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11ª Semana 

                 O Ano de Semear - Honra - Marido Honre Sua Esposa 

 

“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.” 

1 Pedro 3:7 (NVI) 






Foco de Oração: Como muitos problemas no casamento, incluindo casamentos cristãos, seriam resolvidos se os 

maridos levassem a sério este mandamento do Senhor? Em muitos, se não a maioria das culturas, os homens 

estão cheios de idéias que de alguma forma eles podem ser superiores a suas esposas, às vezes levando ao abuso 

psicológico ou físico. Mas Deus dá-nos uma imagem diferente de como um marido deve tratar sua esposa. E é 

dando-lhe honra, tratando-a com compreensão, reconhecendo e respeitando-a como uma parceira igual no dom 

da salvação de Deus. Maridos não devem, com um olhar superior, como se suas esposas fossem inferiores, mas 

sim como companheiras, servindo a Deus juntos. Honrar sua esposa significa dar a ela o valor que Deus dá 

quando diz que ela é mais preciosa do que rubis (Provérbios 31:10). Pedro nos diz aqui que quando os maridos 

não honrar suas esposas, desta forma, suas orações são impedidas. Há uma conexão espiritual entre o modo 

como o marido trata a esposa, e a saúde espiritual do casamento, bem como o impacto espiritual de suas orações. 

Não negligencie essa importante forma de viver a honra em família e na igreja. Deus vai fazer de vocês maridos 

responsáveis pela forma como tratam suas esposas. 
  

 

Dia 1: Maridos, você realmente vive de uma maneira que esteja honrando a sua esposa por quem ela é? 
Dia 2: Arrependa-se por todas as maneiras que você não honrou sua esposa, ou a tratou de forma 

humilhante. 

Dia 3: Ore para que o Senhor te ensine como honrar sua esposa como um parceiro igual no reino. 

Dia 4: Ore pelos maridos em sua igreja para que levem esta palavra de Deus a sério em seus casamentos. 

Dia 5: Orem juntos sobre este assunto e, se necessário arrependam-se pela forma que esta palavra não tem sido 

vivida em sua família. 

Dia 6: Ore pelos maridos em outras igrejas em sua cidade para viverem esta palavra honrando suas 

esposas. 

Dia 7: Ore para que os missionários tenham sabedoria para ensinar este princípio bíblico em outras 

culturas. 
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