diz, “Esconderei de Abraão o que estou para fazer?” (v. 17). Deus continua, dizendo, 
 
       “Abraão será o pai de uma nação grande e poderosa, e por meio dele todas as nações da terra serão 
abençoadas. Pois eu o escolhi, para que ordene aos seus filhos e aos seus descendentes que se conservem 
no caminho do SENHOR, fazendo o que é justo e direito, para que o SENHOR faça vir a Abraão o que lhe 
prometeu” (v. 18-19). 
 
       Abraão agradou a Deus pela mesma pela qual Ele o escolheu: Deus conhecia o caráter 
de Abraão. O que conhecia dele? “Pois eu o escolhi, para que ordene aos seus filhos e aos seus 
descendentes que se conservem no caminho do SENHOR, fazendo o que é justo e direito, para que o 
SENHOR faça vir a Abraão o que lhe prometeu” (v. 18-19). 
       Deus estava dizendo, “Abraão me agrada porque Eu posso confiar nele. Eu sei que 
nele eu posso confiar porque seu lar está em ordem. Eu não terei segredos à ele”. Deus 
não disse que Abraão lhe agradou porque falava em línguas ou porque fazia milagres ou 
porque orava muito. Deus não disse que Abraão lhe agradava porque ele era um pregador 



famoso, ou um famoso professor, ou um famoso evangelista. Deus disse, “Abraão Me agra-
da porque ele irá ensinar sua à esposa, sua família e à toda sua casa a Palavra de Deus”. 
 

Conhecendo a Palavra 
 
       Se um homem não possui o conhecimento e a capacidade de ensinar para uma mulher 
a Palavra de Deus, logo, ele não está verdadeiramente preparado para o casamento. O fato 
de o período da puberdade ter passado não faz com que você esteja 
preparado para ma-trimônio. O fato de ter um trabalho ou um título 
universitário não faz com que você esteja preparado para o matrimô-
nio também. Estou falando nos requisitos de Deus. Enquanto Deus 
chega mais perto de você, você só está pronto para o casamento quan-
do você é capaz de ensinar para a sua família Sua Palavra. Se você já é 
casado entretanto não conhece a Palavra de Deus, você deveria como 
sua prioridade principal o fato de estudar a Bíblia e de obter conheci-
mento da Palavra de Deus. Você deveria ir para uma igreja a qual você 
possa estudar as Escrituras, para que você possa saber o que Deus lhe 
ordenou fazer como homem. Você não pode ensinar aquilo que você não conhece. 
       Como você pode ensinar à sua família a Palavra de Deus se a única coisa que faz é ver 
programas de televisão, ou o programa de Sobrevivência ou jogos de futebol? Como você 
pode ensinar à sua família a Palavra de Deus se a única coisa que lê é Superman e Quarteto 
Fantástico ou a revista Times e a revista Newsweek? Como é que você pode ensinar à sua fa-
mília a Palavra de Deus se você não tem tirado nenhum tempo para aprendê-la?  
       Há homens que sabem mais de esportes que de Bíblia. Eles podem falar o nome de 
cada equipe de beisebol, de quem joga nelas e dizer-lhe quem está jogando na série com-
pleta, no entanto, eles não sabem nada da Palavra de Deus. Eles podem ensinar seus filhos 
como jogar futebol, mas eles não sabem como ensinar-lhes a viver de forma santa. 
       Alguém poderia dizer, “A Bíblia é uma coisa, mas o que eu estou ensinando ao meu 
rapaz é como ser um verdadeiro homem”. O que você está lhe ensinando? Um jovem disse-
me como o pai dele lhe disse um dia, “Venha, vou te ensinar como ser um verdadeiro ho-
mem”. O pai dele o levou ao clube e à adega (local de guardar vinhos; N. do T.) que estava 
acostumado a ir, assentou ele em um dos bancos, e disse para a camareira, “Dê para esse 
homem uma bebida bem carregada. É hora dele se converter num homem completo. Já 
tem dezesseis anos”. Ele disse ao seu filho, “Se você puder aguentar uma boa dose de 
licor, você é um verdadeiro homem”. E enquanto estavam ali sentados, ele apontou à uma 
moça que estava próxima de uma mesa de bilhar. Ele disse, “Esta vendo essa moça? Um 
verdadeiro homem sabe como dominar uma moça como essa”. Esta era a forma que um 
filho estava sendo ensinado a como ser um homem por seu pai. 
       Alguns homens pensam que estão ensinando aos seus filhos como ser homens por 
meio de levá-los para ver jogos de futebol, onde vêem muitos homens que lutam por um 
pedaço de bola. Eles dizem, “Isso é ser um homem. Um homem tira outras pessoas do chão, 
e os golpeia até deixá-los meio mortos num campo de futebol”. Não instrua à seu filho o 
que significa ser um verdadeiro homem por meio de ensinar-lhe a beber licor ou a jogar 
bola. Se precisa ser um verdadeiro homem para ensinar um jovem a Palavra de Deus, para 
instruí-lo nos princípios da vida, os quais continuaram sendo válidos pra ele mesmo depois 
que acabar o jogo de futebol. 
       Abraão foi um homem que levou à sério sua responsabilidade como o cabeça de sua 
casa. E o SENHOR disse, “Eu conheço Abraão”. Eu me pergunto — Por acaso Deus conhece 
você? Ele pode falar de você , “Eu sei que você ensinará à sua família a Palavra de Deus”? 

Se um homem 
não é capaz de 

ensinar a 
Palavra de 

Deus, 
logo, ele 

não está pronto 
para se casar. 



       Se você quer que Deus te considere como Seu amigo, então você deve se transformar 
em um professor da sua própria casa. Você tem que estar cheio da Palavra de Deus para 
poder partilhá-la com a sua família. Há muitos, muitos homens  que ainda não entendem e 
não apreciam o valor que a Palavra de Deus tem para ajudá-los a cumprir seus propósitos. 
       Muitos homens somente levam sua esposa à igreja e somente mandam seus filhos para 
a Escola Dominical, porque eles não querem ser responsáveis pelo treinamento espiritual 
deles. Abraão sabia a Palavra de Deus, e a ensinava. E Deus disse, “Eu não vou esconder 
nada de Abraão”. Você não gostaria de ser o tipo de homem para o qual Deus diz, “Vou 
lhe dizer todos os Meus segredos”? 
       Um homem que instrui sua casa nas Escrituras sempre atrai Deus. Não importa o quanto 
você ore ou vá à igreja cantar hinos se você não ensina para a sua casa os caminhos de 
Deus, se você não dá a importância devida à Palavra de Deus na sua casa por meio de 
transformá-la no seu guia para viver, logo, Deus te vê como um homem bastante débil. 
       Acaso você não sabia que existem pregadores que podem pregar-lhe tremendamente, 
no entanto, nem sequer podem sentar-se civilizadamente para comer com 
sua esposa? Não interessa pra Deus sua pregação como também a conduta 
que levam em seus lares. Há pessoas que podem pregar grandes discursos 
teológicos e que podem te impressionar com todo o conhecimento de sua cabeça. Porém, 
em 1a Timóteo 3, na verdade Ele diz, “Olha, se um homem quer ser líder na igreja, primei-
ro ele necessita ter sua casa em ordem”. (Ver versículo 12 de 1a Timóteo 3.) 
       Deus não mede sua habilidade de ser líder por meio de suas aptidões acadêmicas ou 
religiosas. Ele te mede por meio de suas qualificações domésticas. Se você cuida de seus 
filhos, então, Deus diz, “Muito bem, agora você pode ser líder de minha igreja”. Se você 
pode administrar seu lar, então você pode administrar a casa de Deus. 
 

Como Ensinar a Palavra de Deus à Sua Família 
 
       Em Deuteronômio 4, Moisés dá as instruções de Deus aos líderes dos lares com relação 
à maneira de como eles deviam ensinar às suas famílias a Palavra de Deus; ele diz primeiro, 
        
       “Apenas tenham cuidado! Tenham muito cuidado para que vocês nunca se esqueçam das coisas que 
os seus olhos viram; conservem-nas por toda a sua vida na memória. Contem-nas a seus filhos e a seus 
netos.” (v. 9) 
 
       Deus está dizendo pros homens, “Não apartem seus olhos de Meus Caminhos. Asse-
gurem-se de entendê-los e de obedecer eles em primeiro lugar. Então, “contem-nas a seus 
filhos e a seus netos”. Por quê? Pois vocês estão designados a ser professores. 
       Não somente digam a seus filhos, “Façam isto”, ou “Não façam aquilo”. Expressem a e-
les como Fazê-lo. Observe a sua vida e assegure-se de guardar a Palavra 
de Deus na sua vida. Alguns homens dizem uma coisa, mas fazem outra. 
Por exemplo, eles talvez digam a seus filhos que são honestos, mas então, 
eles ligam para o seu trabalho quando não vão trabalhar, dizendo que 
estão enfermos, sendo que não estão. Alguns pais dizem a seus filhos, “O 
tabaco e o cigarro são muito maus para você”, enquanto que, ao mesmo 
tempo, eles estão fumando cigarros. Você sabe o que é que as crianças 
vêem cada vez que vêem um adulto fumando? Eles vêem um mundo de 
adultos, e então dizem, “Para ser um adulto, você tem que fumar”. Os adultos reforçam 
essa idéia por meio de suas ações. 
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       Deus fala para nós não fazermos isso com nossos filhos. As pessoas parecem não enten-
der que você não pode ensinar algo se você não está sendo um exemplo em si mesmo. Um 
bom professor é alguém que ensina com exemplo. 
       “Contem-nas a seus filhos e a seus netos”. Eu quero dizer aqui, algo para os avôs. Quando o 
seu filho ou filha lhe mandarem esse pequeno menino ou menina para que você cuide de-
les, com que você manda eles de volta pra casa? Algumas crianças aprendem coisas desa-
gradáveis de seus avôs. 
       Alguns pais notam que seus filhos voltam pra casa maldizendo ou contando piadas de 
adulto, e perguntam-se onde aprenderam isso. Eles aprenderam isso do avô e da avó! Seus 
netos deveriam aprender de você a Palavra de Deus. Quando seus filhos te mandarem 
seus netos para lhe visitar, essas crianças deveriam voltar pra casa sabendo mais da Pala-
vra de Deus.  
       Deus está muito interessado em que os pais ensinem a seus filhos. Ele não diz aqui que 
você mande seus filhos para a igreja, para a Escola Dominical ou ao Acampamento Bíblico 
de Verão. Diz que você mesmo deve lhes ensinar. Todas essas outras coisas são boas, mas 
se não são reforçadas no lar, as crianças podem ter a impressão de que seus pais pensam 
que a Bíblia não é importante. Os pais não se dão conta do impacto negativo que este tipo 
de atitude pode ter em suas famílias. 
       Após dar os mandamentos de Deus para todo o povo, Moisés disse,  
 
       “Que todas estas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Ensine-as com persistência a 
seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, 
quando se deitar e quando se levantar. Amarre-as como um sinal nos braços e prenda-as na testa. 
Escreva-as nos batentes das portas de sua casa e em seus portões” (Deuteronômio 6:6-9) 
 
       Primeiramente Deus diz, “ensine-as com persistência (Minhas Palavras e Meus Manda-
mentos) a seus filhos”. Então, Ele diz como fazê-lo. 
 
1. “Converse sobre Elas Quando Estiver Sentado em Casa”. 
 
       O que é que seus filhos ouvem em sua casa? O que é que eles ouvem quando você se 
senta para comer? Por acaso ouvem de algum escândalo dos jornais? Sobre o último filme? 
O que você costuma discutir? Você costuma falar acerca da bondade de Deus? Quando vo-
cê se senta em casa no seu tempo de descanso, o que você faz? Passa tempo ensinando a 
seus filhos a Palavra de Deus? Você costuma ter tempo de comunhão familiar com Deus e 
também ter devocionais? 
 
2. “Converse sobre Elas... Quando Estiver Andando pelo Caminho”. 
 
       De que você fala cada vez que leva seus filhos à escola ou quando sai para passear ou 
quando saem de viajem? Você grita com os outros motoristas, ou escuta coisas que não te 
edificam na rádio? Que tipo de exemplo está dando a seus filhos quando está em público? 
Fala dos outros pelas costas? Ou você vive na Palavra de Deus numa forma natural todos os 
dias? 
       Alguns homens nunca falam de Deus fora da igreja. Entristece-me muito quando vejo 
homens que se envergonham do Evangelho de Jesus Cristo. Eles pensam que têm que apa-
rentar-se muito na moda, e para estar na moda, eles não podem falar de Jesus Cristo. Deus 
diz, “Um verdadeiro homem o qual Eu considero é aquele que não tem devoção apenas no 
seu lar, mas que sai por todo o mundo e fala de Mim por todo lugar que anda — em seu tra-
balho, no mercado, e até quando se diverte”. 



       Quando você for trabalhar, não esconda o seu cristianismo atrás do jornal. Você deve 
falar às pessoas acerca de Cristo Jesus até lá onde você trabalha. Até lá na rua. Não se 
envergonhe de dizer-lhes sobre Aquele que morreu por você. 
 
3. “Converse sobre Elas... Quando Se Deitar”. 
 
       Antes que diga “boa noite” a seus filhos ou que deite-os para que durmam, quais são 
as palavras com que se despede deles? A segurança da presença de Deus durante a noite? 
Algum Salmo motivador? Ou você só se despede deles enquanto você está fazendo algo de 
trabalho terminando alguma outra coisa? 
       No que você está pensando até antes que você vai dormir? Você não sabia que a última 
coisa em que você pensa à noite será a primeira coisa que você pensará quando desper-
tar? Às vezes você sonha com isso. Assusta-me que as pessoas de forma deliberada se 
põem a pensar nas piores coisas. Alguns de vocês lêem os piores livros antes logo antes 
de dormir. E então pergunta-se por que seu espírito está tão perturbado. 
 
4. “Converse sobre Elas... Quando Se Levantar”. 
 
       Quando você se levanta de manhã, você meditará na Palavra de Deus se é que você 
meditou nela antes de ir dormir. E você começará a ministrar à medida que você pratica 
com sua família. Como normalmente você saúda os seus filhos pelas manhãs? Com uma 
lembrança amável do amor de Deus, dando-lhes força para o resto do dia? Com que tipo 
de armadura você manda os seus filhos para a escola todo dia? Esse é um mundo muito di-
fícil das crianças crescerem hoje em dia, e eles necessitam da Palavra de Deus para forta-
lecê-los. 
 
5. “Amarre-as como um sinal nos braços e prenda-as na testa. Escreva-as 
nos batentes das portas de sua casa e em seus portões”. 
 
       O que Deus está tentando mostrar na passagem anterior é o fato de que qualquer coisa 
que as suas mãos procurarem fazer, você deve se assegurar que está de acordo com a 
Palavra de Deus. Qualquer coisa que estiver nos seus pensamentos, você deve estar certo 
de que esteja de acordo com a Palavra de Deus. “Nos batentes das portas” — eu gosto 
disso. Os batentes das casas nos tempos de Moisés eram dois grandes postes que sustenta-
vam o marco da casa. Qualquer que passasse por esses postes teria entrado na sua casa. 
Isso significa que toda a sua casa deve estar sustentada pela Palavra de Deus e que você 
deve checar quem entra na sua casa para se assegurar de que passem através da Palavra 
de Deus. 
       Deus está dizendo para os pais e pros jovens que aspiram ser pais, “Pegue a Palavra 
de Deus e coloque-a dentro de você. Encha toda a sua vida com a Palavra de Deus”. Se 
alguma pessoa quiser ter acesso a sua vida ou a sua casa, essa pessoa tem que passar atra-
vés da Palavra de Deus. Se alguma mulher quiser se casar contigo, você deve lhe dizer 
diretamente, “Se você não conhece a Deus e se não conhece a Palavra de Deus, não me 
importa quão linda você pareça ou quanto você possa me dar — me esqueça”. 
       Eu ficaria encantado se Deus levantasse homens que não se comprometessem e que 
não se casassem com uma mulher que não fosse uma mulher de Deus. Às vezes não temos 
padrões ou parâmetros de nenhum tipo. Temos que possuir padrões e valores e princípios 
outra vez. Nossos valores vêm daquilo que acreditamos. Eles criam nossas normas morais 
e afetam nosso comportamento. Se nós acreditamos na Palavra de Deus, então, esse é o 
nosso sistema de valores e princípios. 



 

O Homem como Cultivador 
 
       O fato de conhecer a Palavra de Deus é essencial para os homens que irão cumprir sua 
responsabilidade de cultivadores das vidas espirituais e pessoais dos membros de sua 
família. 
 

Criados e Desenhados para Cultivar 
 
       Antes que Eva fosse criada, Deus colocou Adão no Jardim do Éden e disse para ele que 
o cultivasse. (Favor ver Gênesis 2:15.) Cultivar significa melhorar algo do 
estado em que você o recebeu. Se um homem recebe algo para que o tra-
balhe, ele nunca deve terminar com o mesmo que tinha quando o recebeu. 
Quando ele termina de trabalhar nele, deve estar multiplicado, mais efe-
tivo e muito mais frutífero. Deus disse ao homem que deveria ser um edifi-
cador, e qualquer homem que queira ser um verdadeiro homem apreciará 
sua responsabilidade de melhorar tudo o que lhe rodeia. 
       Alguns homens se concentram apenas em seu próprio fruto e em seus 
lucros pessoais. Eles só estão melhorando a si próprios. Isto se chama ego-
ísmo. Eles não têm esposas frutíferas, nem filhos frutíferos, porque eles têm descuidados 
deles por completo. Um verdadeiro homem olha pelas necessidades dos demais e ajuda-
os a crescer. 
 
1. Cultivado de Seu Trabalho, de Seus Talentos e de Suas Habilidades 
 
       Primeiramente, o homem foi desenhado para fazer seu trabalho de forma que ele é 
capaz de transformá-lo numa coisa muito melhor do que como era originalmente. Na pará-
bola dos talentos, o homem que encontrava-se viajando fora do país confiou ao primeiro 
servo cinco talentos, ao segundo confiou dois talentos e ao terceiro confiou um talento. Está 
implícito que o homem disse para eles, “Agora, quando eu regressar, eu não quero 
somente ver o mesmo dinheiro que lhes dei. Eu quero ver o lucro do meu dinheiro 
investido em vocês”. Quando o homem regressou, e o servo que só tinha um talento não 
havia feito nada para obter lucro do dinheiro do seu patrão, foi chamado de “malvado” e de 
“frouxo”. (Ver Mateus 25:26.) Se um homem ainda continua trabalhando na mesma coisa 
que estava fazendo dez anos atrás e não melhorou nada em sua vida, há algo errado aí. 
       Todas as partes da sociedade deveriam estar se desenvolvendo se é que temos verda-
deiros homens em nosso meio. No entanto, muito freqüentemente temos destruidores ao 
invés de edificadores. Eles estão destruindo nossas casas, escrevendo grafite nos nossos 
edifícios, roubando e matando. Os homens-machos precisam voltar ao seu propósito, e 
necessitam deixar de usar sua força nos motivos errados. 
 
2. Cultivador de Seus Filhos 
 
       O homem também foi feito para cultivar seus filhos, para prover um meio ambiente 
para seu crescimento pessoal e espiritual. Novamente, ele só conseguirá fazer isso se esti-
ver farto da Palavra de Deus. Os pais deveriam edificar ao invés de destruir. Por exemplo, 
você nunca deveria dizer pros seus filhos que são estúpidos. Por quê? Porque essas crian-
ças são a sua origem ou semente. Você deve nutri-los para que eles cresçam e frutifiquem. 
Lembre-se que a lasca de madeira saiu do velho tronco de madeira, e, portanto, o velho  
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tronco não deveria criticá-la. Quando os seus filhos fizerem algo de 
errado, você deve corrigi-los amável, mas firmemente. 
       Um pai deve ajudar seus filhos à descobrir seus dons e talentos. Ele 
deveria afirmar seus lucros e dizer-lhes o podem vir a ser na vida, para 
que tenham um olhar positivo, baseado na fé em Deus. As crianças 
necessitam de ser motivadas. Vou falar mais acerca deste tema no 
capitulo chamado “Como Ser um Bom Pai”. 
 
3. Cultivador de Sua Esposa 
 
       Os homens têm a responsabilidade especial de cultivar suas esposas. No entanto, visto 
que frequentemente eles têm idéias de que não são efetivos às mulheres, eles acabam des-
cuidando delas e as deplorando. 
       Muitos de nós como homens andamos por aqui e por lá com imagens específicas na 
nossa mente de o que queremos que nossas esposas sejam, e quando elas não estão à altu-
ra de nossas expectativas, colocamos a culpa nelas. Em um ponto, Deus me mostrou que eu 
tinha esta atitude para com a minha esposa, e Ele teve de me corrigir. 
       Esta é a forma de como um homem pensa freqüentemente: ele é o certo tipo de homem 
logo que ele quer o certo tipo de mulher. Ele pensa coisas como: “Eu sou 
músico, e conseqüentemente, eu quero que ela cante”. “Eu sou banqueiro, 
e portanto, eu quero que ela saiba algo de finanças”. “Eu sou delegado, e 
portanto, quero que ela seja delegada”. “Eu quero que ela seja inteligen-
te”. “Eu quero uma mulher que vista-se bem”. “Eu gosto de mulher de ca-
belo longo”. Ora, não há nada de mal com o fato de desejar todas essas 
coisas. Contudo, eu quero lhes dizer uma coisa: A mulher “perfeita” que você 
está buscando não existe. 
       O fato de cultivar sua esposa para que ela possa vir à ser tudo para o 
qual foi criada por Deus é sua tarefa. Você deve ajudá-la a frutificar e cres-
cer como uma mulher de Deus e não a destruir pois ela não cumpre com as suas especifi-
cações. Em adição a isso, você pode ajudar sua esposa à se transformar em tudo aquilo que 
você viu pela primeira vez quando a conheceu, e o que você pensa que agora já foi perdi-
do. Você precisa nutrir todo o potencial que ela tem. Isto não se faz de uma forma controla-
dora, mas duma forma de dádiva e amor, que é a natureza de Cristo. Talvez seja a sua críti-
ca que esteja a impedindo de vir à ser o tipo de mulher que você quer que ela seja. Pense 
nisso: Que tipo de pressões que estão presentes em sua vida que estão impedindo que ela 
seja o que você deseja e precisa? 
       Deixe-me dizer aqui uma palavra para os homens jovens e solteiros: O que você está 
cultivando? Quando uma jovem dama chega perto de sua presença, ela deveria sair da sua 
presença sendo uma pessoa melhor do que como veio. Ela talvez tente chegar muito forte, 
muito vulgar, como se fosse uma prostituta. Porém, quando ela sai da sua presença, ela 
deveria sair transformada numa completa dama. Se alguém a pergunta, “O que aconteceu 
contigo?”, ela deveria ser capaz de dizer, “Encontrei um homem que disse-me que não iria 
para a cama comigo. Ele não iria me humilhar. Por quê? Porque me respeita”. Devem cul-
tivar essas senhoritas jovens. Não as arrastem até o chão, e não deixem que elas os levem 
até o chão. Uma senhorita jovem nunca deveria ir-se de sua presença grávida. Ela deveria 
sair da sua presença com sua dignidade, e com sua virgindade. Dêem pra essas senhoritas 
jovens uma boa terra. Dêem algo que as faça melhores. Isto é o que é ser um verdadeiro 
homem. 
 

Como Cultivar Sua Esposa 
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       Se você é um homem, Deus lhe desenhou e criou para que você cultive qualquer coisa 
que você quiser, incluindo a sua família. Portanto, cada vez que um homem recebe uma 
mulher como esposa, está sendo dada a ele a oportunidade de exercer a sua habilidade 
cultivadora. O homem deveria orar e pedir a Deus que lhe mostre como cultivar sua espo-
sa. Ele precisa regá-la, podá-la e lhe dar luz solar. Ele precisa acrescentar nutrientes na 
vida dela até que ela floresça como a mulher que foi desenhada para ser. 
       Ora, Deus desenhou o homem para que fosse capaz de cultivar e produzir uma árvore 
linda. Conseqüentemente, se árvore aparenta um arbusto velho depois de doze anos, não 
é culpa da mulher. O cultivador não estava pondo os nutrientes certos nem a água que 
deveria pôr. Uma mulher deveria estar florescendo debaixo do cuidado amoroso de seu 
marido. Homens, não busquem a alguém que vocês acham que seja como sua esposa 
deveria ser. Você é o cultivador — cultive a sua esposa. 
       Por exemplo, se você quer que a sua esposa aparente-se bem, compre roupa boa pra 
ela. Deixe que vá ao salão de beleza. Deixa de dizer pra ela que ela tem que ter boa apa-
rência se você não está disposto a pagar um bom estilista. Pare de dizer-lhe que você quer 
que ela aparente-se magra, sendo que ao mesmo tempo você lhe pede que cozinhe pra 
você comidas que têm muita gordura. Diga pra ela que você quer fazer exercícios junto 
com ela. Não apenas se coloque à desejar algo que você não o cultiva. Os líderes não só 
apontam o caminho; eles seguem o caminho. 
       Algumas mulheres têm estado vivendo com homens que têm estado derramando ácido 
em suas raízes e secando todo o seu fruto. Homens, é difícil você cultivar algo se você tem 
veneno nas suas mãos. Você não deveria tentar transplantar uma planta delicada do seu 
jardim se você tem ácido em toda a sua terra. Deve assegurar-se de que você tenha boa 
terra antes de tentar cultivar qualquer coisa. 
       Cultive a sua esposa por meio de mandar pra ela rosas. Dê-lhe nutrientes por meio de 
animá-la e dizer-lhe, “Amor, te amo”. Dê a ela luz solar por meio de dizer-lhe que está 
linda. Efésios 5-25-26 diz que Jesus amou Sua esposa e que deu Sua vida por ela. Ele a 
lavou com a água da Palavra de Deus. No versículo 27 diz que Ele fez isso para que Ele 
“pudesse apresentá-la a si mesmo”. Isso significa que quando um homem terminou de cultivar, 
ele teria que ter algo que pudesse apresentá-lo a si mesmo. “SENHOR, Tu vês como eu 
estou cultivando minha esposa? Estamos casados por só cinco anos. Espere só até que Tu 
vejas o resultado dos próximos quinze anos”. 
       Ao final da sua vida, sua esposa deveria estar tão próxima daquilo que você viu nela 
pela primeira vez que você a desejou, de forma que você poderá morrer em paz. Você era 
pra estar orgulhoso da mulher que você cultivou. Jesus apresenta a Sua esposa, dizendo, 
“Olhem o que Eu tenho!” A mulher que é descrita em Provérbios 31 é surpreendente. “Seu 
marido tem plena confiança nela e nunca lhe falta coisa alguma” (v. 11). “Seu marido é respeitado na 
porta da cidade onde toma assento entre as autoridades da sua terra” (v. 23). Se alguém passar 
perto desse marido, ele dirá orgulhosamente, “Esta vendo essa mulher? Esta é a minha 
mulher”. Muitos maridos não têm feito nada para suas esposas. Ao invés de cultivá-las, eles 
somente se dedicam a tomar terra delas. E agora que suas esposas estão acabadas tanto 
emocionalmente como fisicamente, eles se sentem envergonhados se os virem com elas. 
       Sente-se envergonhado ao convidar pessoas para a sua casa? Ao contrário, você deve-
ria estar envergonhado de si mesmo. E adivinha? Você está envergonhado de si mesmo. De 
acordo com a Palavra de Deus, sua esposa é tua própria carne. (Ver Efésios 5:28.) A forma 
que ela está realmente é um sinal de como você a vê. 
       Ora, nem sempre um homem sabe o que fazer para cultivar sua esposa. Uma mulher 
pode ajudar seu marido com isto. Ela pode lhe fazer saber de o que ela necessita para que 
ela possa prover os nutrientes certos. Por exemplo, se ele disser, “Amor, você parece 



cabisbaixa hoje. O que aconteceu?” Ela pode dizer, “Bom, eu estou tentando trabalhar 
com essas panelas e frigideiras. Cada vez que eu tento pegar uma, minhas mãos se des-
prendem das asas e esses utensílios caem, e isso é muito estressante. Se pudéssemos 
comprar algumas panelas novas, isso faria com que a preparação dos alimentos fosse 
menos frustrante para mim”. Ou se ele disser, “Eu gostaria de poder falar pra você sobre o 
meu trabalho, mas parece que você não pode falar sobre isso”, e ela pode dizer, “Bom, 
amor, sente-se, e conte-me sobre isso. Eu quero saber do seu trabalho. Ensine-me”. 
       Como é que ela irá dialogar contigo do seu trabalho se você nunca fala com ela sobre 
isso, e se você também não chega em casa e lhe diz o que está fazendo, o que está plane-
jando e a forma a qual funciona o seu trabalho? Você fala com a jovem senhorita da oficina. 
Ela sabe do seu trabalho, e portanto, você pensa que ela é melhor do que sua esposa. Ela 
não é melhor do que sua esposa. Sua esposa é melhor do que você. Você é que é o que não 
tem entendimento porque não tem tirado tempo para acostumá-la e ensiná-la. 
 

Lavamento com a Palavra 
 
       “Maridos, ame cada um a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se por ela para 
santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar da água mediante a palavra, e para apresentá-la a si mesmo 
como igreja gloriosa, sem mancha nem ruga ou coisa semelhante, mas santa e inculpável. Da mesma 
forma, os maridos devem amar cada um a sua mulher como a seu próprio corpo. Quem ama sua mulher, 
ama a si mesmo” (Efésios 5:25-28) 
 
       Neste trecho da Bíblia, Paulo estava dizendo, “Jesus é um bom esposo”. O homem 
deve amar a sua esposa da mesma forma como Jesus amou a igreja. Ele deu a si mesmo 
por ela e a limpou por meio do lavamento da água que é a Palavra de Deus. Por quê? Para 
poder “apresentá-la a Si Mesmo” (v. 27). 
       Se um homem for fazer isso pela sua esposa, ele precisa estar cheio da Palavra de Deus. 
Ele precisa lavar sua esposa com a Palavra de Deus, da mesma forma 
como Cristo Jesus lava Sua noiva com a Palavra de Deus. 
       Ora, você não pode lavar algo se você não tiver água. Jesus enfati-
zou a importância da Palavra de Deus em nossa vida. Ele disse a Seus 
discípulos em João 15:3, “Vocês já estão limpos, pela palavra que lhes tenho 
falado”. Ele disse para a mulher no poço, “Se você conhecesse o dom de 
Deus e quem está lhe pedindo água, você lhe teria pedido e ele lhe teria dado 
água viva” (João 4:10). 
       Um macho que queira ser um verdadeiro homem — o tipo de homem tal como Deus o 
criou — deve estar cheio da Palavra de Deus. Só existe uma forma de obter-se água limpa: 
você deve ir ao Poço. Você não pode lavar nada com a água lodosa do mundo. Quando 
você enche a sua mente e coração somente com coisas como a televisão e os eventos es-
portivos, isso é só lodo. Se você quer a água que o Fabricante criou para você, você preci-
sa estar ligado ao poço de Deus, o qual está cheio com a Palavra de Deus. Jesus é a Palavra 
de Deus.  
       Alguns homens estão lavando suas esposas no lodo. O que significa lavar alguém com 
a Palavra de Deus? Jesus é o nosso exemplo: cada vez que tu tiveres uma experiência 
negativa, Ele vem a ti de imediato com algo positivo e lava todo o seu negativo. Cada vez 
que os discípulos tinham medo, Ele dizia, “Não temais”. (Ver, por exemplo, Mateus 14:27.) 
Cada vez que eles estiveram nervosos, Ele lhes dizia para que se mantivessem calmos. 
Cada vez que eles tiveram medo de alguma tempestade, Ele lhes dizia que se acalmassem 
e relaxassem. Ele sempre estava lá para lavar qualquer temor, para lavar qualquer dúvida. 
Quando eles estavam se perguntando como iriam dar de comer aos cinco mil, Ele lhes 
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disse que tivessem fé. Quando eles lhe disseram que lázaro havia morrido, Ele lhes disse, 
“Não se preocupem; ele está dormindo”. Ele sempre estava lavando Sua igreja. 
       De qual tipo de homens precisamos hoje em dia? Quando sua esposa lhe disser, “Não 
podemos pagar o recibo do telefone”, você diz, “Nosso Deus é maior que a companhia de 
telefones”. Isso é lavar sua esposa. Quando sua esposa disser, “Não poderemos pagar a 
dívida do banco. Eles vão nos tirar o carro, e vamos ter que tirar os meninos da escola par-
ticular onde estão”, Você pode dizer, “Amor, nós servimos ao Deus de Abraão, Isaque e 
Jacó, o Deus dos meus avôs e meus pais. Vamos ficar firmes na Palavra. Tudo ficará bem”. 
Quando sua esposa sentir uma pequena dor no corpo e começar a imaginar todo tipo de 
coisas, tais como o câncer, você deve estar lá e dizer a ela, “Amor, Deus é o Deus que te 
sana. Vem aqui e vamos orar por você”. 
       Alguns homens só têm más notícias. “Amor, você tem que empacotar tudo. Nós temos 
que nos mudar para uma casa mais barata”. Eles não possuem nada de positivo que pos-
sam compartilhar — não têm nada das Escrituras, e não têm fé. Deus quer homens que se 
posicionem firmemente em sua fé, dizendo, “Podem cair mil à minha esquerda, e dez mil à 
minha direita, no entanto, nessa casa, sempre seremos vitoriosos. Minha casa está coberta 
da Palavra de Deus. Eu e minha casa estaremos bem”. Isso é um verdadeiro homem. Isso é 
um verdadeiro lavador da Palavra de Deus. Contudo, ele só poderá fazê-lo se estiver cheio 
com a Palavra de Deus. 
 

Um Sócio na Criação de Deus 
 
       Foi dada ao homem a responsabilidade séria, porém excitante, de formar as vidas dos 
membros de sua família para melhorá-los — ensinando-os e cultivando-os para que 
venham à ser tudo aquilo para o qual Deus os criou. Desta forma, ele é sócio de Deus para 
vir à cumprir o plano de criação de Deus. Há mais duas tarefas nas quais o homem reflete 
seu Criador que são as de provedor e protetor. Exploraremos essas responsabilidades no 
capítulo seguinte. 
 
 
 
 
 

Princípios 
       1. O homem foi criado para ser o líder espiritual e professor da família. 
       2. O homem foi desenhado com a capacidade de cumprir seu propósito de ensinar. 
       3. Quando você ensina à sua família a Palavra de Deus e os caminhos de Deus, você 
atrai a confiança de Deus, e a amizade de Deus. 
       4. Se um homem não tiver a capacidade ou o conhecimento para ensinar à uma mulher 
a palavra de Deus, ele não está pronto para se casar. 
       5. Deus instrui aos para que ensinem para a sua família os mandamentos de Deus des-
sas maneiras: (1) quando você quando estiver sentado em casa, (2) quando estiver andan-
do pelo caminho, (3) quando se deitar, (4) quando se levantar, (5) amarrando-as como um 
sinal nos braços e prendendo-as na testa. escrevendo-as nos batentes das portas de sua 
casa. (Favor ver Deuteronômio 6:7-9.) 
       6. O homem foi criado para ser o cultivador das vidas espirituais e pessoais dos 
membros de sua família. 
       7. Cultivar significa multiplicar, frutificar e melhorar. 
       8. O homem é o cultivador de seu trabalho, de seu dons e de seus talentos. 
       9. O homem é o cultivador de seus filhos. 



       10. O homem é o cultivador de sua esposa. 
       11. O homem necessita de estar cheio da Palavra de Deus tal como Jesus Cristo está 
cheio da Palavra de Deus. Então, ele pode lavar sua esposa com a Palavra de Deus, tal 
como Jesus Cristo lava Sua noiva com Sua Palavra.  
       12. Foi dada ao homem a responsabilidade de formar as vidas dos membros de sua 
família para melhorá-los — ensinando-os e cultivando-os para que venham à ser tudo aqui-
lo para o qual foram criados por Deus. Dessa forma, o homem transforma-se em sócio de 
Deus para fazer cumprir o plano de Deus da criação. 
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O Homem como 
Provedor e Protetor 

 
Deus Deu ao Homem a Capacidade de Prover 
e Proteger a Tudo o Que Ele Lhe Confiou 

 à Estar Debaixo de Seu cuidado 
 
 

As tarefas de provedor e protetor estão relacionadas entre si porque trabalham juntas, 
capacitando ao homem para que esteja seguro, tanto ele quanto todos aqueles que estejam 
debaixo de seu cuidado. 
 

O Homem como Provedor 
 
       Em Gênesis 2:15, Deus deu ao homem a tarefa de trabalhar: “O SENHOR Deus colocou o 
homem no jardim do Éden para cuidar dele e cultivá-lo”. Como vimos anteriormente, o trabalho 
foi dado ao homem antes da Queda. Não é uma maldição; completamente ao contrário, é 
uma grande bênção. Gênesis 1:28 diz que Deus abençoou a homem e a mulher, e lhes deu 
domínio sobre a terra. Ele abençoou a ambos em todas as suas tarefas de domínio — inclu-
indo o trabalho.  
       O trabalho foi dado ao homem (1) para realizar os propósitos de Deus, (2) para dar ao 
homem satisfação enquanto usa as habilidades e qualidades que Deus lhe deu e (3) para 
capacitar ao homem para que possa prover suas necessidades, como também as necessi-
dades de todos aqueles que estejam debaixo de sua responsabilidade. Em um capítulo 
anterior, aprendemos que a prioridade principal de um homem é permanecer na presença 
de Deus. É através da adoração e da comunhão com Deus que o homem recebe a visão 
para sua vida, vocação e trabalho. Alguns homens têm se esquecido de que a adoração é 
mais importante do que o trabalho. Quando o seu trabalho interfere sua adoração, você 
falhou em cumprir o propósito de um verdadeiro homem. 
 

Criados para Prover 
 
       Foi dado o trabalho ao homem ainda antes que a mulher fosse criada. Isto significa que 
antes que um homem precise de uma mulher, e antes de ele estar pronto para se casar, ele 
precisa trabalhar. Ele precisa encontrar aquilo para o qual Deus está o chamando para 
fazer. Então, ele pode usar sua vocação e trabalho com o objetivo de prover para sua 
futura esposa e seus futuros filhos. 
       Você deve notar que Deus jamais disse à mulher que deveria trabalhar. Ora, não fi-
quem nervosos. Você irá me dizer, “Mas a sociedade já mudou e tem progredido. As 
mulheres querem ir trabalhar em oportunidades que estejam fora de casa. Deve haver 



igualdade”. Algumas vezes você pode ter progresso sem estar avançando de fato a nada. 
Quais são alguns dos sintomas de que ambos – tanto o homem quanto  
A mulher – estão trabalhando fora do lar? Estamos os experimentando 
agora mesmo.  Temos casas maiores, porém muito poucos verdadei-
ros lares. Os esposos e as esposas estão tão ocupados que terminam 
como se fossem barcos que só passam à noite no porto. Temos mais 
móveis, porém ninguém senta-se nesses móveis porque as pessoas já 
não têm tempo de estar juntos como família. As camas de nossos fi-
lhos estão vazias porque eles andam nas ruas provando drogas. Os 
pais não têm tempo de educá-los. Temos automóveis melhores, porém estão sendo usados 
para levar os membros da família à diferentes destinos ao invés de os estarem trazendo 
para um mesmo lugar. Você pode dizer tudo o que você quiser, todavia temos que reco-
nhecer muito cuidadosamente as expectativas com relação às mulheres poderem trabalhar. 
Devemos virar as coisas em direção ao outro lado da nossa sociedade. 
       Deus deu ao homem, e não à mulher, a responsabilidade de ser o provedor principal 
da família. Supõe-se que a mulher deva se casar com alguém que já tenha a capacidade de 
poder prover. Isso é muito importante. Se você ver as Escrituras no Antigo Testamento, a 
forma de como se casava o povo de Deus indicava o que Deus lhes houvera instruído quan-
to ao que tinham de fazer no casamento. 
       Se um homem estava interessado em uma mulher, ele não ia com ela para ficar com-
prometido. Ele ia com os pais dela — mais especificamente, com o pai dela. O contrato de 
matrimônio que resultava disso, incluía regras específicas para a provisão da mulher. O 
pai podia estabelecer o estilo de vida que o homem pudesse prover para sua filha antes 
que ele permitisse que sua filha se fosse do lar. O candidato à ser noivo teria que mostrar 
que ele podia cumprir com este estilo de vida ou ele teria que ganhar dinheiro suficiente 
antes que ele pudesse conceder a mão da noiva em casamento. 
       Algumas vezes isso levava anos. Lembram-se da história de Jacó? Ele estava compro-
metido por sete anos, mas terminou trabalhando quatorze anos pela mão de Raquel. Quan-
tos de vocês poderiam sobreviver a um tempo de compromisso tão longo? Deixe-me lhes 
dizer o quão fácil que é estar comprometido por sete anos. Só se comprometa com um 
contrato como esse. Você vai estar tão ocupado ganhando todo esse dinheiro, que não terá 
tempo de se meter em outros problemas. A mulher não deveria se preocupar com o fato 
de seu marido a deixar. Se ele vive sete anos sem ela, trabalhando para ela, é mais prová-
vel que ele consiga viver setenta anos com ela, trabalhando para ela. 
       Há muita coisa que podemos aprender neste sistema. Talvez não queiramos voltar tudo 
o que tinha neste sistema, mas o ponto é que os homens necessitam entender completa-
mente a importância de serem os responsáveis de prover para suas esposas e para suas 
famílias. 
       Algumas mulheres estão obcecadas pelo fato de prover porque nunca conheceram um 
verdadeiro provedor. Elas conheceram algum trambiqueiro, enganador. Certos homens 
estão com uma mulher somente porque ela tem um bom trabalho — e esses homens só 
querem que a mulher os mantenha. Eles não querem ser os provedores que é a função 
para a qual foram criados. 
       Muitas mulheres que estão trabalhando hoje em dia não querem de fato trabalhar o 
tempo inteiro fora do lar. O fato das mulheres irem à universidade e virem à ter uma 
carreira é uma mudança muito positiva de muitas formas. As mulheres precisam ser 
capazes de desenvolver seus talentos e suas habilidades. Entretanto, elas deveriam ser 
capazes de fazer isso com usufruto, e não com toda essa tensão nervosa. Muitas mulheres 
estão desgraçando várias coisas hoje em dia — sua carreira, sua casa, sua família — e o fa-
to de ter um emprego pode ser tremendamente estressante para elas e para o resto de sua 
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família. Algumas mulheres estão sufocadas de trabalho que ficam como que em um beco 
sem saída, ao invés de terem um trabalho que verdadeiramente lhes dê realização, pois 
elas sentem que a família precisa do dinheiro que elas estão provendo. Elas não estão tra-
balhando no que realmente gostariam de fazer. Em adição a isso, quando as mulheres co-
meçam a ter filhos, os trabalhos não dão a mesma prioridade para elas. Quando chega o 
primeiro bebê, elas querem estar em casa para poder cuidar do bebê. Elas se esquecem 
do trabalho e das pessoas do escritório. Muitas mulheres agora estão dizendo abertamente 
que querem ser somente donas-de-casa. Elas querem ter tempo para poder cuidar de seu 
marido e de seus filhos. 
       Eu sei que tem certos tipos de homem que estão lendo esta seção e que estão se sen-
tindo muito incomodados e desanimados. Eles não são frouxos — eles só estão passando 
por períodos econômicos muito duros. Eu entendo como se sente. Você não quer que sua 
esposa se ponha a trabalhar, mas neste momento vocês precisam ter duas receitas de di-
nheiro para poder suprir suas necessidades. Ou talvez neste exato momento você esteja 
tentando encontrar um emprego. Não se desanime. Algumas vezes não poderemos mudar 
nossas circunstâncias da noite pro dia. Só precisamos nos mover em direção ao nosso ideal 
e começar a mudar as coisas à nosso favor. Você pode dizer à sua esposa, “Amor, você 
está trabalhando agora, mas é a minha meta e o meu objetivo poder fazer dinheiro sufici-
ente para que você não tenha que trabalhar. Vou começar a trabalhar desde já”. 
 

Desenhado para Prover 
 
       Bem, dado que o homem foi criado para trabalhar, ele também foi desenhado para tra-
balhar. Muitas mulheres se perguntam como um homem pode trabalhar dia e noite e até 
fazer outras coisas. Um esposa pode dizer, “Deixe este trabalho e volte pra casa”, e seu 
esposo lhe responderá, “Só deixe-me terminar com isto”. Ela está pensando na comida 
que está na mesa esfriando. “Venha agora mesmo”. “Sim, meu amor, mas deixe que eu 
termine isto primeiro”. O que esta tendência diz sobre ele? Diz que ele adquire satisfação 
por meio de “conquistar” uma tarefa. Muitos lhe dirão que se sentem dessa maneira com 
relação a seus trabalhos. 
 

Um Provedor Planeja e Prepara 
 
       Um provedor encontra as formas de suprir as necessidades de sua família. Ele faz pre-
parativos para poder cumprir com suas responsabilidades. Isto significa que, para obter-
se um bom trabalho, um homem talvez precise explorar opções de várias carreiras, ir de 
novo pra escola, ou talvez, obter algum tipo de treinamento adicional.  
       Um provedor também planeja em antecipação. O problema de muitos homens hoje em 
dia é que eles estão operando em um estado de crise constante. Eles esperam que os pro-
blemas econômicos venham, ao invés de se sentar e se colocarem a planejar os problemas 
de sua família cinco ou dez anos ao futuro. Um provedor se antecipa às necessidades antes 
que elas cheguem. Um marido amoroso sempre está pensando no que a sua esposa irá 
precisar no dia de amanhã, e ele planeja para isso no dia de hoje. 
       Esse é o tipo de Marido que Jesus Cristo é para Sua noiva, que é a igreja. Antes de que 
você e eu fossemos criados, Ele preparou todo o necessário para nossa salvação. Ele é, “o 
Cordeiro que foi morto desde a criação do mundo” (Apocalipse 13:8). Jesus fez os preparativos 
para as nossas necessidades porque Ele se preocupa profundamente conosco. Ele se 
antecipou e supriu nossas necessidades, bem antes que estas chegassem. É disso que se 
trata o cuidar de outros. 



       Se a natureza planejadora de um homem não está sendo guiada pelo Espírito de Cristo 
Jesus, ela pode se tornar algo destrutivo ao invés de construtivo. É isso o que acontece 
quando você homens que planejam crimes e que se aproveitam de mulheres. Eles plane-
jam essas coisas — muitas vezes durante um longo tempo. Essas coisas não acontecem 
sozinhas. 
 

As Necessidades de um Provedor 
 
       Se encontra como parte integral do homem o desejo de trabalhar e de prover, posto 
que isto é parte de sua necessidade de doar aos demais. Aprendemos 
anteriormente que o homem foi desenhado essencialmente como um 
doador, e a mulher foi desenhada essencialmente como uma recepto-
ra. O homem necessita de alguém que receba o que ele tem à dar. Se 
ele não tiver alguém à quem dar, isto afetará a forma de como ele se 
sente com relação a si mesmo como homem. Muitas mulheres hoje em 
dia pensam delas mesmas como sendo muito independentes, todavia 
elas necessitam de aprender a receber seus maridos, de seus noivos. 
Elas precisam aprender o quanto significa para os homens o fato de 
serem capazes de dar-lhes — e elas deveriam permitir-lhes que o 
façam. Às vezes, o fato de ser provedor pode ser considerado somen-
te como uma função para alguns homens, mas o fato de dar é uma fun-
ção que está relacionada com a necessidade e com o desenho do homem. 
       Deus desenhou o homem para que obtivesse satisfação, tanto do fato de trabalhar co-
mo do de prover. Quando ele for capaz de fazer essas duas coisas, ele será um homem fe-
liz. Se você quiser menosprezar a natureza de um homem, então, ponha-se a prover ao 
invés de deixar que ele seja o que provê. Isso pode soar estranho, no entanto, posto que 
alguns homens gostam de afrouxar, não significa que todos os homens sejam assim. Se 
uma esposa disser ao seu marido que ele não precisa comprar para ela comestíveis, que 
ela não precisa que ele faça algo para ela, ela está fazendo em pedaços uma parte essenci-
al do ser dele. 
       Se você é uma mulher que tem uma boa educação e um bom trabalho, você precisa ter 
muito cuidado. Você talvez se sinta tentada a dizer — ou pelo 
menos insinuar — pro seu marido, “Eu não preciso de você, e 
também não preciso de nada que você tem. Você tem muita 
sorte de eu ter me casado contigo”. Você não sabe o quanto isso 
o afeta. O homem foi desenhado para ser um provedor; portanto, 
não importa quanto dinheiro você ganha, você deve estar certa 
de que o está animando como provedor. Deve fazê-lo de forma 
que ele nem sequer note que o está fazendo. Então, deixe que 
ele lhe abençoe com o que ele puder te dar. Toda vez que um 
homem sentir que não está provendo, você terá uma casa muito 
infeliz. 
       Muitas mulheres não entendem o efeito mental, emocional e espiritual que o fato de 
perder um emprego tem sobre o homem. Elas não conseguem entender completamente 
pois não foram desenhadas para serem provedoras; elas foram desenhadas para ser pro-
dutoras. Quando um homem perde seu trabalho, é como se sua vida houvesse partido-se 
em dois. Alguns homens acabam perdendo sua lucidez mental após terem perdido seu 
trabalho. Por que têm uma reação tão extrema? É por causa que, para eles, não trata-se 
apenas de um trabalho. É o seu meio de prover. Um dos propósitos de sua existência lhe 
foi tirado. 
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       Quando um homem pensa, “Eu não posso prover”, algumas vezes ele até se vai de per-
to das pessoas. Alguns homens não podem administrar esse tipo de pressão, e conseqüen-
temente, partem, se vão. Chamamos este tipo de comportamento irresponsável e descui-
dado. Mesmo que esta conduta esteja equivocada, devemos nos dar conta de que o 
homem está tendo que enfrentar algo interno que ele não consegue entender, e isso é algo 
fundamental para sua forma de ser. 
       Suponhamos que um homem chame sua esposa e diga-lhe, “Amor, tenho más notícias 
pra você. Acabaram de me demitir do meu trabalho”. Essa é a forma de como algumas 
mulheres reagem: “Não me surpreende. Você não tem podido manter 
um emprego nos últimos seis meses. E na verdade, eu acho que isso 
acontece desde que me casei contigo. Eu tenho sido a que tem sus-
tentado a família”. O que ela fez ao dizer isso? Ela acaba de preparar 
a cama dele em algum outro lugar. Ele se sente humilhado e expulso. 
Ele não quer chegar em casa para confrontar isso. Completamente ao 
contrário, ela deveria dizer algo como, “Bem, amor, Deus diz que Ele 
é o nosso provedor. Eu sempre cri que se Deus fez de você a minha 
cobertura, Ele proverá para você, para que você, por sua vez, possa 
nos prover. À propósito, eu te amo pelo que você é, e não pelas 
coisas que você me compra. Alô? Está aí?” “Sim amor, você só acaba 
de me fazer sentir muito orgulhoso de a ter como minha esposa. Você acaba de me fazer 
sentir como um homem completo. Chegarei em casa em cinco segundos”. Quando ele 
chega em casa, ela pode recebê-lo na porta, dizendo, “Amor, com emprego ou sem, você 
é a melhor coisa que me aconteceu na vida”. Você quer ver um homem obter o emprego 
no dia seguinte? Qualquer tipo de trabalho que ele possa obter, mesmo que isso signifique 
varrer as ruas, ele o fará. O que sua esposa fez para ele? Ela restaurou sua confiança em si 
mesmo. Ela lhe deu respeito, e o elevou como o cabeça do lar com apenas uma sentença 
que saiu de sua boca. E agora ela tem um provedor que continuará provendo para ela. 
 

O Homem como Protetor 
 
       Quando Deus disse a Adão que tinha que cuidar do Jardim do Éden (Gênesis 2:15), 
Deus, na verdade, estava lhe dizendo, “Te porei no Jardim do Éden, não só para que cuide 
dele e o cultive, mas também para que você proteja ele, como também tudo o que esteja 
nele — incluindo os animais, as plantas e a mulher que criarei. Você é um protetor”. 
 

Criado para Proteger 
 
       O homem torna-se como o “guarda de segurança” de Deus. Quando ele entra em cena, 
todo mundo está suposto a se sentir protegido e seguro. Você deve se lembrar que a at-
mosfera do Jardim de Deus é Sua própria presença. Portanto, basicamente, Deus disse pra 
Adão, “Proteja o Jardim, mas você também deve proteger a presença que está no Jardim. 
Não permita que nada transtorne Minha presença neste lugar”. Compete aos homens man-
ter a presença de Deus — quer estejam em seus lares, em seus trabalhos ou em qualquer 
outro lugar na sociedade. Eles devem ser os protetores. 
       Eu posso ouvir alguns homens dizendo, “Eu não posso esperar até eu me casar para 
praticar o que ele está me ensinando”. Você não tem que esperar até então. Em 1a Corín-
tios 11:3, Paulo diz, “O cabeça da mulher é o homem”. Isso significa que um homem não precisa 
estar casado para ser responsável das mulheres. Começa por ser o protetor de toda 
mulher que chega à sua presença, porque você foi criado para ser responsável delas. 
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       Qualquer mulher deveria sentir-se segura contigo uma vez que você entende que o 
seu propósito é protegê-la e cuidar dela, bem como guiá-la nas coisas de Deus. O que 
aconteceria se uma mulher viesse a ti desprezível, partida em pedaços, deprimida, triste e 
vulnerável, e ela confiasse em ti? O espírito de proteção deveria estar sobre você. Guie ela 
diretamente à Deus. Mostre-lhe Jesus. Então, exemplifique o caráter de Jesus por meio de 
tratá-la como se fosse seu pai ou irmão. 
       Homens, quando vocês estiverem namorando com uma mulher, vocês não protegem 
essa mulher por meio de tirar sua própria armadura. Não leve ela 
para passear à noite e pare em um lugar remoto, afastado. Mantenha 
as luzes acesas. Mantenha a imagem acesa com a Luz da Palavra de 
Deus. Mantenha a conversação na luz. 
       É necessário ser um verdadeiro homem para controlar suas mãos. 
Essa é a verdadeira força. Um homem me disse uma vez, “Irmão 
Myles, é muito difícil viver corretamente”. “Por quê?” “Todas essas 
garotas, ummm-ummm. Têm essas saias curtinhas com aquelas botas e biquínis. É muito 
difícil trabalhar num hotel. Tu não ta entendendo”. É necessário um homem verdadeira-
mente forte para dizer não à tudo aquilo ante o qual um homem cairia. Qualquer homem 
fraco consegue permitir que seus hormônios controlem sua vida. 
       Ora, uma vez que uma mulher se casa, seu marido se transforma em um protetor, tal 
como o era seu pai. Devido a natureza dela, ela necessita da cobertura de proteção. O 
homem deve prover tudo para ela: segurança, cobertura, recursos, conselho, a tranqüili-
dade que ela saiba que ele está ali por ela. 
       A esposa e os filhos de um homem estão supostos a se sentir completamente em paz 
estando em sua presença. Assim que ele aparece, tudo fica em ordem. Quando eles ouvem 
sua voz, tudo fica bem. Quando uma filha se lamenta, a presença de seu pai faz ela sentir-
se melhor. Quando seu filho vai à universidade, de repente estranha a casa, e sente como 
se sua vida estivesse caindo em pedaços, mas ele pode chamar seu pai e ouvir que ele diz, 
“Filho, tudo vai ficar bem”. De repente, tudo fica no seu lugar, apenas porque o pai disse 
uma palavra edificadora. Quando uma esposa se sente frustrada ou muito sentimental 
acerca de o que está acontecendo na família, seu marido pode dizer para ela, “Deus diz 
que Ele estará aqui por nós, e eu estarei aqui por nós também”. Essa é a responsabilidade 
do homem. 
 

Desenhado para proteger 
 
       O homem é um protetor natural. Através destes atributos, ele foi desenhado para pro-
teger tudo aquilo que esteja debaixo de sua responsabilidade: 
 
1.       Força física 
2.       Pensamento lógico 
3.       Um senso de proteção territorial 
4.       O desejo de lograr a excelência, o qual é o “seu ego” 
 

1. Força física 
 
       A estrutura dos ossos do homem e a força que tem na parte superior de seu corpo fo-
ram projetadas para defender, para proteger e para cuidar. Ora, um homem que não seja 
muito alto ou que não tenha músculos, ainda assim, ele tem os recursos físicos internos que 
o capacitam para defender. A esposa de um homem deveria ser capaz de correr à ele cada 
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vez que houvesse um problema. “Tem apenas 45 quilos, mas esse é o meu macho. Se você 
me tocar, ele cortará a sua cabeça”. 
       O lugar mais seguro para uma mulher deveria ser nos braços do seu marido. Porém, 
uma das coisas mais tristes que eu tenho visto é os homens estarem abusando de sua força. 
Ao invés de usá-la para proteger as mulheres, estão usando ela para destruí-las. Uma vez 
que eu penso que um homem está batendo em uma mulher, todo o meu corpo se transfor-
ma numa panela fervente de indignação. Deus lhe deu músculos para protegê-la e não 
para deplorá-la. 
       Paulo disse que um homem deveria amar a sua esposa assim como Cristo ama sua 
igreja: como sua própria carne. Você consegue imaginar Cristo Jesus golpeando Sua igre-
ja? Eu tenho que dar uma pequena recomendação à todos os homens que se sentem tenta-
dos a abusar fisicamente das mulheres: toda vez que você sentir vontade de dar um soco 
nela ou golpeá-la, você faz exatamente isso à si mesmo. Depois de um par de golpes, você 
não terá golpeado ninguém. Qualquer homem que bate numa mulher está abusando das 
habilidades que Deus lhe deu. 
       Outro dia estive aconselhando um homem de 40 anos que estava abusando sexualmen-
te sua filha de treze anos de idade. Lá estava este homem, com toda 
a sua força, abusando de uma criança que é sua própria carne. Ela 
não pode chorar, gritar nem tampouco brigar pois ele é muito forte 
pra ela. Ele está determinado à usar sua força para protegê-la da 
mesma coisa que ele está fazendo. Algumas vezes os homens se 
perguntam por que tantas mulheres têm problemas com os homens. 
É devido a força do homem estar atemorizando-as. Elas cresceram 
vendo que esta força tem sido usada contra elas ou de suas mães — 
ao invés de ser usada para elas, como foi projetada originalmente. 
 
2. Um Pensador Lógico 
 
       Em segundo lugar, Deus criou o homem como um pensador lógico. Isto o capacita à 
enfrentar dificuldades e o perigo com uma mente clara e sem distrações emocionais, de 
natureza que ele pode encontrar soluções para esses problemas. Como ele exercita essa 
forma lógica de pensar? 
       O homem investiga minuciosamente. Ele analisa as pessoas e as coisas antes de tomar 
uma decisão com relação a elas. Por exemplo, os homens normalmente não se sentem 
membros de uma igreja de imediato. Eles se sentam na parte de trás da igreja e observam. 
Eles examinarão as coisas para ver se tudo o que está acontecendo é real. Eles irão espe-
rar para ver se o pastor é genuíno. As mulheres aceitam tudo mais rapidamente, mas os 
homens investigam. 
       O homem também analisa. Analisar significa não só ver algo, mas também tentar inter-
pretar o que isso significa. Uma mulher pode ver uma sanidade e dizer, “Isso é um mila-
gre”, entretanto o homem dirá, “Um milagre? Eu não acredito que ela estava enferma. Ela 
só tinha a enfermidade na sua cabeça”. Ele analisa todas as coisas. Este é o jeito de ser dos 
homens. 
       Em terceiro lugar, o homem é bastante preciso em sua forma de planejar. O homem vai 
ver algo e vai planejar a forma de chegar perto dele. As mulheres podem ser espontâneas, 
porém os homens vão considerar todas as coisas, e vão dizer, “Se eu for ali, primeiro tenho 
de estar certo de que ta tudo bem”.  
       Em quarto lugar, o homem sempre pensa nas conseqüências. “Se eu faço isso, logo 
posso fazer aquilo também”, ou “Se eles fizerem isso, então eu posso fazer aquilo outro”. 
Ele sempre vê as oportunidades, os resultados e o fruto das ações. 
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       Quando um homem perde seu emprego, e não pode pagar a hipoteca ou as outras 
contas que ele tem que pagar, não deveria se partir em pedaços e entregar-se à bebida 
nem usar drogas ou tampouco fugir. A intenção de Deus é que um verdadeiro homem seja 
capaz de olhar os desafios da vida cara a cara e que possa gerar um plano de ação. “Bom, 
vamos ver de que tamanho é este problema. Bem. Eu posso solucionar isso. Me vai custar 
três semanas, mas eu vou conseguir”. “Esse outro problema não está tão mal. Em três 
meses posso solucioná-lo”. “Bom, para aquele outro problema, teremos que ir ao banco e 
fazer alguns concertos para que reduzam nossas contas e tenhamos mais tempo para ten-
tarmos resolvê-lo”. 
       O pensador lógico foi feito para que pudesse administrar coisas duras. O homem pode 
ver o problema na cara e lhe dizer, “Não há problema”. Ele fala com confiança pois ele é 
uma pessoa lógica, e sua lógica está baseada na Palavra de Deus. 
 
3. Proteção Territorial 
 
       Os homens um espírito de combate, o qual lhes foi dado por Deus para proteger e 
defender a todos aqueles que estão debaixo de sua responsabilidade. Jesus disse, 
“Jerusalém, Jerusalém, você, que mata os profetas e apedreja os que lhe são enviados! Quantas vezes eu 
quis reunir os seus filhos, como a galinha reúne os seus pintinhos debaixo de suas asas, mas vocês não 
quiseram.” (Mateus 23:37). Quando é que uma galinha cobre seus pintinhos? Quando há 
perigo. Ela abre sua asa, cobre-os com ela, e então, começa a bater o pé com suas patas. 
Ela está dizendo, “Não se atreva à tocar nos meus pintinhos”. Esse é o mesmo jeito que 
Deus sente com relação ao Seu povo. Igualmente, o homem tem o espírito de uma galinha 
que está debaixo de pressão e ameaça de perigo e está à ponto de combater.  
       Jesus mostrou uma natureza protetora muito forte quando [Ele] falou da igreja. Ele 
disse na verdade, “Se alguém ofende Minha noiva, ou tenta tirar Meus filhos de Mim, seria 
melhor que envolvesse uma corda no pescoço e atasse uma pedra no outro extremo da 
corda, que fosse ao oceano e se jogasse na água. Seria melhor que ele fizesse tudo isso do 
que se eu pusesse Minhas mãos nele”. (Favor ver Mateus 18:6.) 
      O homem tem um espírito nele que diz, “Eu tenho que proteger o que é meu”. Ele fala à 
termos de “minha esposa”, “minha casa” e “meu carro”. Essa atitude possessiva não é 
negativa; vem de Deus. Contudo, quando essa atitude não está submetida ao seu propósito, 
freqüentemente é usada para controlar ou para dominar ou outros. Por exemplo, um 
homem pode chegar ao ponto de governar sua esposa como se fosse sua propriedade. 
Para um homem assim, ele não gosta que ninguém chegue perto de sua esposa. Só de ele 
imaginar que sua esposa poderia estar sendo infiel, ele se enche de raiva. Por quê? Porque 
ele não quer que nada interfira no seu território. De fato, alguns homens chegam a matar 
suas esposas por infidelidade, muito embora eles mesmos tenham sido infiéis por anos. 
Eles não compreendem seu propósito, e logo, abusam dele. 
       Alguns homens jovens não sabem o que fazer com seu espírito de direito e domínio, e 
acabam formando grupos ou gangues e competindo contra as outras vizinhanças. Eles 
mostram-se agressivos contra qualquer outra pessoa que não usar o mesmo tipo de chapéu 
que eles usam. Eles precisam de homens muito fortes como modelos de funcionamento 
que possam lhes ensinar o que devem fazer com sua proteção territorial. 
       Jesus irritou-se conosco muitas vezes, mas sua irritação foi direcionada à hipocrisia e à 
incredulidade. A Bíblia diz, “Aquele que pratica o pecado é do Diabo, porque o Diabo vem pecando 
desde o princípio. Para isso o Filho de Deus se manifestou: para destruir as obras do Diabo” (1a João 
3:8). Os homens não estão supostos a combater de contra outros homens, mas de contra às 
forças espirituais que tentam roubar o que Deus lhes deu e que deviam proteger. Eles 
devem competir de contra à natureza pecaminosa e contra Satanás, e não de contra à carne 



e sangue. Um verdadeiro homem possui uma indignação justa. Ele é protetor de tudo aqui-
lo que é santo. Ele cuida de tudo aquilo que é bom. 
       Não há nada no mundo que possa abençoar mais a um homem do que o fato de se 
sentir responsável pela segurança da família. Por exemplo, algo acon-
tece dentro dele uma vez que ele consegue prover para sua esposa e 
pros seus filhos com uma casa. Ele pode mantê-los seguros dos 
elementos da natureza. Ele construiu um lugar para eles, e sente-se 
orgulhoso disso. “Minha casa só tem dois quartos, mas você sabe, essa é 
a minha casa”. Quando um homem provê à sua esposa com um 
automóvel, e o automóvel estraga na estrada, de imediato, ele se sente 
como protetor. Ele não consegue suportar a idéia de ela estar parada 
nalguma estrada à mercê dos elementos e de imediato encarrega-se da 
situação. 
       Você não tem noção do quanto que é doloroso para um homem sentir que não tem 
participação em proteger sua esposa e seus filhos, sentir como se apenas estivesse visi-
tando sua própria casa — estivesse comendo e dormindo ali, mas não estaria contribuindo 
para o bem-estar de sua família. É muito importante os homens participarem de resolver 
os problemas da família. Quando algo acontece na casa ou com os filhos, a esposa deveria 
dizer ao seu marido. Por quê? Porque ele precisa cumprir seu propósito de domínio como 
protetor. 
       A esposa precisa animá-lo neste propósito. Suponhamos que um homem abra a porta 
para a sua esposa, mas ela lhe diz, “Não faça isso, eu já sou uma mulher livre”. Ela acaba 
de insultar a natureza protetora do homem. Nesses dias, 
devido a forma em que as relações entre homens e mulheres 
estão mudando em nossas sociedades, os homens já não 
sabem mais se devem ou não abrir a porta para uma mulher. 
Eles estão confusos, e, portanto, muitos deles têm deixado de 
fazer essas coisas. Às vezes nós como homens precisamos ser 
lembrados de nossas tarefas. Vou dizer às mulheres o que 
elas devem fazer nesta situação. Minha esposa é uma expert 
nisso. Ela sai e se coloca no lado do carro. Eu entro no carro, 
e ela se demorada parada lá fora. Logo me vem a idéia, “Ah 
ta”. Eu desço do carro, o contorno e abro a porta pra ela. 
       Alguns homens têm perdido a noção de sua responsabilidade de proteger ao ponto de 
eles checarem seus investimentos mais freqüentemente do que checam para ver se suas 
famílias estão bem. Esses homens estão usando seu don natural de proteção, mas o estão 
usando em coisas equivocadas. O homem devia chamar sua esposa todos os dias e asse-
gurar-se de tudo estar bem. “Alguém está te perturbando?” Ele devia também chamá-la 
para saber como estão os seus filhos e para que eles saibam que seu pai se preocupa com 
eles. O espírito de proteção territorial do homem deve ser usado principalmente para pro-
teger sua família e todos aqueles que estejam debaixo de sua responsabilidade. 
 
4. O Desejo de Lograr a Excelência, 
O Qual é o “Seu Ego” 
 
       Finalmente, Deus deu ao homem o que os psicólogos chamam de ego. Eu gosto chamar 
isso de o desejo de lograr a excelência. O ego do homem é simplesmente a atitude espiri-
tual de não querer ser derrotado. Deus deu ao homem esta atitude para o ajudar a vencer 
os obstáculos na vida. Nada deixa uma mulher mais orgulhosa do que o fato de ver seu 
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homem forte, cheio de coragem, posto contra as circunstâncias. Todo homem deveria ter 
esse tipo de espírito. Quando não o tem, ele não está funcionando completamente. 
       O homem sempre quer realizar algo. Está é a razão dos homens serem tão competitivos. 
Os esportes resultam ser mais atrativos aos homens do que às 
mulheres porque eles lhe provêem uma válvula de escape para 
mostrar esta qualidade de lograr a excelência. Por exemplo, mui-
tos homens tem uma equipe de basquetebol que é a sua favorita. 
Talvez sejam os Lakers ou os Bullets. Estes homens não jogam em 
nenhuma das equipes, nem jogam com eles, e tampouco vão vê-
los durante seus treinamentos, mas eles amam a competência que 
estas equipes representam. Um homem talvez nunca tenha visitado 
na vida a cidade de Los Angeles, mas quando os Lakers ganham, ele celebra com luxo. 
Talvez, ele nunca tenha jogado basquetebol em sua vida, porém ele se sente como se fosse 
realmente parte da equipe.  
       O homem não foi feito para demonstrar esta qualidade de buscar a excelência apenas 
nos esportes ou nas quadras de basquete. Há homens que conseguem lançar um tiro de 
três lugares, mas que não são capazes de criar seus filhos de maneira que eles venham a 
confiar no SENHOR Jesus. Há homens que possuem todo tipo de troféus desportivos, mas 
que, no entanto, nunca aprenderam a usar esta qualidade de buscar a excelência para 
poderem canalizá-la e aplicá-la adequadamente através da Palavra de Deus, usando a 
própria fé para alimentar esta qualidade. A marca de um homem que conhece a Deus é 
essa: “Eu sei que posso fazê-lo, e não há nada que me possa deter”. 
       Portanto, o ego em si mesmo não é uma coisa má. O fato de ter a qualidade para buscar 
a excelência é bom, visto que é parte do equipamento do homem para a liderança. 
Quando um homem tem que fazer a sua família passar por uma situação difícil, é melhor 
ele possuir algum ego. Vale mais pra ele poder ter confiança em si mesmo ao ponto de 
conseguir dizer, “Isso não vai ser maior que eu nem me vencerá. O meu Deus suprirá 
todas as minhas necessidades”. Ele consegue estar confiante, porquanto confia na provi-
são de Deus. Ele consegue permanecer forte, visto que ele crê que é tudo aquilo que Deus 
diz que ele é em Cristo Jesus. Esta é a definição de um ego redimido. 
       O ego precisa ser levantado pela Palavra de Deus, porém, uma vez que foi corrompido 
pelo pecado, Satanás o usa para tentar os homens a enganar, a cometerem atos fraudu-
lentos, e até, para que se matem uns aos outros. Essa intenção jamais foi de Deus. Deus deu 
essa qualidade ao homens para que eles buscassem a excelência e viessem à ser bons e-
xemplos para seus filhos concernente a como permanecer fiéis em meio a tempos difíceis. 
Deus deu um ego aos homens para que eles pudessem seguir em frente continuamente 
com mais motivação e com mais esperança para as batalhas da vida — para que pudessem 
ser capazes de continuar se movendo pra frente mesmo quando tudo e todos ao seu redor 
já tenham se rendido. Uma esposa, cujo esposo possui essa qualidade de buscar a exce-
lência pode dizer, “Não importa o que aconteça. Ele não vai se render nunca”. Desse jeito, 
mesmo que você venha a perder o seu trabalho, seu ego deve estar tão grande que você 
poderá voltar para casa e dizer, “Me despediram do meu trabalho hoje, mas isso significa 
que Deus tem algo muito melhor pra mim”. 
       Homens, não importa quão difíceis estejam as épocas ou as situações que vocês têm 
que enfrentar, eu quero que saibam que vocês já possuem o necessário para poder admi-
nistrar essas situações e momentos difíceis. Deus lhe desenhou para que pudesse atraves-
sar as tempestades mais fortes e para que pudesse resolver os maiores problemas. Ele já 
lhe deu o Seu Próprio Espírito Santo. Na Bíblia, os homens que confiaram em Deus sempre 
estavam cheios de esperança. Eles sempre sabiam que sairiam adiante. Deus lhe deu força 
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e uma habilidade extraordinária, e deu-lhe armas espirituais para proteger e defender 
tudo aquilo que Ele confiou à estar debaixo de seu cuidado. 
 

Se Dedique Para que Possa Vir à Ser o 
Homem de Deus 

 
       Os homens precisam entender que eles são os responsáveis das suas tarefas de propó-
sito. Essa revelação tem que lhe penetrar em cheio: “Como homem, eu sou um visionário, 
sou um líder, sou um professor, sou um cultivador sou um provedor e sou um protetor”. Vir 
à ser o tipo de homem que Deus lhe desenhou, significa ser todas essas coisas. 
       Um homem não escolhe ir trabalhar — ele já foi desenhado para trabalhar. Ele não tem 
que decidir ensinar — requer-se dele o ensino. Ele não pode decidir proteger — ele foi 
feito para proteger. Não há satisfação alguma se você não vier à satisfazer o seu propósito 
de viver. A minha oração é para que você se dedique a ser o tipo de homem que Deus lhe 
criou e tal como Ele lhe projetou, de forma que você venha a experimentar uma realização 
e uma satisfação grandíssima em sua relação com Deus e em sua relação com os demais 
seres humanos. “Cuide em cumprir o ministério que você recebeu no SENHOR” (Colossenses 4:17). 
Trabalhe e esforce-se para que você possa vir a ser um completíssimo homem de Deus e 
ser uma benção para si mesmo, pra sua família, e pro mundo todo. 
 
 
 
 
 

Princípios 
       1. O homem foi criado para ser o provedor da sua família. 
       2. O trabalho foi dado ao homem para que: (1) fizesse com que os propósitos de Deus 
avançassem, (2) para dar ao homem satisfação enquanto usa as habilidades e qualidades 
que Deus lhe deu e (3) para capacitar ao homem para que possa prover suas próprias 
necessidades, como também as necessidades de todos aqueles que estejam debaixo de 
sua responsabilidade. 
       3. O trabalho foi dado ao homem antes que a mulher fosse criada. Isto significa que, 
antes que um homem precise de uma mulher e antes que possa estar pronto para o casa-
mento, ele necessita do trabalho. 
       4. Deus deu ao homem, e não à mulher, a responsabilidade de ser o principal provedor 
na família. 
       5. Um marido nem sempre vai ter as oportunidades – como, por exemplo – de mudar 
suas circunstâncias financeiras, de forma que sua mulher não tenha de trabalhar. Ele só 
precisa se mover na direção do seu objetivo e ideal, por meio de trabalhar por isso. 
       6. Visto que os homens foram criados para prover, ele também foi desenhado para 
prover. 
       7. Um provedor se antecipa para com as necessidades antes que estas cheguem. Ele 
planeja, prepara e faz provisão à essas necessidades. 
       8. Dentro da vontade do homem de trabalhar e prover, se encontra criada a sua neces-
sidade de doar. 
       9. O homem foi criado para ser o protetor da sua família e de tudo aquilo que esteja 
debaixo de sua responsabilidade. 
       10. Em 1a Coríntios 11:3, Paulo diz, “o cabeça da mulher é o homem”. Isto significa que um 
homem não precisa estar casado para ser responsável das mulheres. 



       11. Através destes atributos, o homem foi desenhado para proteger tudo aquilo que es-
teja debaixo da sua responsabilidade; atributos como: (1) força física, (2) pensamento lógi-
co, (3) um senso de proteção territorial e (4) a qualidade de buscar a excelência, ou como 
geralmente é chamada “ego”. 
       12. Deus deu para o homem a habilidade, a força e as armas espirituais para proteger e 
guardar tudo aquilo que Ele confiou à estar debaixo de seu cuidado. 
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O Homem e a Sua 
Vida Sexual 

 
O Sexo É um Sinal Físico de um Ato 
Espiritual — O fato de Dar-se 
Completamente Para Outra 
Pessoa e Por Outra Pessoa 

 
 

A compreensão da natureza sexual do homem é essencial para qualquer homem que 
queira conhecer seu propósito em Deus. Infelizmente, muito freqüentemente, a sexualida-
de é mal compreendida — não só no mundo, mas também na igreja. Estou profundamente 
preocupado com o dano que essa falta de entendimento sobre o sexo tem causado — e 
que continua causando — na vida das pessoas. Tem levado a confusão, ao mal compreen-
dimento e ao rompimento das relações entre homens e mulheres. Tem impedido os ho-
mens de conseguirem viver dentro de todo seu potencial como homens e como maridos. 
Tem destruído matrimônios — e vidas. A minha oração é para que os homens possam en-
contrar a sua completa realização em Deus, à medida que eles venham a entender o pro-
pósito e o plano de Deus para a sexualidade humana. 
 

Como Aprendemos Sobre o Sexo 
 
       Como você aprendeu sobre sexualidade pela primeira vez? Quando eu pergunto para 
os homens nos seminários sobre a forma de como eles foram introduzidos ou apresentados 
ao conceito do sexo, eles têm listado várias fontes de informação, tais como: 
 

• amigos ou companheiros 
• filmes e TV 
• livros de biologia 
• revistas e filmes pornográficos 
• experiência sexual durante a adolescência ou durante a juventude 

 
       Infelizmente, a maioria de nós foi introduzida ao sexo através de alguns desses meios. 
Não há ninguém que possa dizer que aprendeu o sexo através de seus pais. Algo vai muito 
mal com relação a maneira em que estamos aprendendo o que é ligado à sexualidade. 
Vejam novamente a lista acima. Devem ter notado que nenhuma destas fontes de recursos 
está qualificada à prover informação apropriada: 
       Amigos ou colegas de escola: Os amigos provêem muita informação ligada com o estilo 
clássico do “me disseram isso ou aquilo”. Eles, todavia, estão tentando figurar o que é o 
sexo, realmente, para eles mesmos.  



       Os filmes e a televisão: Muita gente experimenta frustração sexual, pois têm desenvol-
vido idéias errôneas e expectativas irreais, e tudo está baseado em ver filmes e televisão. 
A natureza dos meios de entretenimento é pura fantasia, e sua descrição da sexualidade 
freqüentemente é falsa e destrutiva para as verdadeiras descrições. 
       Livros de Biologia: Estes livros basicamente provêem os aspectos técnicos da experi-
ência. Eles nunca descrevem os aspectos emocionais, psicológicos ou espirituais. 
       Vídeos ou Revistas Pornográficas: A pornografia tem sido projetada para promover fantasia 
sexual e desvio sexual — às pessoas que se tornam adeptas a isso, a fim de promover a 
indústria pornográfica. Seu propósito é fazer dinheiro e não instruir. Na verdade, se você 
seguir suas insinuações, você será objeto – junto com qualquer outra pessoa que estiver 
envolvida – de uma completa perversão. As imagens pornográficas são especialmente 
perigosas porque ficam impressas na mente das pessoas e podem vir à ser uma for-taleza 
espiritual do inimigo. 
       Experimentar o Sexo na Juventude: O fato de experimentar com o sexo, sem entender seu 
propósito e natureza, não é a maneira de um jovem ou uma jovem ser introduzida a algo 
que é tão precioso – porém tão perigoso – como o sexo. Mais ainda, uma vez que você par-
ticipa de algo, você está criando a capacidade para isso. Quando você está criando a capa-
cidade para isso, você quer satisfazer este desejo. Uma vez que o desejo foi criado, seu a-
petite por ele vai crescer e crescer. Crescerá por meio do uso. 
 

A Ignorância acerca da Sexualidade 
 
       A forma em que uma pessoa aprendeu acerca do sexo, determina – de grande manei-
ra – a forma em que se envolve nele. Alguns de vocês estão sofrendo nesse exato momen-
to da falta de informação acerca de sexo ou como conseqüência de uma atividade sexual 
que não foi levada de uma forma sábia. 
       Quando recebemos nossa informação acerca do sexo vinda de uma ou mais de uma 
das fontes de informações anteriores, depois, passamos essa 
mesma informação para outras pessoas, e é assim que perpe-
tramos a ignorância cultural acerca da sexualidade. Isso é o 
que tem acontecido em nossas sociedades. Muito do que temos 
aprendido sobre o sexo tem sido adquirido num conceito fraco, 
e encontra-se cheio de informação equivocada. Falta ensino 
positivo e bem informado acerca do tema da sexualidade aos 
homens e às mulheres. 
       Muita da culpa por essa falta de ensino está na igreja e em 
casa. Em geral, a mensagem que temos ouvido em nossas igre-
jas e em nossas famílias é que o sexo não tem nada de santida-
de, e até mesmo, que é sujo e que jamais deve ser discutido. Você já foi alguma vez a 
igreja, e escutou o ministro dizer, “A mensagem do dia de hoje vai tratar sobre sexo”?  Se 
isso acontecesse, as pessoas receberiam um tremendo choque, mas eu não acho que sai-
riam da igreja. As pessoas estão muito confusas na área da sexualidade, e querem saber o 
que Deus tem a dizer sobre isso. Mas de alguma maneira, a igreja tem dito que não é ade-
quado discutir esse tema. Além disso, os jovens têm a idéia de os pais e os filhos não 
estarem supostos à falar sobre sexo, devido a seus próprios pais nunca terem discutido 
isso com eles. Dessa forma, eles se encontrar impedidos de expressar suas próprias per-
guntas sexuais dentro de um contexto de um lar amoroso ou dentro do contexto da comu-
nidade da igreja, e eles têm que buscar a informação através de outras fontes de informa-
ção. 
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       O que podemos fazer? Primeiramente, não deveríamos condenar a nós mesmos pela 
situação em que nos encontramos, visto que esta foi a forma de que fomos criados, e esta 
também foi a forma de que a maioria de nossos pais foram criados. A resposta está no fato 
de renovarmos nossas mentes através da Palavra de Deus — pelo bem da nossa própria 
saúde sexual, e para que nossos filhos não tenham que crescer recebendo ensino sexual 
que venha de fontes de informação prejudiciais e que não estão qualificadas para tal, muito 
pelo contrário, devem receber toda essa informação proveniente de pais que de fato en-
tendam o plano de Deus para a sexualidade. 
       Ninguém tem o direito de formar os conceitos e as atitudes de seus filhos com relação 
ao sexo exceto você. Você deve assegurar-se de que os professores do seu filho nessa 
matéria não sejam as classes duvidosas que dividem informação sexual nem a revista 
Playboy. Treine seus filhos no caminho em devem andar. Assim, quando um amigo ou pro-
fessor começar a dizer algo equivocado acerca do sexo pra ele, seu filho poderá ignorá-lo, 
tendo o conhecimento e dizendo, “Não foi isso que os meus pais me ensinaram”. 
 

Deus Criou o Sexo 
 
       Em primeiro lugar, devemos notar que Deus não pensa negativamente acerca do sexo. 
Ele o criou. (Favor ver Gênesis 1:28.) O sexo é idéia de Deus e não principiou como idéia 
do homem. É uma expressão muito linda do amor e da entrega que somente Deus poderia 
ter sido Quem pensou nisso. Os homens e mulheres foram desenhados como seres sexuais. 
Cada bebê nasce como uma criatura sexual, tendo o potencial para ter relações sexuais ao 
passo que venha à ser adulto. Deus só pensa negativamente com relação ao mal uso do 
sexo, porque danifica as pessoas que [Ele] criou para ter uma relação realizadora com o 
sexo oposto. Em segundo lugar, devemos notar que a Bíblia em si mesma é muito aberta 
acerca do tema da sexualidade. O tema principal do livro de Cantares de Salomão é o amor 
sexual.  
       Por que é que Deus criou o sexo? A razão principal é o fato de a unidade ser um aspec-
to central da natureza e dos propósitos de Deus. Na Bíblia, a união sexual do casamento é 
usada como uma metáfora para descrever a intimidade entre Cristo e a igreja. O fato de 
Cristo ser chamado de o Noivo e a igreja ser chamada de a noiva, nos dá uma idéia da pre-
ciosidade com a qual Deus vê o sexo. É como um símbolo de Sua unidade com a Sua mui 
amada humanidade, a qual foi criada à Sua própria imagem, e foi redimida através de Seu 
amor. 
 

O Sexo É Bom 
 
       Como podemos saber se o sexo é uma coisa boa? Em Gênesis 1:31 diz, “E Deus viu tudo 
o que havia feito, e tudo havia ficado muito bom”. Deus criou o homem e a mulher, e criou a 
natureza sexual de ambos. Portanto, Ele disse que o sexo é “muito bom”.  
       Aqueles que têm estudado o corpo humano dizem que a experiência física mais agra-
dável da vida é o clímax sexual. Dificilmente pode ser comparado com qualquer outra 
coisa. No entanto nos dias de hoje, o mal uso do sexo tem se convertido num dos piores i-
nimigos do homem. É a causa de lares destruídos, de filhos ilegítimos, de pornografia in-
fantil e de bilhões de dólares que o governo aplica para realizar programas sociais. O que 
Deus desenhou para que fosse um alto prazer e algo muito bom, tem se transformado no 
elemento base da destruição. Devemos retomar conhecimento dos bons propósitos de 
Deus concernente à sexualidade.  
 



O Desenho Sexual 
 
       Deus desenhou o sexo para que fosse dentro do casamento por estas razões: (1) para 
procriar a raça humana, (2) para selar um pacto de sangue entre dois seres humanos e (3) 
para permitir que o sexo fosse ser desfrutado ao seu potencial máximo sem repercussões. 
 
1. Para Procriar a Raça Humana 
 
       Após Deus ter criado o homem e a mulher (Ver Gênesis 1:27), Ele os abençoou e lhes 
disse: “Sejam férteis e multipliquem-se! Encham e subjuguem a terra! Dominem sobre os peixes do mar, 
sobra as aves do céu e sobre todos os animais que se movem pela terra” (v. 28) Só há um jeito de “ser 
fecundos e multiplicar-se em número”. Deus, na verdade, estava dizendo pra eles, “Façam-no. 
Não se conformem em ter apenas alguns filhos, encham a terra”. 
 
2. Para Selar um Pacto de Sangue Entre Dois Seres Humanos 
 
       A Bíblia diz, “Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão 
uma só carne” (Gênesis 2:24). As relações sexuais constituem o fato de lhe fazer “uma só 
carne” com outra pessoa. Esse termo refere-se a uma relação carnal (física) ou a um pacto 
sexual. 
       Você sabia que a cobertura que a vagina da mulher tem não possui nenhum propósito 
biológico ou médico? Porém, a ciência médica descobriu que essa pequena capa de pele 
possui uma das mais altas concentrações de vasos sanguíneos no corpo. A única coisa que 
pode sair dessa capa de pele é sangue. 
       Vamos pensar na importância deste fato. A forma mais forte de qualquer pacto na 
Bíblia é o pacto de sangue, e Deus desenhou a experiência sexual 
como um tipo de pacto de sangue. Essa é a razão de por que o sexo 
deve ser experimentado somente debaixo do contexto matrimonial — 
que é uma promessa e uma dedicação solene e para a vida toda entre 
duas pessoas diante de Deus. Esta é a razão também da existência de 
advertências muito sérias nas Escrituras com relação à não ter sexo com qualquer pessoa. 
As Escrituras dizem que se você fizer sexo com uma prostituta, você se une a ela em um 
pacto. Mesmo após você ter-lhe pago seu dinheiro e ido embora, você ainda fica com ela 
em certo sentido — e ela fica contigo. 
 
3. Para Permitir Que o Sexo Pudesse Ser Desfrutado no Seu Potencial 
Máximo sem Repercussões  
 
       No livro de Deuteronômio encontramos uma Escritura impressionante que diz: “Se um 
homem tiver se casado recentemente, não será enviado à guerra, nem assumirá nenhum compromisso 
público. Durante um ano estará livre para ficar em casa e fazer feliz a mulher com quem se casou” 
(Deuteronômio 24:5). Essa é a Palavra de Deus.  
       Imagine, Deus queria tanto que os casais jovens desfrutassem o sexo, que [Ele] ditou 
um decreto para garantir que isso fosse possível. A própria coisa que nós pensamos que 
Deus está contra ela, o Próprio Deus quer a promover. Um homem recém casado não devia 
ter nenhuma outra responsabilidade durante seu primeiro ano de casamento senão dar 
felicidade à sua esposa. Ele ficava com ela o tempo todo e só a abençoava. Eu acho que 
deveríamos adotar esta forma de ser em nossos dias atuais. 
       Você deve ter percebido que não diz que o esposo tinha que dar felicidade à si mesmo, 
mas à sua esposa. A luxúria se enfoca em si mesma, porém o verdadeiro amor enfoca-se na 
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outra pessoa. Deus estava dizendo ao marido, “O seu desejo no casamento deveria ser o 
fato de fazer sua esposa feliz”. Ora, quando você faz a sua esposa feliz, quem é que sai ga-
nhando? Vocês dois. Quando você dá, você recebe. 
       Deus estabeleceu o casamento para que a experiência sexual estivesse plena de pra-
zer — e não plena de repercussões e remorsos. Deus não é contra o sexo. Deus é contra a 
violação dos limites sexuais que Ele estabeleceu para o nosso próprio bem. 
       Para conseguirmos alcançar nosso máximo potencial, temos que seguir as leis que 
Deus nos deu. Homens, se vocês digerirem esta parte, virão à enten-
der o quão fácil é viver à maneira de Deus na área da sexualidade. 
As leis de Deus são para a nossa proteção, e não apenas para a 
nossa restrição. Seus limites foram estabelecidos para a nossa pre-
servação e não para nos irritar ou incomodar-nos. Às vezes pensa-
mos que Deus não quer que nós nos alegremos ou tenhamos diver-
são. Na realidade, Ele de fato está tentando nos proteger. Toda vez 
que violamos uma lei ou falhamos contra algum dos princípios de 
Deus, estamos convidando a morte espiritual e o sofrimento para 
virem pra nossa vida. 
 

Limites Protetores da Sexualidade 
 
       Deus quer tanto que nós desfrutemos o sexo, que nos disse quais são os limites saudá-
veis para isso. O primeiro limite é o pacto do casamento. 
       A Escritura que acabamos de ler diz que um homem deve “fazer feliz a mulher com quem 
se casou” (Deuteronômio 24:5). Não fala para você ir viver com alguém por um ano para ver 
se as coisas vão bem. Não há pactos provisionais ou temporais. Salomão disse, “Seja bendita 
a sua fonte! Alegre-se com a esposa da sua juventude. [...] que os seios da sua esposa sempre o fartem de 
prazer, e sempre o embriaguem os carinhos dela” (Provérbios 5:18-19). Esta passagem está 
fazendo uma referência ao sexo. Desfrute com “a esposa da sua juventude” — e não com mais 
alguém. Existe um vazio no homem que necessita ser cheio pela mulher. E Deus diz, “Você 
deve garantir que a sua esposa seja quem encha esse vazio”. 
 
       “Disse então o homem: ‘Esta, sim, é osso dos meus ossos e carne da minha carne! Ela será chamada 
mulher, porque do homem foi tirada’. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, 
e eles se tornarão uma só carne.” (Gênesis 2:23-24) 
 
       “Por essa razão”. Qual é a razão pela qual o homem deve ir? “Para unir-se”. A quem? À 
sua esposa. No minuto que essa lei é violada, começamos a recolher as repercussões. No 
versículo 24 diz, “E eles se tornarão uma só carne”. Os limites que Deus estabeleceu para a ex-
periência de ser uma só carne é a relação entre o esposo e a esposa. 
       O casamento não permite desfrutar o sexo ao máximo. Como um homem jovem recém 
casado se sente após acabar de fazer sexo com sua esposa durante a lua de mel? Em uma 
completa paz. Não importa para ele se as pessoas falarem do que ele e sua esposa fizeram. 
Ele não sente vergonha alguma disso, nem medo algum de que os outros o flagrem fazen-
do isso. Há muita liberdade dentro dos limites de Deus. Mas quando você viola as leis de 
Deus, a primeira coisa que perderá é a sua paz. 
 

Fazer o Que É Permitido versus Fazer o Que 
Nos Convém 
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       Em 1a Coríntios 6:12, Paulo disse, “Tudo me é permitido”. Isso significa que eu posso fazer 
tudo o que quiser. Todavia, ele continua dizendo, “mas nem tudo convém”. O seu direito de 
fazer alguma coisa não é o que realmente importa. O que realmente lhe convém é que, sim, 
importa. O entendimento que você tiver sobre os benefícios e prejuízos de alguma coisa 
lhe permitem determinar se isso é bom para você. 
       “O corpo, porém, não é para a imoralidade” (v. 13). As Escrituras não dizem que o corpo não 
tenha sido feito para o sexo. Nem tampouco diz que a gente não deva usar o corpo para as 
coisas imorais. Simplesmente diz que o corpo não foi feito para a imoralidade. Esta é uma 
das leis sexuais de Deus, que Ele nos dá para o nosso próprio bem. 
       Alguém talvez diga, “Ora, espera aí. Quando um homem vai pra cama com uma mulher, 
seja moral ou imoralmente, se sente muito bem”. A nossa justificativa e o nosso raciocínio 
para a imoralidade é, “que se sente muito bem”. No entanto, Deus diz, “Eu não estou Me 
referindo ao que se sente muito bem. Estou Me referindo àquilo para o qual o seu corpo foi 
criado. Foi feito para o sexo, mas não para o sexo imoral”. 
       Algo negativo acontece no corpo de um homem quando ele tem uma experiência imo-
ral na área sexual. Se o corpo não foi criado para isso, logo, algo ruim 
acontece quando se subordina a isso. Essa é a razão de um homem 
sentir-se culpado após ter tido uma experiência desse tipo, quer ad-
mita ou não admita. Os homens que participam da imoralidade che-
gam, até mesmo, ao ponto de odiar suas companheiras sexuais, e não 
as querem ver nunca mais.  
       O que é que aconteceu? Seus corpos não foram feitos para a imo-
ralidade. De algum modo, o fato de terem o conhecimento de que 
violaram a lei de Deus, se traduz em substâncias químicas em seus 
corpos, e eles acabam se sentindo mal. A ciência tem provado que 
existem algumas coisas que nossos corpos não conseguem adminis-
trar. Uma delas é a culpa. Nossos corpos não têm as enzimas nem os hormônios nem as 
químicas necessárias para conseguir manejar o sentimento de culpa. Somente o Sangue de 
Jesus pode nos livrar da culpa. 
       “O corpo, porém, não é para a imoralidade, mas para o SENHOR” (v. 13). Para que o seu corpo 
foi feito? Foi feito para Deus. Foi criado para ser usado no contexto que Deus já havia esta-
belecido. Deus pôs limites específicos no comportamento sexual, e nós podemos toda a 
diversão que quisermos, mas dentro desse contexto. Não iremos experimentar todas estas 
repercussões negativas se nos mantivermos dentro do plano de Deus. 
       Permitam-me dizer aqui que Deus criou os homens e as mulheres para expressar a se-
xualidade de uma forma específica. Deus nunca deu um homem à Adão; Deus lhe deu uma 
mulher. O desenho de Deus é homem e mulher; e não homem e homem, nem tampouco 
mulher e mulher. Podemos saber que a homossexualidade não é o plano de Deus, por-
quanto não se encaixa no plano de Deus. 
       O versículo 13 continua, dizendo, “e o SENHOR para o corpo”. O SENHOR fez o corpo para 
Ele Próprio.  Deus não está contra você ter sexo. Na verdade, Ele tem que estar presente 
no seu casamento para abençoar a sua união sexual. Provérbios 10:22 nos diz, “A benção do 
SENHOR traz riqueza, e não inclui dor alguma”. Você poderá ter uma vida sexual muito rica, 
sem dor alguma, quando você seguir o plano de Deus. 
       Em 1a Coríntios 6:15-18, Paulo também diz,  
 
       “Vocês não sabem que os seus corpos são membros de Cristo? Tomarei eu os membros de Cristo e os 
unirei a uma prostituta? De maneira nenhuma! Vocês não sabem que aquele que se une a uma 
prostituta é um corpo com ela? Pois, como está escrito: ‘Os dois serão uma só carne’. Mas aquele que se 
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une ao SENHOR é um espírito com ele. Fujam da imoralidade sexual. Todos os outros pecados que 
alguém comete, fora do corpo os comete; mas quem peca sexualmente, peca contra o seu próprio corpo.” 
 
       No idioma grego, a palavra que se traduz por “fugir” significa “correr”. “Sair corren-
do”.  “Escapar”. Em outras palavras, você deve evitá-lo à todo custo como se fosse uma praga. Co-
mo você reage diante das pragas? Se distancia delas o tanto quanto você puder. Você se 
isola e se protege delas. 
       “Todos os outros pecados que alguém comete, fora do corpo os comete; mas quem peca sexualmente, 
peca contra o seu próprio corpo” (v. 18). Paulo estava dizendo, “Se você roubar, isso é fora do 
corpo. Se você brigar, isso é fora do corpo. Se você amaldiçoar alguém, isso é fora do 
corpo”. Você não se torna um com a pessoa a qual você está dando uma cacetada, ou a 
quem você amaldiçoou. Porém quando você faz sexo com uma mulher, você já não mais 
poderá separar-se dela. Você deve se lembrar que o ato sexual é um pacto. Alguns 
homens não conseguem entender como, em um casal, os dois podem dormir juntos por 
algum tempo, e então, quando ambos decidem romper esta relação, encontram muita 
dificuldade para cada um conseguir fazer a sua vida aparte. Isso se deve à separação cau-
sar um verdadeiro trauma na alma deles. Isso é um assunto muito sério. Essa é a razão de 
porque as relações fora do plano de Deus podem ser tão perigosas. 
        
       “Acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vocês, e que 
vocês não são de si mesmos? Vocês foram comprados por alto preço. Portanto, glorifiquem a Deus com o 
seu próprio corpo.” (1a Coríntios 6:19-20)  
 
       O seu corpo pertence a Deus por duplicata. Ele não só te criou e ponto; Ele também te 
comprou, e o preço foi muito alto. Teu corpo é propriedade de Deus. Como você pode 
honrar a Deus com o seu corpo? Primeiramente, por meio de esperar até você se casar 
para ter relações sexuais, e em segundo lugar, por meio de fazer sexo somente com a sua 
esposa. Você é o templo de Deus. Você levanta as suas mãos para adorar a Deus; você 
pode usar essas mesmas mãos para acariciar sua esposa. Ambos os fatos são muito santos 
ante os olhos de Deus. 
 

O Que o Amor Tem Que Ver 
com Tudo Isso? 

 
       O sexo é um sinal físico de um ato espiritual — o fato de dar a si próprio completamen-
te à outra pessoa e por outra pessoa. O amor matrimonial é a união de um esposo e a espo-
sa. Hoje em dia, as pessoas estão buscando o sexo sem o amor, e buscam o amor sem o 
casamento, e buscam o casamento sem a responsabilidade. A idéia que o mundo tem do 
sexo é muito superficial e está distorcida. O mundo diz, 
“Faça amor”. Deus diz, “Ame”. Temos confundido o sexo 
com o amor. Uma coisa é saber como fazer amor com uma 
pessoa; mas o fato de amar verdadeiramente outra pessoa é 
outra coisa. A expressão “vamos fazer amor” refere-se ao 
funcionamento ou exercício. Significa fazer algo. “Fazer 
amor” é meramente uma experiência técnica, enquanto o 
fato de amar é um ato espiritual. Se o sexo produzisse amor, 
ninguém no mundo sentiria o amor melhor que as prostitu-
tas. Entretanto, as prostitutas dentro dos mais altos índices de suicídio. 
       O amor é o desejo de agradar outra pessoa, se dar completamente à outra pessoa, e 
não só o fato de tirar algo de alguém. Alguém me perguntou uma vez, “O que acontece 
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quando uma pessoa se casa com alguém que esteja inválido ou que esteja paralítico? Que 
tipo de vida sexual terão?” A resposta é muito simples. Eles entendem que o casamento é 
por amor, e não só por sexo. O fundamento do matrimônio devia ser o amor. Há muitas for-
mas de expressar o amor e a afeição física; o sexo é só uma delas. As pessoas podem en-
contrar uma total satisfação na outra pessoa sem ter a experiência técnica que nossa cultu-
ra tanto glorifica, pois sua relação vai mais além da ante-sala. Para mim, essa é uma verda-
deira relação. O sexo nos foi dado por Deus para nos ajudar a expressar o amor, e não 
apenas para criá-lo. 
       Qualquer um que se casa somente por razões sexuais, tem pavimentado e preparado o 
caminho para o fracasso, pois o desejo sexual flutua e muda constantemente. Cresce, vem 
ao clímax, e depois morre. Se você baseia a sua relação exclusivamente no sexo, a sua 
relação também virá ao clímax, e depois vai morrer. 
       Se o sexo é tão importante, por que diminui com a idade? Deus espera que, à medida 
que o matrimônio cresce, o desfrutemos dentro dos primeiros anos do casamento, se trans-
forme em algo menos importante e que a verdadeira relação comece a ser desenvolvida. 
Deus diz, “Usufrua do aspecto sexual do seu casamento, no entanto, você deve se mover 
na direção de uma união muito mais profunda como marido e mulher, baseados no Meu 
amor incondicional”. 
       Paulo disse, “Maridos, ame cada um a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se 
por ela” (Efésios 5:25). Na verdade, ele estava dizendo, “A única imagem que Eu posso usar 
para descrever Jesus e a igreja, é a relação entre um marido afeiçoado e sua esposa”. O 
maior testemunho que você pode dar de Cristo Jesus não é através da pregação; mas por 
meio de amar a sua esposa assim como Cristo amou a igreja. 
       Precisamos de verdadeiros homens nas nossas comunidades — homens da Palavra de 
Deus que conheçam o que é o verdadeiro amor. Ninguém consegue compreender o signi-
ficado tão profundo de Jesus e a igreja melhor do que um homem que tem tido uma boa 
relação sexual com a sua esposa. A experiência sexual pode ser um modelo do amor de 
Cristo por sua noiva, que é a igreja, desde que sigamos o plano original de Deus para a 
sexualidade. 
 

Armadilhas Sexuais para os Homens 
 
       Agora, tendo em vista que o pecado sexual pode vir à ser uma grande tentação para os 
homens, eu quero falar especificamente das armadilhas sexuais que os homens caem e a 
maneira de evitá-las. Alguns de vocês estão por um triz de cair dentro de algumas dessas 
armadilhas sexuais. Você está passando por uma crise, e não quer que a sua esposa saiba 
disso. Porém, você pode permanecer fiel com Deus, e com a sua esposa, através de estar 
consciente destas armadilhas, e através de manter-se firme e forte contra elas. 
       A maioria dos homens quer fazer o que é certo. Contudo, muitas vozes seduzem-nos à 
abandonar o que é verdadeiro e bom. Essas vozes são totalmente contrárias ao que Cristo 
é, ao que a própria disciplina é, e ao que a responsabilidade é. Elas atacam o desejo dos 
homens de viver justamente. Como homem, eu sou tentado da mesma maneira que você. 
Podemos nos manter à salvo somente por meio de conhecer o que a Palavra de Deus diz 
sobre estas tentações e por meio de aplicar algo de senso comum. Alguns pensam que o 
Espírito Santo sempre está conosco para nos ajudar, Ele também espera que nós exerça-
mos controle sobre nós mesmos. 
 
ARMADILHA #1: Entender Mal a Diferença Sexual entre os Homens e as 
Mulheres 
 



       Aprendemos no capítulo anterior que o homem foi desenhado fisicamente para ser um 
doador. Os homens quase sempre estão prontos para dar sexualmente. Isto é natural. Essa é 
a forma que Deus os fez.  
       A mulher foi desenhada fisicamente para ser uma receptora. Contudo, seu desenho é 
diferente do desenho do homem no fato de ela nem sempre estar pronta para receber, 
pois seu corpo opera dentro de um ciclo. Ela é mais receptiva em certos dias e em certas 
horas. Devido a essa tendência, ela carece de ser tratada com bondade e com sensibilida-
de por parte de seu marido. Quando os homens não entendem essa diferença sexual exis-
tente entre os homens e as mulheres, e quando eles esperam que as mulheres funcionem 
do mesmo modo que eles funcionam, eles se frustram completamente. O resultado disso 
pode ser um completo mal entendimento, pode ser ressentimento, e pode até se transfor-
mar no desejo de buscar uma pessoa que eles sintam que será mais receptiva. 
       Em adição ao ciclo da mulher, o cansaço e a tensão nervosa também podem impedir 
uma mulher de estar pronta para receber. Vamos ver todas essas coisas pelo ponto de vis-
ta delas por enquanto. Como uma esposa pode estar relaxada, sensí-
vel e pronta para agradar seu marido justamente quando ela chega 
em casa, após ter tido um duro dia de trabalho? Este é um requeri-
mento muito sério. Ela chega em casa muito cansada, e seu esposo 
espera que ela o cumprimente na porta, dizendo, “Ola amor. Estive te 
esperando esse tempo todo. Eu sei que está cansado. Tire os seus sa-
patos e levante os seus pés nos braços da poltrona. Aqui está essa 
enorme barra de chocolate que lhe encanta. Aqui está o jornal. As 
notícias vão começar na televisão daqui a trinta minutos. Estou colocando as crianças no 
outro quarto para que você possa escutar as notícias em paz e com tranquilidade. Então, 
lhe servirei um jantar de cinco pratinhos, visto que você trabalhou muito hoje”. 
       Muitos homens esperam isso. No entanto, como suas esposas lhes farão tudo isso, se 
elas estiveram trabalhando duro, ou talvez mais duro do que seus esposos? É uma vida 
muito difícil. Anteriormente, quando uma mulher ficava no lar o dia todo, ela tinha mais 
energia para servir ao seu marido. Mas nos dias atuais, ela mesma é que precisa de muita 
atenção amorosa. A vida pode ser muito difícil e muito angustiante. Você talvez esteja se 
perguntando, “Por que a minha relação com a minha esposa é tão angustiante?” Isso pode 
ser por causa do ritmo e da tensão da vida. 
       Quando um homem se sente angustiado devido a sua esposa não estar sendo tão re-
ceptiva como ele gostaria, às vezes, ele se distancia dela emocionalmente, criando uma 
distância de separação entre os dois. Essa separação pode levar à um sentimento de 
retrocesso por parte de um deles ou dos dois, o qual dará como resultado muitos pro-
blemas matrimoniais, incluindo o divórcio. Para evitar esta armadilha sexual, você precisa 
aceitar o fato de que a sua esposa é diferente de você, e precisa aprender a trabalhar efi-
cazmente as suas diferenças com paciência e com amor. Também, faça tudo o que puder 
para aliviar a tensão em sua vida. Dessa forma, ela poderá ser mais receptiva à você, e vo-
cê poderá ter uma relação mais realizadora. Além disso, você deve ler 1a Coríntios 13:4-8, 
e deves começar a pôr isto em prática.  
 
       “O amor é paciente, o amor é bondoso. Não inveja, não vangloria, não se orgulha. Não maltrata, não 
procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, 
mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta.” 
  
ARMADILHA #2: A Voz do Prazer 
 

Aprenda a 
trabalhar 

dentro das suas 
diferenças com 
paciência e com 

amor. 



       A voz do prazer é como as sereias da mitologia grega, que atraiam os homens à sua 
própria destruição por meio de cantos que soavam docílimos. Suponhamos que um homem 
tem estado no mesmo emprego por dez ou quinze anos, cumprindo a mesma rotina. De-
pois de um tempo, ele começará a ser atraído por qualquer coisa que ele pensar que dará 
pra ele algum prazer na vida. 
       Essa é uma situação muito perigosa para um homem, porque levá-lo à infidelidade. 
Para evitar esta armadilha, você deve estar bem alerta, buscando esses sinais que lhe 
indicam que se sente desgastado com a vida e que deve começar a buscar alguém que não 
seja sua esposa a qual possa lhe dar prazer. Você deve pôr um escudo no seu coração e no 
seu espírito, e deve buscar a Deus para que te dê renovação durante essas épocas tão se-
cas da vida. Você deve planejar passar tempo extra com sua esposa e se reconciliar com 
ela. Fale com o seu pastor ou com outros homens cristãos de sua confiança. Vá a um retiro 
espiritual. Peça para Deus uma visão fresca ou renovada para a sua vida. Quebre a sua ro-
tina com uma nova meta ou com um novo interesse. 
       Adicionalmente, leia e medite nestes versículos: “Tu me farás conhecer a vereda da vida, a 
alegria plena da sua presença, eterno prazer à tua direita” (Salmos 16:11). “‘Porque sou eu que 
conheço os planos que tenho para vocês’, diz o SENHOR, ‘planos de fazê-los prosperar e não de lhes 
causar dano, planos de dar-lhes esperança e um futuro’” (Jeremias 29:11). 
 
ARMADILHA #3: A Sedução do Romantismo  
 
       Esta armadilha é similar à armadilha número 2, porém tem uma diferença muito tênue. 
É uma busca pelo romântico ou pelo misterioso, a fim de trazer excitação ao estilo de vida 
tão aborrecido que alguém esteja vivendo, recolocando algum tipo de significado à vida, 
ou recuperando o sentimento daquela juventude perdida. O fato de ceder à tentação do 
romantismo faz com que um homem esteja pronto para uma relação extraconjugal, pois ele 
pensa que ao ter uma relação romântica com uma nova pessoa (e, portanto “misteriosa”) 
lhe dará uma vida excitante. O problema está em que o novo ligeiramente se transforma 
em algo familiar, e muito em breve, ele vai precisar de mais alguma coisa para voltar a ter 
excitação em sua vida. 
       Você pode evitar esta armadilha sexual por meio de seguir o mesmo conselho que foi 
dado na sessão anterior. Além disso, você deve começar a buscar a Deus de todo seu cora-
ção. O desejo humano de ter excitação e mistério foi feito a fim de ser completo em Deus. 
Não há ninguém como Deus, e nunca chegaremos ao fim de descobrir todas as facetas de 
Seu amor e do Seu caráter. Além disso, você deve ler e deve meditar nessas Escrituras: “A 
ele quis Deus dar a conhecer entre os que não são judeus a gloriosa riqueza deste mistério, 
que é Cristo em vocês, a esperança da glória” (Colossenses 1:27). “[o SENHOR] que 
resgata a sua vida da sepultura e o coroa de bondade e compaixão, que enche de bens a 
sua existência, de modo que a sua juventude se renova como a águia” (Salmos 103:4-5). 
 
ARMADILHA #4 O Desejo de Ter Relações  
Extraconjugais (Fora do Casamento) 
 
       Muitos de vocês provavelmente estão dizendo pra si mesmos, “Eu sou um cristão nas-
cido de novo, cheio do Espírito Santo, que sempre carrego a minha Bíblia debaixo do bra-
ço. Nunca pensei numa relação extraconjugal”. Vamos falar francamente. Os homens são 
criaturas sexuais, e podem ser atraídos por outras mulheres que não sejam suas esposas. 
Um estudo tem mostrado que o cérebro do homem tem uma resposta fisiológica ao ver 
uma mulher bonita, os circuitos “de prazer” que existem no seu cérebro reagem de ime-
diato. Essa é uma resposta física que faz parte do desenho do homem. 



       Mesmo os homens cristãos que são entregues a Deus e à suas esposas, devem cuidar 
da tentação sexual. Paulo admitiu que os cristãos podem ser tentados desta forma quando 
ele disse em 1a Coríntios 7:5, “Não se recusem um ao outro, exceto por mútuo consentimento e 
durante certo tempo, para se dedicarem à oração. Depois, unam-se de novo, para que Satanás não os 
tente por não terem domínio próprio”. Paulo estava falando aos cristão de Corinto que estavam 
cheios do Espírito Santo. Ele estava dizendo, “Eu conheço vocês. Vocês são criaturas sexu-
ais. Corram e busque cada um a sua esposa para que vocês não sejam tentados. Vocês não 
são feitos de aço”. 
       Como você consegue vencer a armadilha de desejar ter uma relação extraconjugal? 
Em primeiro lugar, deve reconhecer que o seu corpo reage ante a 
beleza física. Usada da forma certa, essa reação faz com que um 
homem deseje o sexo oposto e que encontre uma companheira para a 
vida. Usada de forma errada, pode levar à infidelidade. Se vocês 
negar este fato, não vai poder ser capaz de manter-se firme contra a 
tentação.  
       Em segundo lugar, você deve lembrar-se da sua promessa e de-
dicação a Deus para viver uma vida santa, e deve-se lembrar do pacto 
que você fez com a sua esposa. Nunca devemos ser governados pelos 
nossos sentimentos ou pelos nossos hormônios, mas pelo Espírito 
Santo de Deus. Como homem, eu experimento o mesmo tipo de reações que você experi-
menta. Entretanto, isso não significa que eu agirei baseado nelas. Tenho bem mais senso 
comum para fazer isso. Ou eu deveria dizer que tenho mais conhecimento para fazê-lo — 
tenho o conhecimento de o que Deus quer que os homens e as mulheres façam num pacto 
de matrimônio. 
       Eu disse para a minha esposa, “Eu vejo muitas mulheres que são muito amáveis e bas-
tante atrativas, e eu poderia ter me casado com elas. Porém eu te escolhi. Você é a mulher 
do meu pacto”. O casamento é uma eleição e uma dedicação. Os homens são criaturas 
sexuais. Nós vemos uma mulher bonita e apreciamos a beleza, e, por causa disso, dizemos, 
“Uau, olha só isso!” Todavia, é o Espírito Santo dentro de nós que diz, “ Cuidado, homem!” 
precisamos escutar Sua voz e permanecer fiéis à nossas esposas. Não devemos ficar dentro 
dos pensamentos de tentação, nem devemos permitir que nos controlem.  
       Em terceiro lugar, você não deve se colocar numa situação a qual a tentação seja mais 
forte que você. Conforme disse o apóstolo Paulo, tu deves permanecer perto da sua espo-
sa: “Depois, unam-se de novo, para que Satanás não os tente por não terem domínio próprio” (1a Co-
ríntios 7:5). 
       Como homens cristãos, devemos controlar esse desejo de querer ter relações sexuais 
extraconjugais. Precisamos ensinar aos homens jovens que a atração sexual é fisiológica e 
que não se deve agir baseado nela fora da relação matrimonial. Esse conhecimento os 
ajudará a não ceder ante a tentação sexual. Uma das coisas mais honestas que os homens 
podem dizer um ao outro é, “Irmão, eu sou uma criatura sexual, e eu careço do seu apoio. 
Eu preciso das suas orações”. Todos nós precisamos uns dos outros. Vamos nos ajudar 
mutuamente a fim de poder permanecer nos propósitos de Deus. 
       Finalmente, deves ler e meditar nestes versículos: “Portanto, tenham cuidado: Ninguém 
seja infiel à mulher da sua mocidade” (Malaquias 2:15). “A beleza é enganosa, e a formosura é pas-
sageira; mas a mulher que teme o SENHOR será elogiada” (Provérbios 31:30). 
 
ARMADILHA #5: As Necessidades do Ego 
 
       Essa última armadilha é a mais perigosa, visto que a maior de todas as influências nos 
homens é a que se deriva das necessidades do ego. É o desejo de ser admirado e respei-

Não devemos 
conservar 

pensamentos 
tentadores, nem 

devemos 
permitir que 

nos controlem. 



tado por membros do sexo oposto. Eu tenho certeza que você já experimentou esse desejo 
anteriormente e que experimentará de novo. Não importa o quanto você ore ou o quanto 
fale em línguas. Se uma mulher trabalhar nas necessidades do seu ego, mais vai valer para 
você conhecer bem a forma de se manter puro.  
       O que está prejudicando os homens na igreja nesses tempos é o falso senso de segu-
rança que está baseado na idéia de que, uma vez que uma pessoa foi batizada no Espírito 
Santo, essa pessoa foi imunizada contra todas as tentações. Isso não é nem um pouco certo. 
O Espírito Santo não nos dá caráter; o caráter é algo o qual nós temos a responsabilidade 
de desenvolver. Contudo, Ele nos dá a força para suportar a tentação, para seguir em fren-
te em meio às dificuldades e para poder sair do outro lado em completa vitória. 
       Os negócios se desenvolvem porque os homens querem provar que eles ainda são 
atrativos às mulheres. Essa emoção vem do fato de saber que alguém os ache romantica-
mente atrativos. É uma sensação muito boa para um homem, o fato de saber que uma 
mulher pensa que ele é inteligente ou guapo, que ela gosta de conversar com ele, que ela 
gosta da forma de como ele pensa, que ela acha muito divertido o fato de estar com ele. 
Entretanto, se ele é um homem casado, e se a mulher não é sua esposa, ele se encontra em 
uma situação muito perigosa, pois as necessidades do seu ego estão sendo supridas e ali-
sadas.  
       A atração que está embasada nas necessidades do ego, normalmente acontece gradu-
almente, e em muitos casos, sem que nenhuma das partes perceba o que está acontecendo. 
Por exemplo, você vai almoçar com sua secretária e passa ape-
nas trinta minutos falando com ela, todavia, você gosta de sua 
companhia. Na volta para o escritório, ela lhe dá uma folha de 
papel, e acidentalmente, você toca na mão dela. Ela sorri. Mais 
tarde, ela entra no seu escritório para te pedir um relatório, e 
diz, “Sabe, eu acho de verdade que você é um dos melhores 
homens que eu já conheci. Se algum dia eu vier a me casar com 
alguém, eu quero que esse alguém seja igualzinho a você”. Ela fez uma declaração muito 
inocente e talvez, ela esteja sendo muito sincera acerca disso. Contudo, nesse momento, 
você talvez esteja em problemas, visto que você é um homem e você tem estas necessida-
des no seu ego. 
       As necessidades do ego podem fazer com que um homem se comporte de forma muito 
boba e às vezes até desonrosamente. Isto pode fazer com que um homem cristão, que seja 
amoroso, saudável, dedicado e cheio do Espírito Santo, deixe sua esposa por outra mulher. 
Ele pode dizer, “Essa mulher me faz sentir muito bem”. Você consegue escutar a voz do 
ego nesta declaração?  
       Alguns homens pensam que eles nunca irão cair nessa armadilha do ego. Deixe-me lhe 
dizer uma coisa: Não é a mulher que é muito forte; o seu ego que é muito fraco. Os homens que 
decidem abandonar o caminho da justiça, indo em busca dessas outras vozes, muito ra-
ramente fazem uma mudança brusca para cair no erro. Ao contrário, eles cometem peque-
nos desvios, que acham seguros, mas que os desviam daquilo que é certo e, uma vez lá, 
voltam para avaliar. 
       Eles dizem, “Hum, eu gosto disso, mas eu não devia tê-lo feito”. Você deve se lembrar 
que quando você cria a capacidade para alguma coisa, você irá precisar mais dela para 
poder satisfazer o seu desejo. Assim que eles seguem um pouco mais pra frente antes de 
voltar à próxima vez. “Vai, isso é o que eu chamo de se sentir bem! Mas eu na verdade 
nunca deveria tê-lo feito”. Eles avaliam e checam para ver se alguém está vendo o que 
eles estão fazendo. 
       Então, numa ocasião que aparece de repente, eles saem e não voltam. Eles deixam sua 
esposa. Eles abandonam tudo e todos — Deus, sua família, seus amigos, seu trabalho. Os 
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amigos se perguntam, “O que aconteceu? Ele era um completo cavalheiro”. O que aconte-
ceu foi que infidelidade começou lentamente; ele se meteu na infidelidade para satisfazer 
as necessidades do seu ego, até que chegou ao ponto de ser derrotado por isso. 
       Alguns de vocês também provaram a infidelidade de forma muito silenciosa. Eu lhes 
aconselho, tal como Paulo aconselhou: só há um modo de você conseguir manter a sua 
sexualidade em ordem. Eu sei que você vai pensar que eu estou quase dizendo que é a o-
ração. Não é a oração. Paulo disse, “A vontade de Deus é que vocês [...] abstenham-se da imora-
lidade sexual. Cada um saiba controlar o seu próprio corpo de maneira santa e honrosa” (1a Tessalo-
nicenses 4:3-4). 
       Como você pode evitar a armadilha das necessidades do ego? “Cada um saiba controlar o 
seu próprio corpo de maneira santa e honrosa” (1a Tessalonicenses 4:4). Essa é a forma de você 
conseguir manter a tua vida em ordem. Paulo não disse, “Venha às reuniões de oração” ou 
“Amarre o poder da luxúria”. Você não amarra a luxúria. Deus simplesmente diz, “Contro-
le-se”. 
       Eu posso apostar que você está querendo que tivesse uma maneira mais fácil da sair 
disto. Você estava pensando que eu lhe daria algumas respostas mágicas para que você 
conseguisse controlar a sua luxúria e a sua paixão ao sexo. Não existe nenhum tipo de res-
postas fáceis. A resposta é essa: Comporte-se bem. Esse é o fim da discussão. Não permita 
que uma mulher se aproveite de você — e você estar seguro de não estar se aproveitando 
dos sentimentos que uma mulher tenha por você.   
       Não devíamos pensar que somos tão espirituais ao ponto de sentirmos que somos into-
cáveis. Quer você seja casado ou solteiro, toda vez que for tentado à ser imoral sexualmen-
te, você deve sair correndo! Comece a orar. Evite qualquer contato com essa mulher. Por 
quê? Porque você está vivendo num corpo que foi desenhado com hormônios e químicas 
complicadas que respondem automaticamente ao estímulo do que você vê ou ouve.  
       Lembre-se de que as necessidades do ego alimentam primeiramente a alma — mesmo 
nas ocasiões em que levam ao pecado corporal. Seja muito cuidado na forma como você 
responde às gentilezas e aos elogios de uma mulher. Se está começando a te levar na dire-
ção de uma atração inadequada, você sabe que precisa se afastar. 
       As necessidades do seu ego devem ser supridas em Deus e no que Ele diz sobre a 
grande medida que você vale para Ele. Você deve ler e meditar nesse impressionante 
verso para que possa perceber o quanto vale em Deus: 
 
“Pergunto: Que é o homem, para que com ele te importes? E o filho do homem, para que com ele te 
preocupes? Tu o fizeste um pouco menor do que os seres celestiais e o coroaste de glória e de honra. Tu o 
fizeste dominar sobre as obras das tuas mãos; sob os seus pés tudo puseste” (Salmos 8:4-6). 
 

O Seu Passado Não Precisa se Transformar 
no Seu Futuro 

 
       Não importa como tenha sido o seu passado sexual, você pode receber perdão e libe-
ração por meio de chegar perto de Jesus Cristo, arrependendo-se sinceramente do seu 
pecado, e da maneira errada na qual você pensava, para poder receber o Seu amor e a 
Sua sanidade. Então, você poderá começar a viver dentro do plano de Deus para a sua 
sexualidade. Você se transformará em uma verdadeira luz, iluminando em meio aos ca-
minhos de Deus em meio à obscuridade sexual e da confusão dos nossos tempos. 
 
 
 
 



 

Princípios 
       1. A maioria de nós tem aprendido sobra a sexualidade por fontes de informação 
errôneas, ao invés de ter aprendido da Palavra de Deus. 
       2. A igreja e a família frequentemente têm dado a impressão de que o sexo é sujo e não 
devia de ser discutido. 
       3. Deus desenhou os homens e as mulheres como seres sexuais. Deus criou o sexo e 
disse “que era muito bom”. (Favor ver Gênesis 1:31.) 
       4. Deus fala negativamente somente sobre o mal uso do sexo. 
       5. A Bíblia usa a união sexual do casamento como metáfora à intimidade e à unidade de 
Cristo e Sua noiva, que é a igreja. 
       6. Deus desenhou o sexo dentro do casamento pelas seguintes razões: (1) para procriar 
a raça humana, (2) para selar um pacto de sangue entre dois seres humanos e (3) para per-
mitir que o sexo pudesse ser desfrutado ao seu potencial máximo sem repercussões. 
       7. Deus quer tanto que nós desfrutemos o sexo, que Ele nos disse quais são os limites 
que nos dão segurança. O primeiro limite é o pacto do casamento. 
       8. O corpo não foi feito para a imoralidade. Esta é uma das lições sexuais de Deus, a 
qual Ele nos deu para o nosso bem. 
       9. O desenho de Deus é homem e mulher; não é homem e homem, nem mulher e 
mulher. Podemos saber que a homossexualidade não é plano de Deus, visto que não en-
caixa no desenho de Deus. 
       10. O sexo é um sinal físico de um ato espiritual — o ato de se dar completamente à 
outra pessoa e por outra pessoa. 
       11. O sexo foi dado por Deus para nos ajudar a expressar o amor, e não para criá-lo. 
       12. As armadilhas sexuais dos homens são (1) o fato de entender mal a diferença sexual 
entre homens e mulheres; (2) a voz do prazer; (3) a sedução do romantismo; (4) o desejo 
de ter relações extraconjugais; e (5) as necessidades do ego. 
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Diferenças entre o 
Homem e a Mulher 

 
Até Que o Homem Reconheça as  

Qualidades Que Deus Deu à Mulher, Ele vai ser 
Fraco nessas Áreas, Visto Que Ela foi Desenhada  

para Suprir Tudo o Que Falta para Ele. 
 
 

Deus criou os homens e as mulheres com desenhos perfeitamente complementares. O 
homem é perfeito para a mulher, e a mulher é perfeita para o homem. É quando os homens 
e as mulheres têm expectativas sobre o que o outro deve pensar, ou como deve reagir, e 
esperam que se comporte da mesma forma — isto é, quando eles não sabem ou não apre-
ciam as diferenças que Deus deu a ambos — e então, eles experimentam conflito. Mas 
quando eles entendem e valorizam os propósitos um do outro, eles podem ter relações 
muito agradáveis, e podem mesclar seus desenhos únicos de forma harmoniosa para a gló-
ria de Deus. 
       Um dos maiores problemas que eu tenho visto ao aconselhar casais é os maridos e as 
esposas não perceberem que as necessidades de seu esposo ou esposa são diferentes das 
necessidades próprias. Lembram-se do princípio que diz que o propósito é que determina 
a natureza das coisas, e a natureza das coisas determinam suas necessidades? Se uma mu-
lher quiser ajudar um homem a cumprir o seu propósito, ela deve aprender qual é a natu-
reza dele, bem como a maneira que ele funciona, e quais são as necessidades dele. Ela não 
pode dar para ele o que ela necessita, porque as necessidades dela são diferentes são di-
ferentes das necessidades dele. 
       Considere a seguinte ilustração: você enche o seu carro de gasolina para que possa 
funcionar. Entretanto, você não coloca gasolina nas suas plantas 
para que elas cresçam. Cada entidade necessita que lhe seja a-
plicado o que for adequado para a sua própria natureza e para 
suas necessidades. O mesmo princípio se aplica aos homens e às 
mulheres. 
       Às vezes eu ouço os homens dizerem, “Eu preciso de uma 
mulher”. Esses homens falam ao perceberem que as mulheres 
foram criadas para beneficiá-los. Você deve se lembra de que 
quando Deus fez o mundo, Ele disse que tudo era bom exceto por uma coisa “E disse o 
SENHOR Deus: Não é bom que o homem esteja só; far-lhe-ei uma ajudadora idônea para ele.” (Ge-
nesis 2:18) Quando Deus criou a ajudante idônea para o homem, Ele a fez tão forte quanto o 
homem, para que ela pudesse ajudar a ele. Temos que apreciar o fato de que os homens e 
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as mulheres têm diferentes tipos de força, e que cada um não pode funcionar completa-
mente sem o outro. Há certos tipos de força que Deus deu a mulher que o homem não tem. 
Até que ele venha a reconhecer as forças que Deus colocou dentro da mulher, ele será 
fraco nessas áreas, visto que ela foi desenhada para suprir o que falta para ele. 
 

As Diferentes Naturezas dos Homens e 
das Mulheres 

 
       Neste capítulo, vamos explorar as diferenças maiores que existem entre os homens e 
as mulheres, na forma em que pensamos, na forma que agimos, e na forma que responde-
mos, para que possamos suprir de um jeito melhor as necessidades um do outro, para que 
possamos trabalhar em cooperação para cumprir os propósitos de Deus. Novamente, essas 
diferenças não significam estar certo ou errado, ser melhor ou ser pior; elas apenas 
significam que somos diferentes. Você tem que manter em mente que essas são tendências 
gerais. Algumas dessas qualidades podem ser manifestas nos homens e nas mulheres, 
dependendo da forma de como Deus os tem  dotado para cumprir seus propósitos indivi-
duais.  
 
1. Diferenças nas Necessidades Principais 
 
       As necessidades principais dos homens são (1) respeito, (2) companheirismo e (3) se-
xo. As necessidades principais das mulheres são (1) amor, (2) conversação e (3) afeto. 
 

A Necessidade Que o Homem Tem de Ser Respeitado 
 
       O homem não apenas quer ser respeitado, ele precisa disso. É parte da sua natureza 
como líder, como protetor e como provedor. A necessidade de ser respeitado é a própria 
essência de sua auto-estima, e afeta todas as outras áreas de sua vida. Mais que qualquer 
outra pessoa, a esposa deve suprir a necessidade que seu 
marido tem de ser admirado e respeitado por meio de en-
tender o valor dele e suas conquistas. Ela precisa lembrá-lo de 
todas as qualidades e capacidades que ele tem, e precisa 
ajudá-lo a manter a confiança em si mesmo. Ela devia estar 
orgulhosa de seu marido, não pelo que ele faz, mas como uma 
expressão de admiração sincera ao homem com o qual ela es-
colheu para compartilhar sua vida. 
       O homem solteiro precisa de tanto respeito quanto o ho-
mem casado. Ele necessita do assentimento que as irmãs dão, o qual pode vir de parentas 
femininas e de amigas femininas para que ele possa se sentir completo como homem. 
 

A Necessidade Que a Mulher Tem de Ser Amada 
 
       Deus criou a mulher para que o homem pudesse ter alguém com quem partilhar seu 
amor terreno. Amar significa apreciar e cuidar. Visto que ela foi criada com o propósito de 
receber amor, a mulher não apenas quer ser amada, mas ela de fato precisa ser amada. 
Assim como o homem precisa saber que é respeitado, a mulher precisa sentir que é amada. 
A mulher quer sentir que ela é importante e muito especial para o seu marido. Quando um 
homem passa tempo com uma mulher, isso faz com que ela se sinta apreciada porque ela 
sabe que possui o primeiro lugar na vida dele. Ela se sente muito cuidada quando ele dei-
xa o seu caminho para ter certeza de que ela tem tudo o que precisa. 
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       Se a mulher for solteira, o fato de receber amor continua sendo sua maior necessidade. 
Os parentes e amigos que forem homens podem suprir sua necessidade 
por meio de lhe mostrar amor de irmãos através de atos de bondade, de 
companheirismo e de ajuda durante os momentos difíceis da vida. 
       Deus afirmou essas necessidades principais em Efésios 5:33: “Por-
tanto, cada um de vocês também ame a sua mulher como a si mesmo, e a mulher tra-
te o marido com todo o respeito”. 
 

A Necessidade Que o Homem Tem 
de Ter Companheirismo 

 
       É a natureza territorial ou competitiva do homem que o leva a ter esta necessidade de 
companheirismo. Ele precisa se envolver em atividades que se constituam num desafio 
para ele, e mesmo que ele goste de vencer, ele também quer compartilhar essas experiên-
cias com outros. Nada abençoa mais a um homem que quando uma mulher está envolvida 
no entretenimento favorito dele.  Se a esposa participa naquilo que o seu marido gosta de 
fazer — quer seja jogar tênis, visitar terrenos históricos, tocar algum instrumento ou dese-
nhar programas de computação, por exemplo — e ela permitir que ele diga tudo sobre 
isso, ela pode fortalecer a relação que tem com ele. Ele se sentirá muito bem com o fato de 
ela estar envolvida com ele nos mesmos interesses. Quando um casal compartilha aspectos 
importantes de suas vidas um com o outro, eles estão edificando o entendimento, o compa-
nheirismo e a intimidade do seu casamento. 
 

A Necessidade Que a Mulher Tem 
de Fazer Conversação 

 
       Devido a os homens terem uma mentalidade de liderança, às vezes as conversas que 
mantêm com suas esposas falam mais sobre instruções ao invés de ser um diálogo onde 
ambos ouvem e compartilham. A mulher tem o desejo de ter um homem que fale com ela, e 
não só que fale para ela.  
       Alguns homens dizem, “O que vou falar com a minha esposa?” Eles não se dão conta 
de que a mulher tem a necessidade de se expressar, e, portanto, também tem muita coisa 
dentro dela que ela precisa compartilhar. O homem pode preencher essa carência que a 
mulher tem pela conversação íntima por meio de tentar sempre se comunicar com ela. 
Para poder suprir de verdade a necessidade dela, o homem devia falar com ela à nível de 
sentimentos, e não só à nível de conhecimento e de informação. Ela precisa que ele ouça as 
atitudes dela com sensibilidade, interesse, preocupação e resistindo ao impulso de ofere-
cer soluções com relação ao que aconteceu durante o dia. Ao contrário, ele deveria ofere-
cer toda a sua atenção e toda a sua compreensão. O homem deveria conduzir a sua parte 
da conversa com cortesia e mente aberta, dizendo a ela o que ele realmente sente e pensa. 
       O homem precisa compartilhar seus interesses, e a mulher precisa de conversação; es-
sas necessidades estão relacionadas e podem vir à ser uma maravilhosa ponte de comu-
nicação entre os homens e as mulheres. 
 

A Necessidade Que o Homem Tem de Sexo 
 
       Como nós vimos no capítulo anterior, o homem quase sempre está pronto sexualmente. 
A necessidade que o homem tem do sexo é uma das necessidades mais fortes que se pode 
imaginar. É um aspecto da sua forma de ser que dá a ele uma grande realização. Portanto, 
é muito importante que a mulher seja sensível à necessidade que seu marido tem de sexo. 
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       Às vezes, a mulher vê a energia sexual do homem como algo animal ou insensível. Se a 
forma que ele chegar perto for muito bruta ou agressiva, ela talvez dirá à ele que a deixe 
em paz. Também há ocasiões em que ela não está pronta para ter relações sexuais, devido 
ao seu ciclo menstrual, e, portanto, ela o joga pro lado. Nessas situações, o homem pode 
vir à interpretar os rechaços dela como uma total falta de interesse e falta de respeito, ao 
invés de reconhecer as razões que estão por trás de tudo isso. 
       Pelo outro lado, algumas mulheres dão mais atenção às atividades da igreja do que ao 
seu marido. Em certo sentido, elas descuidam das necessidades sexuais dos seus maridos, 
porque dizem que estão muito ocupadas servindo a Deus. Algumas mulheres até, chegam 
a pensar que não é espiritual o fato de elas se envolverem em relações sexuais — e isto se 
deve, talvez, à maneira na qual foram criadas. Estes pontos de vista estão errados, e po-
dem se transformar em um testemunho muito prejudicial para o marido. O sexo foi parte 
do desenho original de Deus para a humanidade, e é uma coisa santa entre o marido e a 
sua esposa. 
       Os homens e as mulheres precisam equilibrar o fato de suprir suas próprias necessida-
des com o fato de demonstrar consideração uns para com os outros. A Bíblia diz que os 
maridos e as esposas devem suprir as necessidades sexuais um do outro (1a Coríntios 7:3-
5). Também diz que o marido deve ser sensível às necessidades gerais da sua esposa, e 
que deve tratá-la com consideração e respeito. (Favor ver 1a Pedro 3:7.) 
 

A Necessidade Que as Mulheres Têm de Afeto 
 
       Enquanto uma das principais necessidades do homem é o sexo, uma das principais ne-
cessidades da mulher é o afeto. Se estas duas necessidades que estão co-relacionadas ca-
recerem de compreensão amorosa e equilíbrio, elas podem causar um dos piores conflitos 
no casamento.  
       O enfoque natural da mulher está nas áreas sensitivas, intuitivas e emocionais da vida, 
e está é a razão de ela ter a necessidade correspondente de ter afeto. Ela precisa de uma 
atmosfera de afeto para se sentir amada e satisfeita. 
       Os homens e as mulheres precisam entender que o afeto gera o meio ambiente para a união 
sexual no casamento, sendo que o sexo é o ato em si mesmo. Muitos homens 
não se dão conta disto, e então, eles saem imediatamente após o ato. 
Eles não sabem o que significa criar um meio ambiente de afeto. Ao 
contrário, eles se enfocam somente em suas próprias necessidades. 
Mas o afeto é algo que o homem tem que empreender. Se não está 
seguro de como ser afetuoso, ele deveria sentar-se com a sua esposa 
e lhe perguntar como — de forma amável e sincera.  
       O afeto é o meio ambiente no qual cresce um matrimônio maravi-
lhoso. O fato de dar afeto a uma mulher significa estar recorrendo à tudo aquilo que faz 
dela um ser emocional. Às vezes a mulher só quer que o seu marido se sente com ela, tome 
a sua mão, e dialogue com ela. Esta necessidade dela também pode ser suprida por meio 
de muitos abraços e beijos; um fluxo contínuo de palavras, cartões e flores; detalhes sensí-
veis de cortesia; e presentes que tenham significado e expressem que o homem está pen-
sando nela — que a estima e que valoriza a presença dela na vida dele. 
 
2. Diferenças na Forma de Pensar e no Processamento de Pensamentos 
 
       Outra diferença entre os homens e as mulheres é que o homem é por natureza “um 
pensador lógico”, enquanto a mulher é por natureza “uma sentimental emocional”. A pri-
meira reação do homem vai ser por meio de pensar, embora ele também venha a sentir. A 
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primeira reação da mulher vai ser de tipo emocional, seguida por uma reação a qual seu 
pensamento entra em ação. Há uma explicação fisiológica para estas tendências. 
       Existem menos nervos conectando os dois hemisférios no cérebro do homem – compa-
rando com o cérebro da mulher – de forma que as seções emocionais e lógicas não estão 
relacionadas tão estreitamente quanto o estão no cérebro da mulher. Devido a isto, o 
homem basicamente precisa “mudar velocidades” para poder se mover de seu lado domi-
nante e lógico ao seu lado emocional. Essa é a razão por que os homens frequentemente 
pensam à termos de fatos e de um modo linear. Eles pensam como uma linha reta — a qual 
é a distância mais curta entre dois pontos — e o qual lhes dá a habilidade de enxergar o 
objetivo (a visão) e de enfocar toda a sua energia em alcançá-lo da maneira mais direta e 
mais simples. 
       Os homens muito frequentemente ignoram as mulheres por considerá-las emocionais 
ou ilógicas. Eles não entendem como as mulheres foram feitas, nem tampouco compreen-
dem a perspectiva que elas provêem na vida. As linhas neurológicas que existem entre os 
dois hemisférios do cérebro das mulheres (que existem tanto no lado emocional quanto no 
lado lógico) estão intactas. Esta é a razão das mulheres poderem fazer múltiplas tarefas ao 
mesmo tempo, ao invés de terem que se enfocar somente em uma coisa. As mulheres 
tendem a pensar mais de forma gráfica ao invés de pensar de forma linear reta. O cérebro 
de uma mulher está desenhado para captar mais detalhes os quais os homens muitas vezes 
“não vêem”, e os quais são coisas que vão muito mais além dos meros fatos, tal como a 
personalidade das pessoas, as motivações e os sentimentos, tanto delas mesmas quanto 
dos demais. Ela consegue perceber, analisar, avaliar e ver a relação que há entre as coisas 
ao mesmo tempo, como se fossem as coordenadas X, Y e Z e numa representação gráfica 
que tenha fatores múltiplos ao mesmo tempo. 
       A mulher pode ajudar o homem a ver aspectos da vida, os quais, se forem ignorados ou 
passados por alto, podem se transformar em desvios ou em abismos que podem impedir o 
homem de alcançar as suas metas ou que podem atrasá-lo para não alcançá-las no tempo 
em que havia previsto originalmente. A visão periférica dela faz com que o homem não 
seja cegado pelas costas à medida que ele segue suas metas e objetivos com toda a sua 
mente. Por outro lado, a maneira de pensar em linha reta que o homem tem, ajuda a mu-
lher a não se enredar em todas as camadas de sua forma de pensar multidimensional e de 
todas as suas emoções, de natureza que ela tenda a perder de vista o objetivo e nunca o 
venha a alcançar. Ao invés de se ignorar um ao outro, por ser “imprudente”, ou “emocio-
nal”, os homens e as mulheres precisam apreciar suas perspectivas que são únicas, as 
quais podem beneficiar grandemente uns aos outros. 
 
3. Diferença na Linguagem Que Falamos e na Linguagem Que Escutamos 
 

A Palavra Falada 
 
       Quando um homem fala, o que diz, geralmente, é uma expressão do que ele está pensan-
do. Quando uma mulher fala, o que diz, geralmente, é uma expressão do que ela está sentin-
do. Eles estão comunicando duas formas de informação completamente diferentes. 
       As mulheres frequentemente não entendem o quão difícil que é para os homens ex-
pressar seus sentimentos. É muito importante que a mulher não venha a fazer nenhuma 
conclusão sólida concernente aos motivos do que ele está dizendo, até que ela tenha des-
coberto o que ele está sentindo. Há muitos homens que sentem suas emoções, mas que 
têm muita dificuldade para falar delas. A mulher precisa aprender a criar um meio ambien-
te que possa permitir ao homem dizer a ela o que ele está sentindo. Quando ela trabalhar 
através do pensamento dele, ela vai encontrar o que ele realmente está sentindo — e ela 



vai descobrir que o que ele está sentindo muito freqüentemente, é muito diferente do que 
ele está dizendo. 
       Em contraste, a mulher nem sempre diz ao homem o que ela está pensando. Se ela se 
puser completamente emocional, ele precisa ser paciente, e precisa 
trabalhar através das emoções dela para conseguir encontrar o que 
ela está pensando. Às vezes, ele precisa escavar muito profundamen-
te para encontrar o que realmente está na mente dela — pois o que 
uma mulher está pensando freqüentemente é muito diferente do que 
está dizendo. Esse processo pode requerer bastante paciência da 
parte do homem, visto que os homens só se interessam nos fatos e 
gostam de chegar rapidamente ao fundamento dos assuntos. A mu-
lher está pensando numa variedade de níveis, contudo, precisa-se de 
mais tempo a fim de que ela consiga processar todos esses detalhes e que possa chegar a 
uma conclusão.  
       Se os homens e as mulheres não tomarem cuidado, eles chegarão a conclusões erradas 
acerca das verdadeiras intenções uns dos outros, sem saber realmente o que a mulher 
esteja pensando ou o que o homem realmente esteja sentindo. Este erro tem feito com que 
muita gente pense que seus casamentos ou relações não estão funcionando. Uma vez que 
eles entenderem estas diferenças, eles poderão exercer a paciência e se aventurar a che-
gar no coração do assunto. Tanto os homens como as mulheres vão experimentar uma 
grande satisfação uma vez que forem, de verdade, ouvidos e apreciados. 
 

A Palavra Que Ouvimos 
 
       Quando um homem ouve a linguagem falada, ele considera que é um processo por 
meio do qual ele recebe informação. No entanto, para a mulher, tudo isso é uma experiên-
cia emocional.  
       O homem vai escutar uma comunicação verbal e vai chegar à conclusão de que isto é 
inútil, de que é verdadeiro ou falso, de que é lógico ou ilógico. Para ele, tudo vem à ser 
somente fatos e informação. Entretanto, visto que a mulher é uma “sentimental emocional”, 
ela avalia tanto a comunicação verbal quanto a comunicação não verbal que ela recebe, e 
que percebe de todo o mundo à sua volta. Ela não só recebe pensamentos e idéias dentro 
de seu ser, mas também os transforma à medida que os processa. Quando uma mulher re-
cebe informação, ela a classifica tanto de forma mental como de forma emocional, ao mesmo 
tempo. O homem geralmente usa estas funções de forma separada. As emoções da mulher 
estão com ela o tempo todo enquanto ela está pensando, e isso exerce influência na pers-
pectiva que ela tem do mundo que a rodeia e também de tudo aquilo que está sendo comu-
nicado a ela. 
       Quando o homem e a mulher aprendem que eles compreendem a palavra falada de 
formas diferentes, eles podem adaptar seus estilos de comunicação para complementar a 
maneira que um e outro recebe e processa melhor a informação. Este método trará um me-
lhor entendimento e eliminará muita da tensão que existe nas relações. O homem e a mu-
lher também podem ampliar suas perspectivas por meio de perguntar um pro outro o que 
ele ou ela pensa de diferentes pessoas e circunstâncias que ambos têm encontrado.  
 
4. Diferenças no Método para Resolver os Problemas 
 
       Os homens são como gabinetes para arquivar. Isto quer dizer que eles fazem as deci-
sões rapidamente, e depois “as arquivam” em sua mente. Ou eles colocam também um 
problema numa pasta-de-papeis mental chamada “coisas pendentes” e continuam fazendo 
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outras coisas. Eles reabrem essa pasta somente quando sentem que podem tratar com 
aquilo. Em contraste, as mulheres geralmente são como os computadores. A mente delas 
mantém-se em movimento continuamente, trabalhando em todas as coisas, até que se re-
solva um problema. 
       Essas formas diferentes de tratar com um problema são as razões dos homens e as mu-
lheres freqüentemente reagirem de modo diferente ante os problemas da vida ou ante os 
conflitos nas relações sociais. Os homens tendem a se ressentir por essas coisas, e é muito 
mais difícil para eles se esquecer esses aborrecimentos. Eles talvez, “só arquivem os pro-
blemas”, como vimos anteriormente. Por outro lado, as mulheres se deixam levar pela cul-
pa; portanto, muito freqüentemente, elas se sentem responsáveis por esse tipo de situa-
ções, quer elas a tenham causado ou não. Mesmo que elas estejam aborrecidas, elas bus-
cam dentro delas mesmas para ver se há algo diferente o qual possam fazer, ou buscam o 
modo de resolver a situação. 
       Os homens e as mulheres podem eliminar muito desta frustração em suas relações por 
meio de entender as qualidades uns dos outros para resolver problemas, e usar isso para 
benefício mútuo. Por exemplo, uma mulher pode ajudar um homem a resolver certo pro-
blema que tenha tido com outro companheiro de trabalho por meio de falar com ele atra-
vés de todo esse problema, ajudando-o a reconhecer os motivos e sentimentos que estive-
rem envolvidos. O homem pode ajudar a mulher a chegar numa decisão mais rapidamen-
te, por meio de aceitar seus sentimentos acerca de uma situação, mas ao mesmo tempo, 
apontando-lhe claramente os fatos e opções que estiverem envolvidas. Levar em conside-
ração tanto a informação intuitiva como a informação dos fatos, ajudará os homens e as 
mulheres a tomarem melhores decisões.  
 
5. As Diferenças Que Existem para Alcançar Objetivos e Metas 
 
       Quando o planejamento financeiro tem à ver com as coisas materiais, tais como uma 
tarefa do trabalho, construir um projeto, os homens querem saber os detalhes sobre como 
chegar lá. Eles querem saber os passos que precisam tomar para completar essa tarefa. 
Em contraste à isso, as mulheres tendem a passar por alto, ignorar, os objetivos e as metas. 
Elas pensam no que querem vir à alcançar ao invés de se enfocarem num plano passo a 
passo sobre o que se precisa fazer. Enquanto um homem vai sentar e vai descrever uma 
lista completa de pontos a seguir, a mulher só vai começar a fazer algo para assegurar-se 
de que está fazendo algo. 
       Entretanto, quando se trata de coisas intangíveis ou espirituais, o oposto geralmente é 
a verdade do assunto: os homens passam por alto os objetivos gerais, enquanto as mulhe-
res querem saber como poder chegar ao objetivo. Essas diferenças são a razão de por que 
os homens estão interessados no princípio, no abstrato, na filosofia. Eles vêem a direção 
geral em que precisam ir espiritualmente, e eles se dirigem nessa direção. Enquanto eles 
souberem o que crêem, nem sempre verão a necessidade de se ter atividades projetadas 
para ajudar-los a chegar ao seu objetivo. Entretanto, as mulheres gostam de estarem 
envolvidas neste processo. Elas assistem as reuniões de oração e os estudos bíblicos, lêem 
livros cristãos e participam muito mais na vida da igreja, porque tudo isso lhes ajudará a 
crescer espiritualmente. 
       Os homens e as mulheres podem trazer equilíbrio uns aos outros, tanto nas coisas ma-
teriais quanto nas coisas espirituais, por meio de ajudarem-se uns aos outros a manter os 
objetivos e as visões nítidas na mente, enquanto que, ao mesmo tempo, identificam os 
passos que forem necessários para conseguirem realizar isso de forma efetiva. 
 
6. Diferenças na Personalidade e na Percepção de Si Mesmo 



 
       O trabalho de um homem é a extensão da sua personalidade, sendo que o lar de uma 
mulher é a extensão da personalidade dela. Esta diferença pode gerar muito conflito nas 
relações.  
       Por exemplo, a mulher quer que o seu esposo passe tempo com ela no lar, ao passo 
que o homem gosta de trabalhar doze horas por dia fora de casa, pois 
ele está cultivando algo que é um reflexo do que ele é. Ele precisa 
trabalhar para se sentir realizado. Você deve se lembrar de que 
quando um homem perde o seu trabalho, isso pode ser devastador à 
sua auto-estima visto que ele considera o seu trabalho como um sinô-
nimo dele mesmo. 
       A mulher dá muito valor a todo o seu meio ambiente físico e ao 
fato de criar um lar. Os homens não entendem por que as mulheres os 
perturbam quando eles colocam seus sapatos todos sujos em cima da mesa da cozinha, ou 
quando deixam a serragem na sala após haver feito algum trabalho, sendo que a mulher 
acabou de passar o aspirador. Os homens não estão tentando ser imprudentes; eles 
simplesmente não pensam da mesma forma que as mulheres pensam. Visto que a mulher 
se identifica com a sua casa, às vezes ela sente que toda essa poeira e essa serragem se 
opuseram demais contra ela. Quando se perturba a ordem e a beleza da casa, isso pode ser 
algo muito chato para a mulher. 
       Outro aspecto das diferenças entre a personalidade de um homem e de uma mulher e 
da percepção que cada um tem de si mesmo, é que o caráter dos homens é bastante con-
sistente, enquanto que o caráter das mulheres é está mudando continuamente. As mulhe-
res buscam o crescimento pessoal e o desenvolvimento mais que os homens. Elas gostam 
de redecorar a casa, descobrir novas habilidades ou mudar a sua aparência. Os homens 
normalmente estão satisfeitos em seguir as mesmas rotinas, com o fato de pensar do mes-
mo modo — e em colocar o mesmo traje durante vinte anos. 
       O fato de poder entender essas diferenças das personalidades é essencial, porque elas 
envolvem áreas sensíveis das nossas vidas, tais como quem somos e a forma em que per-
cebemos nós mesmos. Os homens e as mulheres podem usar o conhecimento dessas dife-
renças para levantar a auto-estima uns dos outros e para se ajudarem um ao outro quando 
um achar muito difícil se adaptar à mudança, enquanto o outro está buscando chegar nesse 
tempo de mudança. 
 
7. Diferença nas Idéias de Segurança e Conforto 
 
       Visto que os homens põem uma ênfase muito forte nos seus trabalhos e não são tão fa-
cilmente conectáveis ao meio ambiente que os rodeia, eles têm a tendência de ser mais 
nômades à medida que eles buscam novas oportunidades de vocação. Totalmente ao con-
trário, as mulheres têm uma necessidade de segurança e de criar raízes. Embora o fato de 
mover-se por ter obtido um novo trabalho pareça uma aventura para um homem, esse 
mesmo fato pode ser muito angustiante e muito difícil para a sua esposa, que tem que dei-
xar a família e os amigos para trás tendo um futuro incerto como compensação. As mulhe-
res também mudam a sua localização geográfica em busca do trabalho; entretanto, as 
mulheres casadas estão menos dispostas a realizar uma mudança que as permita avançar 
em seu trabalho, comparado aos homens que sempre estão mais dispostos à isso. Elas 
estão menos inclinadas a causar interrupções na vida de sua família, especialmente quan-
do têm filhos.  
       Por outro lado, quando os assuntos têm à ver com enfrentar algo novo, os homens têm a 
tendência de voltar para trás e avaliar tudo desde um princípio. As mulheres estão mais 
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preparadas para aceitar novas experiências e participam delas mais facilmente. Vamos 
voltar à ilustração que vimos no capítulo anterior de um casal que assistia um culto numa 
nova igreja. O homem vai analisar todas as pessoas que estiverem na igreja, para ver se 
são genuínos e dignos de confiança. A mulher vai aceitar qualquer coisa que ela ver mais 
facilmente, da forma como vê, e se envolverá mais facilmente. 
       Os assuntos que envolvem a segurança e o conforto podem requerer muita compreen-
ção por parte de um dos cônjuges. Isto reflete temas e assuntos tais como a realização de si 
mesmo, o fato de ser digno de confiança, o temor e os sentimentos e os sentimentos de 
instabilidade. Quando os homens ou as mulheres querem fazer mudanças relacionadas ao 
seu trabalho ou quando querem embarcar em alguma coisa nova, eles devem estar muito 
conscientes das possíveis reações de seus cônjuges e mostrar bondade e paciência à me-
dida que trabalharem para resolver essas mudanças potenciais em suas vidas. 
 

A Verdadeira Realização 
 
       Como você pode ver, os homens e as mulheres percebem o mundo de modos diferen-
tes, e regem de forma muito distinta às pessoas e às circunstâncias. Contudo, eles se com-
plementam uns aos outros perfeitamente, de forma que trazem equilíbrio à vida uns dos 
outros. Quando um falha na tentativa de ver algo, o outro o percebe. Em o que um é fraco, 
o outro é forte. 
       Não existe nenhuma pessoa e gênero que consiga ver o mundo com uma perspectiva 
completa e total. Portanto, Deus desenhou as coisas de forma que, quando o homem-
macho e o homem-mulher viverem e trabalharem juntos em unidade, eles podem se 
ajudar um ao outro a fim de ter uma experiência mais sábia e mais enriquecida da vida. 
Eles podem ser mais completos como seres humanos. As necessidades são um componen-
te que encontra-se inerente nos homens e nas mulheres, devido à maneira em que foram 
desenhados. Porém, quando só nos enfocamos nas nossas necessidades, e quando rejeita-
mos ficar satisfeitos à menos que as nossas necessidades sejam supridas imediatamente, 
trazemos conflito e infelicidade aos nossos relacionamentos. E, portanto, nós temos dei-
xado de nos ver uns aos outros como dádivas e presentes de Deus e começamos a ter res-
sentimentos uns para com os outros. 
       Se você quer ser abençoado, não se enfoque nas suas necessidades, mas se enfoque 
em descobrir quais são as necessidades da outra pessoa e procure satisfazê-las. Esse tipo 
de atitude se transformará numa benção dobrada, visto que o fato de estar suprindo cons-
tantemente as necessidades de outra pessoa fará com que esta pessoa queira suprir as 
suas. Toda vez que você não estiver recebendo o que deseja em uma relação, você deve, 
primeiro, notar se você tem estado tentando suprir as necessidades da outra pessoa. O fato 
de dar a outros através de satisfazer a necessidade deles — e não, estar exigindo que satis-
façam as necessidades próprias — vai trazer a verdadeira realização pessoal.  
 
 
 
 
 

Princípios 
       1. Os homens e as mulheres têm desenhos que são perfeitamente complementares. 
       2. Quando os homens e as mulheres não apreciam suas diferenças, eles experimentam 
conflito. Quando eles tentam valorizar os propósitos uns dos outros, eles conseguem ter 
relações muito recompensadoras e podem vir à mesclar seus desenhos únicos de forma 
harmoniosa para a glória de Deus. 



       3. Até que o homem reconheça as qualidades que Deus colocou dentro da mulher, ele 
será fraco nessas áreas, visto que ela foi desenhada para suprir tudo o que lhe faltar. 
       4. As necessidades principais dos homens são (1) respeito, (2) companheirismo e (3) 
sexo. As necessidades principais das mulheres são (1) amor, (2) conversação e (3) afeto. 
       5. O homem é de natureza “um pensador lógico” ao passo que a mulher é de natureza 
“uma sentimental emocional”. 
       6. O homem geralmente expressa o que ele está pensando. A mulher geralmente ex-
pressa o que ela está sentindo. Para o homem, o fato de escutar a linguagem falada é um 
processo pelo qual ele recebe informação. Para a mulher, é uma completa experiência e-
mocional. 
       7. Os homens freqüentemente são como os móveis de arquivar documentos: eles fazem 
decisões rápidas e as arquivam mentalmente, ou criam pastas-de-papeis mentais intitula-
das “coisas pendentes”, arquivando qualquer problema para um tempo posterior. As mu-
lheres são, geralmente, como os computadores: suas mentes continuam trabalhando atra-
vés dos problemas até que estes sejam resolvidos. 
       8. Nas coisas materiais os homens normalmente querem saber como chegar lá, ao pas-
so que as mulheres tendem a olhar para o objetivo. Nas coisas espirituais, o que acontece é 
exatamente o contrário. 
       9. O trabalho do homem é uma extensão de sua personalidade, enquanto que o lar de 
uma mulher é uma extensão da personalidade dela. A personalidade do homem é bastante 
consistente, embora a personalidade da mulher esteja mudando continuamente. 
       10. Os homens são nômade, ao passo que as mulheres precisam de segurança e de 
criar raízes. 
       11. Quando se encontram com algo novo, os homens tendem voltarem atrás e avaliar. 
As mulheres estão mais prontas e preparadas para aceitar novas experiências, e partici-
pam delas mais facilmente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

11 
 

Como Ser um Bom 
Pai 

 
O Pai Deveria Representar a Paternidade de Deus 

Para Com Seus Filhos. 
 
 

Nunca antes na história do mundo tivemos tanta necessidade de ter bons pais. Quando 
Deus criou o homem e deu a ele suas tarefas de domínio, Deus incluiu nelas a responsabi-
lidade de cultivar, e de proteger a sua semente. Contudo, hoje em dia, há uma grande falta 
de entendimento sobre a natureza da paternidade. Os homens de todas as nações e raças 
se encontram escassos de habilidades para exercer a boa paternidade. 
       Alguns homens acham que a sua habilidade de gerar um filho os faz serem homens. 
Qualquer homem pode ter um bebê. Apenas o fato de ter um filho não é garantia alguma 
de que você seja um verdadeiro homem — ou um verdadeiro pai. Esses homens não sa-
bem o significado de ser uma cobertura, ou de ser uma proteção ou de ser um modelo 
para os seus filhos. 
       Muitos homens não foram nunca ensinados sobre o que significa ser um bom pai, e 
seus próprios pais nunca os proveu de bons exemplos sobre isso. Os problemas que en-
frentamos com nossos pais na idade jovem da nossa vida podem ser transferidos à nossa 
própria família depois de nos casarmos, caso eles nunca tenham sido resolvidos. Quando 
os pais são uma influência negativa aos seus filhos, os jovens crescem com o conceito er-
rado acerca do matrimônio e acerca da paternidade. O resultado disso são relacionamen-
tos e famílias completamente destruídas. 
       Em um grande número de lares hoje, os pais se encontram ausentes, devido à separa-
ção, ao divórcio e ao número crescente de nascimentos fora do casamento. Outros pais 
vivem em casa, no entanto, estão ausentes da família para todos os propósitos e para todas 
as intenções. Eles têm abandonado a sua responsabilidade como pais porquanto têm se 
lançado na busca do êxito profissional, devido à sua atitude de indiferença, e devido ao 
seu egoísmo, enquanto põem seus prazeres pessoais muito acima do bem-estar dos seus 
filhos. Isto significa que muitos filhos não terão o benefício de haver tido um bom pai. 
 

Um Tremendo Chamado 
 
       Cavalheiros, temos um grande chamado à nossa frente. Nossa tarefa envolve o fato de 
mudar não apenas as nossas expectativas pessoais sobre a paternidade, mas também as 
dos nossos filhos, especialmente se forem homens. Temos que comunicar pra eles os pa-
drões de Deus, para que a direção que acabo de descrever-lhes possa ser revertida. Mas 
devemos começar por nós mesmos. Devemos descobrir e pôr em prática o que a Palavra 
de Deus diz acerca dos pais e para os pais. Então, poderemos ensinar esses princípios a ou-



tros homens e aos jovens. A verdade de Deus acerca dos pais será a salvação das nossas 
comunidades e nações. 
       Deus sempre foi muito específico na Sua Palavra sobre as responsabilidades de um pai. 
Esta função é de particular importância para Ele, porque os pais têm 
que representá-Lo ante os filhos. A paternidade de Deus é o indicativo 
de Sua natureza; é a forma de como Ele quer se relacionar conosco. 
Quando os pais falam em mostrar o amor e o caráter de Deus aos seus 
filhos e filhas, o conceito que os seus filhos adotam acerca de Deus 
sofre, chegando a afetar a relação deles com Deus. Agora, nenhum pai 
terreno pode tornar-se perfeito. Mas Deus proveu um canal de ensino e instrução sobre a 
paternidade em Sua Palavra. Quando os homens se voltam para ver Deus, eles podem vir à 
cumprir suas responsabilidades, e podem se tornar um reflexo importantíssimo da pater-
nidade de Deus para os seus filhos. O que é, então, o que significa ser um bom pai? 
 

As Responsabilidades de um Pai 
 
1. Um Bom Pai Conhece o Pai Celestial 
 
       Um homem não pode vir à entender o que significa ser um bom pai se ele não conhe-
cer o seu Pai Celestial. Quando Jesus se levantou de entre os mortos, Ele fez esta maravi-
lhosa declaração: “Estou voltando para meu Pai e Pai de vocês, para meu Deus e Deus de vocês” (Jo-
ão 20:17). Devido à morte e ressurreição de Jesus, podemos saber que Deus não só é nosso 
Criador, mas também nosso Pai.  
       O homem também deve ter fé em Deus como seu Pai Celestial — e deve ter fé no fato 
de que Deus o amará, o protegerá e proverá para ele. O que um pai 
precisa ter como modelo para os seus filhos é a total confiança e a to-
tal dependência de Deus. A maior herança que um homem pode dei-
xar pros seus filhos e pras suas filhas não é o dinheiro nem proprieda-
des, mas a fé. Uma casa pode queimar ou alguém pode vendê-la ou 
revendê-la, mas ninguém pode destruir a fé que você tem depositado 
no seu filho ou filha. Aliás, os filhos vão poder usar a fé deles para 
obter outra casa, porque foram ensinados a confiar em Deus como seu 
provedor. 
       Na Bíblia, freqüentemente, você verá variações da frase, “o Deus 
do meu pai”. (Favor ver, por exemplo, Gênesis 26:24; 32:9; 2a Crônicas 
17:4; Isaías 38:5.) Homens, caso tenham algum objetivo na vida, que  
seja o seguinte: antes de vocês morrerem, vocês precisam escutar os seus filhos dizerem, 
“Eu vou servir o Deus do meu pai”. Se eles virem Deus refletindo em você, então, você 
terá mostrado Sua vida e Seu caráter para eles. Ao fazer isso, você lhes deu uma herança 
espiritual genuína. 
       Por que os filhos dos patriarcas seguiam o Deus de seus pais? Porque Ele manteve Suas 
promessas e cuidou deles. Em Gênesis 12:2, Deus disse a Abraão, “Farei de você um grande 
povo, e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome, e você será uma benção”. Mais para frente, pode-
mos ver como Deus começou a cumprir essa promessa. O servo de Abraão lhe disse o se-
guinte, 
 
“O SENHOR o abençoou muito, e ele se tornou muito rico. Deu-lhe ovelhas e bois, prata e ouro, servos e 
servas, camelos e jumentos” (Gênesis 24:35). 
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       O filho de Abraão, que era Isaque, viu de primeira mão que o Deus do seu pai era real, 
e ele decidiu, dizendo, “Eu também vou servir ao Deus do meu pai”. Hoje em dia, muitas 
crianças estão se distanciando do verdadeiro Deus, pois a fé dos seus pais é muito fraca, e, 
portanto, eles pensam que o Deus dos seus pais é muito fraco. O Deus a quem seus pais 
servem, parece não estar fazendo muito do que devia estar fazendo, e, portanto, os filhos 
estão desiludidos.  
       Se você é um pai, os seus filhos estão lhe vendo, e estão dizendo. “Mostra-me Deus”. A 
representação de Deus que você fizer na sua casa, de algum modo vai determinar o que os 
seus filhos vão dizer no final. Será que eles vão dizer, “Servirei ao Deus do meu pai”?  Ou 
eles dirão, “O Deus do meu pai não é digno da minha servidão a Ele”? Eu quero que os 
meus filhos vejam a fidelidade de Deus expressa na minha vida. Eu quero que eles possam 
dizer, “Este Deus o qual meu pai e minha mãe servem, faz tudo o que Ele promete fazer. 
Minha mãe disse que Deus iria fazer isso, e Deus fez isso. Meu pai orou para que isto acon-
tecesse, e aconteceu. Este Deus é real. Eu vou seguir ao Deus dos meus pais porque Ele é 
fiel”. 
 
2. Um Bom Pai Ama a Mãe de Seus Filhos 
 
       A segunda coisa mais importante que um homem pode fazer por seus filhos é amar a 
mãe deles. Muitos pais compram presentes pros seus filhos, como bicicletas e computado-
res, sendo que o que os seus filhos precisam é ver que seu pai verdadeiramente ama a sua 
mãe. Eu quero lhes dizer que não há nada mais precioso que o fato de um filho estar vendo 
que os seus pais são carinhosos um com o outro. Eu acho que os filhos sentem um senti-
mento de segurança quando vêem isso. 
       O fato de expressar consideração e respeito à sua esposa é extremamente importante. 
Você é exigente ou impaciente com a sua esposa, ou você a trata com bondade e respeito? 
O que você está oferecendo como modelo para os seus filhos com relação à o que significa 
ser um marido? Os filhos captam tudo o que vêem, e os seus filhos vêem a forma de como 
você trata a sua esposa muito mais do que imagina. Um filho ou uma filha, eventualmente, 
pode perder o respeito para com o seu pai, caso não veja que seu pai dá para a sua mãe a 
consideração e o respeito que lhe é devido. 
       Muitos homens não percebem que a forma de como tratam a sua esposa afeta não só a 
forma de como os seus filhos os vê, mas também a forma de como Deus os vê. Se um mari-
do não trata a sua esposa com respeito, suas orações serão impedidas: 
 
“Do mesmo modo vocês, maridos, sejam sábios no convívio com suas mulheres e tratem-nas com honra, 
como parte mais frágil e co-herdeiras do dom da graça da vida, de forma que não sejam interrompidas as 
suas orações” (1a Pedro 3:7). 
 
       Quando você ama a mãe dos seus filhos, você está trazendo paz e felicidade ao seu lar, 
e você está ensinando aos seus filhos com o exemplo pessoal de o que significa ser um 
verdadeiro homem. 
 
3. Um Verdadeiro Pai Ama os Seus Filhos 
 
       Muitos pais acham que amar os seus filhos significa prover-lhes com roupas, comida e 
um lugar para morar. Isso é somente o dever natural e moral. Qualquer que tivesse um 
pouco de senso comum e consciência poderia comprar comida. O amor é muito mais do 
que isso. Há pais que pagam a pensão dos seus filhos, mas nunca vai visitá-los. A pais que 
dão presentes de Natal aos seus filhos, porém os mandam por meio de outra pessoa. O fato  



de comprar essas coisas pros seus filhos não necessariamente quer dizer que você os ama.  
Talvez queira dizer que você se sente culpado por não estar cum-
prindo sua responsabilidade para com eles. Alguns homens nem 
sequer querem fazer isto. Eles não sustentam os seus filhos, e, 
conseqüentemente, os tribunais e as cortes têm que cuidar deles. 
       Amor não é comprar coisas a alguém. Amor é que você se trans-
forme no presente. A Bíblia nos diz que o nosso Pai Celestial amou o 
mundo de tal maneira que Ele revelou esse amor se transformando 
numa revelação desse amor em Jesus Cristo. Portanto, se um 
homem for um verdadeiro pai, ele não só irá se satisfazer em mandar presentes. Ele pre-
senteará a si mesmo. Esta é a essência do amor. 
       O amor também significa corrigir, castigar e repreender os seus filhos quando for pre-
ciso. Veremos mais sobre estas responsabilidades nas próximas seções. Entretanto, per-
mitam-me lhes dizer algo aqui, pois alguns filhos estão pedindo aos seus pais que os cor-
rijam, mas é como se os seus pais precisassem de muito senso comum para notar isso. 
Alguns filhos odeiam os seus pais, porque os deixam fazer tudo o que lhes der vontade. 
Estes pais pensam que os seus filhos vão ficar bem sozinhos. Eles dizem, “Meu filho já é 
grande o suficiente para se corrigir sozinho”, enquanto seus filhos estão pensando, “Pai, 
preciso de ajuda! Não sei quais são os valores corretos da vida. Não tenho padrões para 
conseguir julgar as coisas. Estou esperando você me dar alguma regra, e você está me 
dizendo, “Decida por si mesmo”. 
       Amar os seus filhos significa dar-lhes regras para seguir. A vida é muito complicada e 
confusa. Os filhos precisam de alguém que lhes diga, “Este é o caminho que você deve 
seguir”. Você precisa dar aos seus filhos o tipo de amor que inclua valores eternos. Eu 
tenho conversado com pais que estão muito preocupados com os seus filhos, porquanto 
seus filhos têm se desviado completamente. “Eu não sei o que aconteceu com ele. Eu lhe 
dei tudo o que ele queria”. Foi exatamente este o problema. Você não deve dar pro seu 
filho ou à sua filha tudo o que quiserem. Você deve lhes dar o que necessitam. 
       Tem vezes que o amor precisa ser duro. Alguns pais não têm o que precisam para 
serem firmes. Eles têm medo de castigar os seus filhos, ao passo que deixam essa tarefa 
para a esposa. A Bíblia nunca diz que é a mãe que corrige os filhos; diz que é o pai quem 
corrige e disciplina os filhos. Mas nos dias de hoje, quantos pais deixam a disciplina nas 
mãos das mães? Alguns pais não disciplinam os seus filhos apenas porque querem ser e se 
ver agradáveis ante os seus filhos. Eles não se dão conta do efeito que isso tem na sua famí-
lia. Os filhos começam a amar a mãe mais do que o pai porque sabem que a mãe se preo-
cupa com eles corrigindo-os. Eles pensam, “Meu pai realmente não me ama”. Eles talvez 
vão crescer com a crença de que um pai não está pré-destinado a corrigir nem a discipli-
nar os seus filhos, e, por conseguinte, eles também não vão ser bons agentes de correção 
pros seus filhos. Se você amar os seus filhos, você os corrigirá.  
 
4. Um Bom Pai É Responsável pelos Seus Filhos 
 
       Há uma idéia bastante popular hoje em dia, com relação à que cada pessoa deveria ter 
responsabilidade por si mesmo, não importando quão jovem for a pessoa — e que uma 
criança tem os “direitos da criança” que são iguais aos direitos de um adulto. Tal filosofia 
ensina que um pai não pode dar palmadas no seu filho como medida disciplinar. Pois se o 
fizer, a criança pode ir à corte ou ao tribunal e interpor uma ação contra seus pais por ter 
os aborrecido. Também diz que um menino ou menina tinha que ser capaz de “se divor-
ciar” de seus pais.  
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       O que o mundo está dizendo é que as crianças deveriam ser capazes de criarem ou 
cuidarem de si mesmas. Essa idéia é completamente idiota. Você não 
pode tratar das crianças como se fossem adultas. As crianças são crianças; 
os adultos são adultos. Às vezes os adultos agem como crianças. Mas defi-
nitivamente, as crianças não são adultos, e não deveriam ser tratadas co-
mo se o fossem. Os pais têm uma responsabilidade ante a Deus de criar os 
seus filhos. Deus não deixa esse cuidado de criá-los nas mãos deles mes-
mos, nem nas mãos da sociedade. Deus dá esse cuidado a você. 
       Quanto tempo passa com seus filhos? Quem é que realmente os está criando? Talvez 
você e a sua esposa saiam para trabalhar de manhã e não voltem até que seja de noite, 
muito tarde. Você não vê muito o que os seus filhos fazem. Algum outro tem sido quem está 
criando eles o dia todo. Você deve notar que tudo o que essa pessoa representa tem entra-
do nos seus filhos. Eles irão aprender os pontos de vista sobre Deus, o conceito sobre eles 
mesmos e a filosofia da vida através da pessoa que os está cuidando. Você precisa ter mui-
to cuidado para escolher quem irá cuidar dos seus filhos. 
       Para ser responsável pelos seus filhos, você precisa passar tempo com eles. Eles não 
devem ser considerados como um assunto a mais na sua lista de “pendências” nem tam-
pouco como um obstáculo a mais que você precisa tirar do seu caminho. Muitos pais, de 
fato não querem ter responsabilidade pelos seus filhos, porque os filhos requerem tempo e 
energia. Em razão disso, eles os deixam para que se divirtam sozinhos. O fato de manter 
um equilíbrio com todas as demandas da vida pode se tornar algo muito difícil para um pai, 
mas os teus filhos deviam estar no começo da lista após a sua esposa. 
 
5. Um Bom Pai Ensina e Instrui os Seus Filhos 
 
       Um pai precisa ler e estudar a Palavra de Deus a fim de que possa ensiná-la pros seus 
filhos. Ele deve conhecer os mandamentos de Deus. É impossível ensinar algo que você 
não aprendeu. Se lembra do que Deus falou de Abraão, quando Deus o chamou de Seu 
amigo? 
 
“Abraão será o pai de uma nação grande e poderosa, e por meio dele todas as nações da terra serão 
abençoadas. Pois eu o escolhi, para que ordene aos seus filhos e aos seus descendentes que se conservem 
no caminho do SENHOR, fazendo o que é justo e direito, para que o SENHOR faça vir a Abraão o que lhe 
prometeu” (Gênesis 18:18-19). 
 
       Deus fez uma promessa para Abraão, e disse que o cumprimento desta promessa esta-
va ligado ao fato dele ensinar para a sua família a Palavra de Deus. Existe uma relação 
entre estas duas coisas. Deus está detendo a benção de alguns pais porque eles não amam 
os seus filhos o suficiente para lhes ensinar a Palavra de Deus. 
       No livro de Provérbios, Salomão fala acerca da sabedoria que obtemos por meio da 
instrução divina: 
 
       “Meu filho, se você aceitar as minhas palavras e guardar no coração os meus mandamentos; se der 
ouvidos à sabedoria e inclinar o coração para o discernimento; se clamar por entendimento e por 
discernimento gritar bem alto; se procurar a sabedoria como se procura a prata e buscá-la como quem 
busca um tesouro escondido, então você entenderá o que é temor o SENHOR e achará o conhecimento de 
Deus. Pois o SENHOR é quem dá a sabedoria; da sua boca procedem o conhecimento e o discernimento” 
(Provérbios 2:1-6). 
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       Quando os pais ensinam para os seus filhos os mandamentos de Deus, seus filhos vão 
aprender que, um pai que conhece a Palavra de Deus é digno de ser ouvido. Em 
provérbios 1:8-9 diz, “Ouça, meu filho, a instrução de seu pai e não despreze o ensino de sua mãe. 
Eles serão um enfeite para a sua cabeça, um adorno para o seu pescoço”. Costumava-se dar uma gri-
nalda ou uma coroa pros atletas que ganhavam uma corrida. Quando os filhos recebem 
instruções divinas da parte de seus pais, eles podem ganhar a corrida que termina na vida 
eterna. 
 
6. Um Bom Pai Prepara e Disciplina os Seus Filhos 
 
       Em Oséias 11: 3-4 diz o seguinte,  
 
       “Mas fui eu quem ensinou Efraim a andar, tomando-o nos braços; mas eles não perceberam que fui 
eu quem os curou. Eu os conduzi com laços de bondade humana e de amor; tirei do pescoço o jugo e me 
inclinei para alimentá-los”. 
 
       “Mas fui eu quem ensinou Efraim a andar”. Deus estava falando do Seu povo. Ele estava di-
zendo, “Eu sempre estive contigo. Desde o tempo no qual você era uma criança, Eu estava 
trabalhando em você. Quando você caía, Eu te levantava. Eu estava te preparando”. Esse é 
espírito de um pai. Nosso Pai celestial tem um interesse muito especial na nossa prepara-
ção ou treinamento. Do mesmo modo, nós devemos treinar nossos filhos pessoalmente. 
       Em provérbios 19:18 diz, “Discipline seu filho, pois nisso há esperança; não queira a morte dele”. 
Este é um assunto muito sério. O versículo está dizendo, “Discipline e prepare seu filho a-
gora, porque há esperança nessa disciplina, e há esperança nesse treinamento”. Você está 
dando esperança pro seu filho ou pra sua filha quando você os disciplina e os corrige. 
Você está lhes dando um sistema de valores que vai durar sua vida toda.  
       A Escritura diz que se você não fizer isso, você está contribuindo para a morte dos seus 
filhos. Agora, normalmente usamos a frase “você está contribuindo” ou “você está sendo 
cúmplice” quando nos referimos aos criminosos, não? Alguém comete um assassinato e 
tem outra pessoa que o ajuda a fazê-lo. Ou, alguém rouba uma loja, e há outra pessoa que 
dirije o carro com o qual fogem. Essa segunda pessoa é nomeada um cúmplice do crime, o 
que significa que ele ou ela são tão culpáveis quanto aquele que cometeu o delito. Do mes-
mo modo que a Escritura está dizendo que se você não corrigir ou disciplinar seu filho 
quando necessário, então, quando ele for mau, você é o responsável.  
       Provérbios 29:15 diz, “A vara da correção dá sabedoria, mas a criança entregue a si mesma en-
vergonha a sua mãe”. Reexamine as crianças que se encontram internadas e nas casas de cor-
reção. Olhe para as pessoas que vivem nas ruas. Deixaram muitos deles fazerem o que 
queriam quando eram crianças, sem que tivessem alguém que os ensinasse o caráter e os 
valores.  
       Meu coração está com os pais solteiros que têm que cumprir a função de pai e de mãe. 
Eu quero dizer a vocês: Não permitam que os seus filhos preparem vocês. Você talvez não 
saiba de tudo o que existe na vida, mas você conhece muito mais que eles. E isso é mais 
que suficiente para que você tome cargo de tudo. Não me importa que idade eles têm, se é 
você que tem estado pagando a conta, se é você que está provendo para eles, e, portanto, 
você põe as regras. Se eles desobedecerem as regras, você deve cuidar para que eles 
experimentem as conseqüências.  
       “Instrua a criança no caminho que deve seguir, e mesmo quando envelhecer não se desviará dele” 
(Provérbios 22:6). A palavra usada para “instruir” é a mesma palavra usada para condici-
onar. A Bíblia está dizendo, “Condicione os seus filhos no caminho que devem seguir”. Por 
quê? Porque não podem se condicionar a si mesmos. Os filhos nasceram com um espírito 



rebelde. Você não tem que ensinar seus filhos a amaldiçoar nem a mentir nem tampouco a 
roubar nem a cometer adultério nem a ter ódio e amargura. Tudo isso já está neles. Se 
você não os condicionar, eles de forma natural vão se desviar. Você tem que prepará-los. 
       As coisas que os filhos aprendem de seus pais jamais se separam deles. Eu ainda 
retenho o que o meu pai e a minha mãe me ensinaram. Você 
sabia que as mesmas tentações que vêm aos jovens vieram a 
mim? O que me manteve num nível a salvo foram os valores e a 
moral com que meus pais me instruíram. Houveram situações 
que, se não fosse pelo treinamento dos meus pais, eu teria 
caído. A única coisa que me manteve a salvo foi o caráter que 
eu aprendi por meio do seu ensino e da sua correção. Eu amo aos meus pais porque eles 
me disciplinaram. 
       Em Hebreus 12:7-11, nos diz os benefícios da disciplina: 
 
       “Suportem as dificuldades, recebendo-as como disciplina. Deus os trata como filhos. Ora, qual o 
filho que não é disciplinado por seu pai? Se vocês não são disciplinados, e a disciplina é para todos os 
filhos, então vocês não são filhos legítimos, mas sim ilegítimos. Além disso, tínhamos pais humanos que 
nos disciplinavam, e nós os respeitávamos. Quanto mais devemos submeter-nos ao Pai dos espíritos, 
para assim vivermos! Nossos pais nos disciplinavam por curto período, segundo lhes parecia melhor; 
mas Deus nos disciplina para o nosso bem, para que participemos da sua santidade. Nenhuma disciplina 
parece ser motivo de alegria no momento, mas sim de tristeza. Mais tarde, porém, produz fruto de 
justiça e paz para aqueles que por ela foram exercitados”. 
  
       “Nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento, mas sim de tristeza. Mais tarde, 
porém, produz fruto de justiça e paz para aqueles que por ela foram exercitados”. Se você exercitar os 
seus filhos, eles crescerão conhecendo os caminhos de Deus, e terão paz nos seus cora-
ções.  
       A versão antiga da Bíblia usa a palavra “castigar” ao invés da palavra “disciplina”. Alguns 
filhos são castigados, porém não são corrigidos. Os pais confundem às vezes essas duas 
coisas. Os seus filhos necessitam da disciplina. Disciplinar significa envolver moral e cará-
ter mental, como também dar valores para a pessoa. Você não lhe dá valores somente por 
meio do castigo pelo fato de castigá-lo. Você lhe dá valores por meio de corrigi-lo.  
       Meus pais tinham uma forma maravilhosa de se sentarem comigo e me dizer, “Olha, 
esta é a razão pela qual te castigamos”. Eles não só me castigavam; eles me corrigiam. 
Eles me diziam, “Se você fizer isso, aquilo outro vai acontecer” e “Se você tiver esse tipo 
de amigos, este será o resultado”. O fato de disciplinar os seus filhos às vezes será de algu-
ma forma penoso tanto para você como para os seus filhos, mas os resultados serão positi-
vos e muito proveitosos. 
 
7. Um Bom Pai Anima os Seus Filhos 
 
       Em 1a Tessalonicenses 2:11-12, diz, “Pois vocês sabem que tratamos cada um como um pai 
trata seus filhos, exortando consolando e dando testemunho, para que vocês vivam de maneira digna de 
Deus, que os chamou para o seu Reino e glória”. Esta passagem nos dá três responsabilidades 
adicionais de um bom pai: exortar, animar, e advertir. 
       Em primeiro lugar, os filhos precisam de exortação. Alguns filhos nunca escutam uma 
palavra animadora da parte de seus pais. Você tem ouvido da forma de como alguns pais 
falam com seus filhos? Eles agem como se os seus filhos não pudessem fazer nada bem. 
Uma criança de dez anos de idade está lavando os pratos. Seu pai entra e diz a ele, “Você 
não pode lavar os pratos melhor do que isso?” O pequeno pelo menos está tentando. É 
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assim que você deve exortá-lo. Talvez ele deixou um pouco de sabão no fogão ou no cor-
redor. Não olhe o que ele deixou; olhe o que ele limpou. Exorte-o e anime ele.  
       Talvez o teu filho ou a sua filha não consigam ler tão rápido quanto você lia quando 
tinha a idade deles. Não os critique. Anime-os e exorte-os. Há crianças que estão fazendo o 
seu maior esforço. Há ocasiões em que uma criança está tentando ajudar com as tarefas de 
casa, e, por acidente, quebra algo. Seus pais vão entrar correndo no quarto e gritar, “O 
que você está fazendo?” De imediato, ele tem que escutar um sermão completo. Assim que 
o seu filho sai, com o coração feito em pedaços, com seu espírito deprimido, e com seu 
ego aborrecido. Ele pensa, “Eu nunca mais vou ajudar os meus pais outra vez!” Alguns 
pais nunca vêem a intenção dos seus filhos. Só conseguem ver a sua própria ira e frustra-
ção.  
        Eu nunca vou me esquecer de algo que aconteceu quando eu ainda era um cristão 
bem jovem. Minha irmã era uma garotinha pequena, e eu estava 
pintando um desenho dela. Estava quase terminando e estava real-
mente muito bonito. Eu deixei a pintura sobre a mesa com todas as 
tintas abertas e saí do aposento por um momento. Quando voltei, eu 
vi que a minha irmã estava pondo tinta roxa em todo o meu desenho. 
Ela estava cantando e se divertindo bastante. Eu queria pegá-la, 
mas contive muito fortemente a minha impaciência. Neste instante, o 
Espírito Santo falou comigo, e me disse, “Não olhe para o que ela fez. 
Olhe o que ela estava tentando fazer”. Você nunca irá acreditar no que eu fiz. Eu disse a ela, 
“Termine-o bem”. Adivinhem o que aconteceu. A arte se transformou na matéria favorita 
dela quando ela estava na escola. Ela não tinha as intenções de destruir o meu desenho. 
Ela só estava tentando pintar algo. 
       Os pais precisam exortar e animar os seus filhos em tudo aquilo que os filhos estejam 
tentando fazer, mesmo que isso não saia perfeito. O teu filho talvez não tenha obtido a 
melhor classificação da sua classe, mas pelo menos ele assistiu as aulas. Há alguns jovens 
que gostam de faltar a escola. O professor sabe que pelo menos fez o seu melhor esforço. 
Assim que você deve instruir e corrigir seus filhos, com paciência e exortar o esforço dele 
ou dela. 
 
8. Um Bom Pai Consola os Seus Filhos 
 
       O próximo ponto é que os seus filhos precisam de conforto. Você os anima e os exortar 
quando estão tentando fazer algo positivo e quando você quer que eles melhorem em algo 
que estiverem fazendo. Contudo, haverá ocasiões em que eles se desanimarão, estarão a-
borrecidos, confundidos ou desiludidos. E é nessas ocasiões que eles precisam de consolo. 
       Como é que você pode consolar os seus filhos? Por meio de fazê-los saber que são 
amados, mesmo que tenham cometido erros ou não estejam à altura das suas expectativas. 
Por meio de ouvi-los com amor e compreensão quando eles se encontrarem em meio às 
suas lutas e problemas. Por meio de abraçá-los carinhosamente e dizer-lhes palavras amo-
rosas quando estiverem tristes. 
       Para conseguir ser um consolador, você tem que ser comunicativo com os seus filhos. 
Você tem que saber sobre o que está acontecendo na vida deles, para que você possa sa-
ber quando estão passando por lutas e por solidão. Os filhos irão receber consolação por 
meio de saberem que você está disponível para eles e que para você é importante passar 
tempo com eles. O seu consolo também os ajudará a saberem que seu Pai Celestial é um 
Consolador, assim como Deus descreve na Sua Palavra: “Bendito seja o Deus e Pai de nosso 
SENHOR Jesus Cristo, Pai das misericórdias e Deus de toda consolação, que nos consola em todas as 
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nossas tribulações, para que, com a consolação que recebemos de Deus, possamos consolar os que estão 
passando por tribulações” (2a Coríntios 1:3-4). 
 
9. Um Bom Pai Dá Advertências aos Seus filhos 
 
       Os pais também devem urgir ou advertir os seus filhos para que vivam de maneira 
justa. Mas quantos são os pais que confundem a advertência com a ameaça? “Vou te matar 
se você não parar de fazer isso!” Alguns pais não têm prudência nenhuma porque não os 
conhecem. Os filhos interpretam uma verdadeira advertência como amor, mas eles vêem 
uma ameaça como sendo ódio. 
       A Bíblia diz que devemos advertir os nossos filhos para que “vivam de maneira digna de 
Deus” (1a Tessalonicenses 2:12). Esse versículo está falando sobre uma advertência espiri-
tual. É a responsabilidade dum pai o advertir seus filhos das conseqüências de rejeitar a 
Deus. “Filho, existe um inferno eterno. Eu lhe advirto que, o que você semear nesta terra, 
você irá colher na vida vindoura”. “Filha, eu quero lhe advertir que qualquer coisa em que 
você se envolver irá lhe perseguir na sua memória para sempre”. Isso é advertência espi-
ritual.  
       Muitos pais advertem seus filhos, porém seus filhos não o ouvem porque eles não estão 
dando nenhum exemplo santo. Se você estiver caminhando nos caminhos de Deus, quando 
você advertir os seus filhos, eles virão a respeitar o Deus de seu pai. Eles vão dizer, “Se eu 
obedecer o meu pai, logo estarei obedecendo ao meu Deus. Eu sei que o meu pai sabe o 
que é melhor para mim, pois eu vejo Deus agindo em sua vida. Eu obedecerei o meu pai, 
porque eu quero que Deus aja também em minha vida”. 
       Alguns de vocês talvez não vivam com os seus filhos. Talvez você esteja divorciado, e 
os teus filhos vivam em outro estado ou em outro país. Eu lhe sugiro que escreva-lhes car-
tas. É surpreendente o que você pode comunicar através duma carta. Você pode colocar 
coisas por escrito, as quais seriam para você muito difíceis de dizer verbalmente. Estabe-
leça uma relação de amor com seus filhos através de cartas, de maneira que você conte 
com o respeito deles quando você lhes quiser dar advertências sobre as realidades espi-
rituais. Então, quando você já não estiver mais aqui, eles irão recordar, “Meu pai me fala-
va acerca de Deus. Ele não era o melhor dos pais nesses anos. Mas antes que morresse, 
nesses últimos anos, ele me contou acerca de Deus. Ele me deixou o suficiente para que eu 
saiba que ele me ama além da sua tumba”. Você deve dar advertências aos seus filhos. É 
responsabilidade sua. 
 
10. Um Bom Pai Não Aborrece os Seus Filhos 
 
       E em último lugar, os pais precisam ter muito cuidado para não aborrecerem os seus 
filhos. A Bíblia diz, “Pais, não irritem seus filhos; antes criem-nos segundo a instrução e o conselho do 
SENHOR” (Efésios 6:4).  
       Os pais irritam seus filhos por meio da impaciência ou dureza. Porém algumas vezes 
“irritá-los” ou “aborrecê-los” significa muito mais do que normalmente pensamos que está co-
nectado com essa palavra. Devemos notar que o versículo anterior se refere à disciplina e 
instrução, como sendo o oposto de provocar a ira ou irritar: “não irrite, mas discipline”. 
“Não provoque à ira, mas instrua”.  
       O fato de provocar à ira ou irritar significa descuidar. Quando você descuida dos seus 
filhos, você os está incitando a te depreciarem. Alguns pais não têm sensibilidade alguma 
quanto às necessidades de seus filhos, ao passo que os filhos se exasperam, se irritam e 
são provocados à ira por isso. Eles terminam com complexos de inferioridade e com per-



sonalidades subdesenvolvidas, porque seus pais nunca lhes mostraram o amor e a bonda-
de de Deus. 
 

Qual Será o Seu Legado? 
  
       A minha oração é que cada pai ou cada pai potencial [possível – N do T] que esteja len-
do este livro lance um olhar para a sua vida e se pergunte, “O que é que eu vou deixar pa-
ra os meus filhos?”. 
       Você quer deixar para eles uma casa? Bom. Entretanto, isso não significa que você lhes 
estará deixando um lar. Você quer deixar para eles um carro? Bom. Mas isso não significa 
que você lhes está deixando o ensino para que sejam suficientemente responsáveis para 
cuidar dele. Você quer deixar para eles alguns livros? Maravilhoso. Mas isso não significa 
que você lhes está deixando interesse para lê-los. Os valores se transmitem por meio do 
exemplo, e não só por meio de palavras. Os princípios morais são transmitidos por meio 
da personificação e não através de discursos ou sermões. 
       Provérbios 17:6 diz, “Os filhos dos filhos são uma coroa para os idosos, e os pais são o orgulho dos 
seus filhos”. Eu acho que a maior coisa que um pai pode vir a escutar de seu filho ou filha é, 
“Esse é o meu pai. Estou muito orgulhoso(a) dele. Ele é o melhor pai.” Seus filhos vão po-
der dizer isso de você, “O orgulho da minha vida é o meu pai”? Ou “Eu quero me tornar 
como o meu pai”. 
       Quando os teus filhos desejarem ser como você, eles desejarão ser como Deus, a quem 
você representa. Em Efésios 5:1 diz, “Portanto, sejam imitadores de Deus, como filhos amados”. À 
medida que você imitar o seu Pai Celestial, os teus filhos imitarão você, e vão refletir o ca-
ráter e a vida de Seu Criador. É disso que se trata a tarefa de domínio da paternidade. 
 
 
 
 
 

Princípios 
 
       Um bom pai— 
     
    1. Conhece o Pai Celestial e representa a Deus ante os seus filhos. 
    2. Ama a mãe de seus filhos. 
    3. Ama os seus filhos. 
    4. É responsável pelos seus filhos. 
    5. Ensina e instrui os seus filhos. 
    6. Prepara e disciplina os seus filhos. 
    7. Anima e exorta os seus filhos. 
    8. Consola os seus filhos. 
    9. Dá advertências aos seus filhos. 
    10. Não provoca à ira, nem irrita os seus filhos. 
    11. Deixa um forte legado espiritual para os seus filhos. 
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Chaves para  
Transformar-se num 
Verdadeiro Homem 

 
Os Propósitos de Deus Deveriam Saturar e Estar 

Transbordando na Vida do Homem. 
 
 

Você nasceu macho, mas você tem que se transformar em um homem. Isso significa que e-
xistem pessoas as quais podem até crescer biologicamente chegando a se transformar a-
penas em machos muito velhos, porém sem nunca haver vivido como um verdadeiro ho-
mem. Neste livro nós exploramos a maneira de como um macho pode ser transformado no 
propósito de Deus, assim como quando Deus criou o mundo. O fato de se transformar no 
homem de Deus é a única forma na qual um homem pode viver uma vida satisfatória e 
cheia de propósito, porque o propósito de Deus é a chave para a satisfação. 
       Para se transformar num verdadeiro homem, o macho precisa vir a entender que os 
propósitos de Deus precisam impregnar toda a sua vida, de maneira que possam fluir na 
direção da vida dos demais. Quando Deus deu ao homem domínio sobre a terra, Ele estava 
dizendo, “Estou te dando a administração da criação. Cuide dela, para que sempre seja um 
reflexo do Meu caráter e dos Meus propósitos”. Ser um administrador significa que confia-
ram para alguém os bens que pertencem à outra pessoa. O homem tem a responsabilidade 
de pôr em prática os propósitos de Deus no mundo e de capacitar a outros para que tam-
bém façam o mesmo.  
       As seguintes são chaves para se transformar num verdadeiro homem, as quais incorpo-
ram os temas, as verdades e os princípios que aprendemos neste livro — tudo que se tra-
duz como a administração das vidas e dos recursos que Deus nos confiou. Você deve ler e 
reler estas chaves até que o verdadeiro significado de o que significa ser um homem tenha 
impregnado o teu entendimento e que a presença de Deus e os propósitos de Deus fluam 
de sua vida para todo o mundo que te rodeia.  
  

CHAVE #1 
Um Verdadeiro Homem Deseja a Deus, Ama a Deus e Ama a Presença de 
Deus 
 
       Um verdadeiro homem busca ter uma íntima comunhão com Deus por meio de perma-
necer continuamente na Sua presença. Ele ama poder adorar Àquele que o criou e redimiu. 
As prioridades espirituais de um verdadeiro homem se sobrepõem às necessidades físicas 
e às suas prioridades temporais. Em Lucas 4:3, o Diabo tentou a Jesus com uma necessida-
de física. “O Diabo lhe disse: ‘Se és o Filho de Deus manda esta pedra transformar-se em pão’”. 



Jesus respondeu em essência, “Não, você não entende. Eu tenho as minhas prioridades 
muito bem definidas. Eu prefiro estar na presença de Deus do que satisfazer qualquer ape-
tite temporal”. (Favor ver o versículo 4). Um verdadeiro homem sabe bem nitidamente 
quais são as suas prioridades. 
 

CHAVE #2 
Um Verdadeiro Homem Busca Restaurar a Imagem de Deus em Si Próprio 
 
       Um verdadeiro homem quer ser renovado espiritualmente para que a plenitude da i-
magem de Deus seja restaurada na sua vida. Ele procura regressar ao plano original que 
Deus tinha quando criou o homem pela primeira vez. Esse plano consiste em que os ho-
mens e as mulheres reflitam a natureza de Deus, que é Espírito, enquanto estiverem viven-
do como seres físicos na terra. Um verdadeiro homem não é enganado nem seduzido pe-
las imagens falsas da masculinidade, tal como a cultura apresenta. Um verdadeiro homem 
quer se tornar tudo aquilo para o qual foi criado. Ele quer ser como o seu Pai Deus. 
 

CHAVE #3 
Um Verdadeiro Homem Aspira Trabalhar e Desenvolver Seus Dons e 
Talentos 
 
       Depois de que Deus colocou Adão na Sua presença, Deus lhe deu trabalho para fazer. 
Jesus, que é o segundo Adão, parecia ter duas palavras preferidas que refletiam os propó-
sitos de Deus para o homem. Uma palavra era Pai. A outra palavra era trabalho. Por exem-
plo, considerem estas declarações de Jesus: “Disse Jesus: ‘A minha comida é fazer a vontade da-
quEle que me enviou e concluir a sua obra’” (João 4:34). “Disse-lhes Jesus: ‘Meu Pai continua traba-
lhando até hoje, e eu também estou trabalhando’” (João 5:17). “Enquanto é dia, precisamos realizar a 
obra daquEle que me enviou. A noite se aproxima, quando ninguém pode trabalhar” (João 9:4). “Eu te 
glorifiquei na terra, completando a obra que me deste para fazer” (João 17:4). 
       Jesus tinha a intenção de fazer a obra de Seu Pai até que a terminasse. Um verdadeiro 
homem aspira por fazer a obra de Deus o Pai, ao passo que desenvolve e usa os seus talen-
tos e dons que Deus lhe deu. Ele não é frouxo; ele tem uma visão pra sua vida, e ele está 
disposto a cumpri-la. No sistema de Deus, o homem que trabalha e que comete erros e 
melhor do que o homem que não faz nada. 
       A motivação de um verdadeiro homem é trabalhar para conseguir cumprir os propósi-
tos para os quais foi criado. Jesus disse, “A verdade é que vocês estão me procurando, não porque 
viram os sinais miraculosos, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. Não trabalhem pela 
comida que se estraga, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do homem lhes 
dará, Deus, o Pai, nele colocou o sele de aprovação” (João 6:26-27). Em outras palavras, existe uma 
razão muito maior para trabalhar. Não trabalhe somente para pagar as suas dívidas. Não 
trabalhe somente pela comida. Você tem que entender a verdadeira natureza do trabalho. 
No Jardim do Éden, não tinha nenhum supervisor, não tinha ninguém que pagasse a rela-
ção de empregados da semana. Foi dado o trabalho para Adão, pois era uma parte natural 
de seu ser. Através do trabalho, ele cumpriu seu propósito como homem. 
       Mateus 25:16, que é uma parte da parábola dos talentos, é um versículo muito podero-
so: “O que havia recebido cinco talentos saiu imediatamente, aplicou-os, e ganhou mais cinco”. Como 
foi que este homem ganhou mais dinheiro? Ele colocou o seu dinheiro inicial para traba-
lhar, e o dinheiro se multiplicou. Deus quer que nós venhamos a trabalhar para multiplicar 
Seu reino nesta terra. 
 



CHAVE #4 
Um Verdadeiro Homem Honra ao Seu Casamento e à Sua Família 
Colocando-os Acima de Qualquer interesse Pessoal 
 
       O primeiro milagre de Jesus foi num casamento. (Ver João 2:1-11.) Dessa forma, o Seu 
ministério foi introduzido ao mundo como o tipo de ministério que apóia a família. Jesus é 
um homem de família. O Seu desejo número um nesse momento é estar casado com a Sua 
noiva, que é a igreja. Os livros de Efésios e de Colossenses dizem que o Espírito Santo é o 
selo da nossa salvação. Tal qual um anel de compromisso, o Espírito Santo é nossa promes-
sa de que vamos nos casar com o nosso Noivo, que é Jesus. O livro de Apocalipse diz que 
Jesus está esperando a Sua noiva. Após ele voltar para a terra por nós, estaremos com Ele 
nas Bodas do Cordeiro. Seremos consumados com Cristo Jesus. 
       Jesus ama a Sua prometida. Ele é um homem de família, e Ele cuida da Sua noiva. A Bí-
blia diz que Ele deu Sua vida por ela. Ele a lava “para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar 
da água mediante a palavra” (Efésios 5:26). O homem deve amar sua esposa “assim como Cristo 
amou a igreja e entregou-se por ela. Da mesma forma, os maridos devem amar cada um a sua mulher 
como a seu próprio corpo. Quem ama sua mulher, ama a si mesmo” (v. 25, 28). Um verdadeiro 
homem protege e cuida da sua família e da sua esposa, olhando as necessidades deles 
antes das necessidades dele. Alguns poucos homens que verdadeiramente entenderem 
essa verdade e se proporem a vivê-la, poderão estabelecer um padrão às nações íntegras. 
  

CHAVE #5 
Um Verdadeiro Homem Se Propõe a Aprender, Viver e Ensinar a Palavra 
de Deus e os Princípios de Deus 
 
       Em Gênesis 2:15-17, Deus ordenou ao primeiro homem que guardasse a Sua Palavra, 
dizendo que se a desobedecesse, ele iria morrer. Por meio desse ato, Ele estabeleceu o 
princípio de que “Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus” 
(Mateus 4:4).  
       Um verdadeiro homem é um homem de princípios. Ele sabe que o seu espírito precisa 
ser nutrido pela Palavra de Deus ou a sua saúde espiritual se desmoronará. A Palavra de 
Deus é o preceito pelo qual ele vive. E visto que é um líder responsável, ele também está 
dedicado a ensinar as Escrituras à sua família. 
       Um verdadeiro homem permite que a Palavra de Deus transforme a sua vida para que 
ele possa representar a vontade de Deus na terra, e, por conseguinte, expandir o Jardim 
da presença de Deus para um mundo que está vivendo na obscuridade do pecado e da 
separação de Deus. 
 
       “Façam tudo sem queixas nem discussões, para que venham a tornar-se puros e irrepreensíveis, 
filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração corrompida e depravada, na qual vocês brilham como 
estrelas no universo, retendo firmemente a palavra da vida. Assim, no dia de Cristo eu me orgulharei de 
não ter corrido nem me esforçado inutilmente” (Filipenses 2:14-16). 
 

CHAVE #6 
Um Verdadeiro Homem Demonstra e Inspira Fé nos Outros 
 
       Quando você volta para a sua imagem original como homem, você é transformado 
numa pessoa que faz com que as pessoas acreditem que tudo é possível. Você consegue 
pensar em Jesus fazendo menos que isso? Ele foi o Único na história que disse, “Nada é 



impossível para Deus” (Lucas 1:37). O que Ele disse é tão elevado e supremo que só Deus 
poderia havê-lo dito.  
       Jesus não só o disse, mas Ele acreditou bastante nisso. Essa é a razão porque o men-
digo, a prostituta e o homem religioso, todos estes chegavam perto dEle. Ele lhes fazia crer 
que nada era impossível. O verdadeiro homem tem um espírito de fé e entusiasma a fé dos 
demais. 
       Você não gostaria de estar perto de alguém que dissesse, “Você pode fazê-lo”, “Eu sei 
que as coisas têm estado muito difíceis, mas você vai conseguir”, e também, “Todo mundo 
erra de vez em quando. Levante-se e tente outra vez”? Mesmo na hora mais tenebrosa, o 
verdadeiro homem crê que existe uma saída. Ele lhe dirá mil vezes, “Levante-se de novo; 
você pode fazê-lo”. As imitações de homens não têm fé. Eles dizem coisas como, “Está fa-
lando em começar um novo negócio? Melhor ficar com esse trabalho seguro que você 
tem”. Um verdadeiro homem sabe que não existe trabalho que possa dar a uma pessoa 
uma verdadeira segurança, e, portanto, ele põe a sua fé em Deus, e confia na direção de 
Deus. Às vezes, um verdadeiro homem pode até se assustar, no entanto, ele não vai se 
preocupar, pois ele confia no fato de que Deus completará a obra que Ele começou. A fé é 
acreditar no que Deus diz, e não no que você vê. Essa é a fé de um verdadeiro homem. 
 

CHAVE #7 
Um Verdadeiro Homem É Dedicado a Cultivar a Outros para que Tornem-se 
o Melhor 
 
       Um verdadeiro homem se propõe a animar a outros à que reflitam a imagem e a criati-
vidade de Deus em tudo o que são e em tudo o que fazem — espiritualmente, emocional-
mente, psicologicamente e fisicamente. Ele ora, pedindo sabedoria e direção em como 
cultivar a sua esposa e aos seus filhos, para que eles possam amadurecer em Jesus Cristo e 
venham a se transformar em tudo aquilo para o qual Deus os criou. Ele anima a sua família 
em seus talentos e em seus dons enquanto que, ao mesmo tempo, ajuda-nos a se desenvol-
ver de todas as maneiras possíveis. Como cultivador, ele sente prazer em ver que esses 
dons se desenvolvem na vida deles, da mesma forma de como Deus sente prazer ao ver 
que usamos nossas habilidades para a sua glória. 
 

CHAVE#8 
Um Verdadeiro Homem Ama a Compaixão, a Misericórdia e a Justiça 
 
       Um verdadeiro homem exerce a compaixão, a misericórdia e a justiça. Através delas, 
ele mostra a verdadeira força, e traz o reino de Deus à muitas pessoas. 
       A compaixão é a paixão que aponta para o fato de fazer as pessoas livres. Toda vez que 
Jesus tinha compaixão, Ele estava à ponto de ajustar algo. Se a pessoa tinha fome, Ele tinha 
compaixão delas. Se eles estivessem “como ovelhas sem pastor” (Mateus 9:36), Ele tinha 
compaixão delas, e dizia, “Eu sou o Bom Pastor; Eu te guiarei”. (Ver João 10:11-15). De-
monstrar compaixão significa aplicar as forças de si próprio para suprir a necessidade de 
outrem.  
       A misericórdia é não tratar a pessoa como ela merece quando tiver cometido algo con-
tra você. Deus tem estendido a Sua misericórdia a nós através da salvação. “Mas Deus 
demonstra seu amor por nós: Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores” (Romanos 
5:8). Como Seus representantes na terra, Ele quer que nós mostremos misericórdia tam-
bém. Não devemos buscar a vingança contra os outros, mas temos que perdoá-los, e temos 
que fazer tudo o que pudermos para levá-los à receber a Jesus. “Portanto, somos embaixadores 



de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Por amor a Cristo lhes supli-
camos: Reconciliem-se com Deus” (2a Coríntios 5:20). 
       A justiça significa que estamos fazendo o que é correto aos outros. Deus odeia a in-
justiça. Um verdadeiro homem reflete a Sua natureza e o Seu caráter por meio de seguir o 
Seu mandamento de “praticar a justiça, amar a fidelidade e andar humildemente com o seu Deus” 
(Miquéias 6:8). 
        

CHAVE #9 
Um Verdadeiro Homem É Fiel e Leal ao Reino de Deus e à Sua Missão, Que É 
A Igreja 
 
       Em Mateus 6:33, Jesus reduziu a vida a uma só coisa: “Busquem pois, em primeiro lugar o 
Reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas” (Mateus 6:33). Na verda-
de Ele estava falando, “Olhem, todos vocês que estão falando da hipoteca de sua casa, do 
seu automóvel, acerca das suas propriedades, da sua roupa, comida, de suas bebidas e 
todo o resto. Vocês têm as suas prioridades numa completa desordem. Devem buscar 
primeiramente o Reino de Deus”.  
       Um verdadeiro homem tem paixão de ver o reino de Deus estabelecido no seu país. Os 
pecadores os entristecem. As vidas destruídas o deprimem. As pessoas que não conhecem 
a Cristo lhe preocupam. Um verdadeiro homem se alegra quando as pessoas são libertas 
do Diabo. A Bíblia diz que Jesus enviou seus discípulos com a autoridade de expulsar de-
mônios, de curar os enfermos e ressuscitar os mortos. (Favor ver Lucas 10:1-24). Quando 
eles voltaram, o que foi que Jesus fez? A Bíblia diz que Ele estava cheio de satisfação e que 
“exultou muito” (Lucas 10:21). No idioma original grego, a palavra dessa frase vem do 
significado, “brincar de satisfação”, ou “estar extremamente contente”. Jesus começou a 
brincar por satisfação. Ele estava muito feliz em ver que os homens libertaram a outros 
homens. Ele disse pros discípulos, “Contudo, alegrem-se, não porque os espíritos se submetem a 
vocês, mas porque seus nomes estão escritos nos céus” (v. 20). Em outras palavras, “Não se ale-
grem pelos demônios terem medo de vocês. Alegrem-se por serem salvos. É isso que Me 
faz feliz”. Os verdadeiros homens têm o espírito da Grande Comissão na sua vida: têm um 
amor pelas almas e uma paixão por outros conhecerem a Jesus Cristo. 
 

CHAVE #10 
Um Verdadeiro Homem Se Mantém em Deus 
 
       Finalmente, um verdadeiro homem não toma às pressas a presença de Deus na sua 
vida. Ele guarda o seu coração e as suas ações a fim de que possa estar perto de Deus e 
que possa refletir Seu caráter e Seus caminhos continuamente. Ele põe toda a sua confiança 
no SENHOR, porque ele sabe que Deus é capaz de “impedi-los de cair e para apresentá-los diante 
da sua glória sem mácula e com grande alegria” (Judas 24). 
 

Uma Palavra Final 
 
       As comunidades e as nações vão ser transformadas quando os homens se voltarem a 
Deus e aos propósitos de Deus para eles. Deus está procurando àqueles que se dedicarão 
e àquele que “se ponha na brecha diante de mim e em favor desta terra” (Ezequiel 22:30). Deus 
quer trazer Seu poder transformador de vidas para os casamentos destroçados, às famílias 
danificadas, às sociedades mutiladas e aos indivíduos, quer sejam homens, mulheres ou 
crianças, que precisam de reconciliação com Deus e que precisam duma restauração dos 



propósitos de Deus nas suas vidas. Entretanto, Deus está esperando homens como você. 
Homens verdadeiros que entreguem a si próprios para cumprir o seu propósito de domí-
nio de expandir a presença de Deus por todo o mundo. Eu oro para que as pessoas possam 
ser capazes de olhar para as suas vidas e possam dizer, “agora sim eu sei como um ver-
dadeiro homem é”, à medida que são transformados pela presença de Deus que está em 
você. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Uma Palavra para os  
Homens dos  
Países de  

Terceiro Mundo 

 
 

As 6.7 bilhões de pessoas que tomam lugar neste planeta estão divididas em várias cate-
gorias. O maior grupo tem se identificado como os países de Terceiro Mundo. O termo 
Terceiro Mundo é um termo que é depreciado e ressentido por muitos que o interpretam 
como inferior, pobre, subdesenvolvido e atrasado. Esse termo foi idealizado há muitos 
anos por um economista em uma reunião do G-5 na cidade de Génova, Suíça com o intento 
de definir o mundo em termos econômicos. A intenção não era degradar nenhum tipo de 
pessoa, mas, identificar as nações que caem num contexto histórico comum, que dá como 
resultado o fato de terem situações socioeconômicas comuns, bem como outras caracterís-
ticas similares. 
       Tecnicamente falando, o termo foi inventado para descrever o agrupamento de pes-
soas que não tinham a oportunidade de se desenvolver ou de levar ao máximo o seu ver-
dadeiro potencial, visto que eram vítimas de uma opressão colonial ou de regimes que 
suprimiam os instintos criativos e de progresso das massas. Não era permitido, para a 
grande maioria deles, participar ou se beneficiar diretamente da revolução industrial, mas 
eram vítimas dela ao serem usados como combustíveis humanos — como escravos das 
maquinarias da industria.  Muitas dessas pessoas, são produtos da escravidão, da coloniza-
ção, da servidão incondicional ou da opressão ideológica. O grupo que é conhecido hoje 
em dia como o Terceiro Mundo é formado por mais de dois terços da pobreza mundial e 
contém todas as raças, todas as cores, todo tipo de antecedente étnico e todo tipo de na-
cionalidade. As nações do terceiro mundo, portanto, incluem bilhões de pessoas que ainda 
estão lutando para tentar encontrar seu lugar dentro do esquema global dos avanços soci-
ais, técnicos e econômicos. 
       A natureza de sua história — a escravidão, o fato de serem expulsos de seu lugar, o a-
buso social e a catástrofe cultural que têm sofrido — tem deixado essas pessoas sem senti-
do algum de valor pessoal ou de um conceito claro de si mesmos. Muitos foram separados 
das suas famílias, das suas tradições e das suas culturas — e foram abandonados para so-
breviverem em um mundo que não possui definição alguma para conseguir guiá-los. O 
impacto nos homens através dessas tragédias históricas tem sido o mais dramático. Eles 
foram apartados de sua dignidade humana, de seu senso de masculinidade, do entendi-
mento do seu propósito. Os resultados foram devastadores, ao passo que muitos desses 
homens perderam toda a esperança, perderam a sua auto-estima, e perderam o seu signi-
ficado na vida. Eles tiveram que olhar para si mesmos como vítimas da história, sem terem 
senso algum de como um verdadeiro homem deveria ser. 
       Se você está dentro dessa classificação histórica por ser um homem de Terceiro Mundo, 
e deseja redescobrir a sua verdadeira masculinidade e a dignidade de o que significa ser 
um homem dentro da divina ordem de Deus para a criação, este livro foi escrito para lhe 



ajudar a fazer exatamente isso. Você deve se lembrar de que o seu passado não deve se 
transformar no seu futuro, e que você não é uma vítima de sua história. Eu quero lhe desa-
fiar à abraçar a alegria, a responsabilidade e a honra de ser um macho e um homem feito à 
imagem de Deus. Você tem a obrigação de restaurar a verdadeira imagem da masculini-
dade e estabelecer o modelo para os seus filhos nessa nova geração. Agora é a sua hora 
de estar, e poder se sentir orgulhoso de ser um homem de Terceiro Mundo. 
       O homem de Primeiro Mundo, que é a Europa, tem falado em apresentar como o 
verdadeiro homem à imagem de Deus. O homem de Segundo Mundo que é o Novo Mundo 
e a Revolução Industrial tem falado também em apresentar como é o verdadeiro homem à 
imagem de Deus. Agora você é de último mundo, do mundo final, que é o Terceiro Mundo. 
É a sua vez de redescobrir o significado original de o que é ser um verdadeiro homem e 
de o que significa representar a imagem de Deus ante um mundo que está com uma neces-
sidade desesperada de ter um protótipo do macho que possa restaurar o propósito para as 
mulheres e para as crianças. Agora é a sua vez. Faça isso pelos nossos filhos, e faça a 
diferença. 
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