
Guia de Oração 

PIB em Valentina – 2014 

Ano de Semear  
 

Guia de Oração 

 

 

26 Semana 

                 O Ano de Semear – Família - Maridos Amai as Vossas Mulheres 
 

Maridos, ame cada um a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se por ela  

 

Efésios 5:25 (NVI) 
  





Foco de Oração: As relações na família é demonstrado por nós na Escritura. Nossas relações na família são 
projetados para refletir as verdades e desígnio de Deus. A relação entre o marido e a esposa é demonstrado por 

nós, a relação entre o Senhor Jesus Cristo, ea Sua Igreja. A palavra-chave a observar aqui é "amor". Este é o 

amor de auto-sacrifício que Jesus demonstrou quando Ele deu a Sua vida na cruz para a Sua Noiva, a Igreja. A 
idéia de um marido dominador e subjugar sua esposa é totalmente estranho ao projeto de Deus. Pedro diz que o 

marido deve dar honra a sua esposa, e viver com ela com entendimento, sabendo-lhe presentes, pontos fracos, 

pontos fortes e necessidades (I Pedro 3:7). Este amor é um amor que procura o melhor para o objeto de seu amor. 

Cristo deseja uma noiva que é santificada e pura. Maridos vao  proteger, amor, desejo o melhor para suas 
esposas como Cristo deseja o melhor para sua noiva, a Igreja. Há muitas atitudes dos maridos que precisam ser 

transformados para refletir o amor de Cristo. Isso acontece por meio de reconhecimento da verdade da Palavra 

de Deus, humilde submissão a essas verdades, e compromisso diante de Deus e de sua esposa para viver essas 
verdades como uma demonstração do amor de Cristo. Quando os maridos estão vivendo dessa maneira, suas 

mulheres serão encorajadas e fortalecidas, as famílias irão florescer e a igreja será fortalecida. 
 

Dia 1: Maridos, peça a Deus para revelar a você, se você ama sua esposa como Cristo ama a Igreja. 

Dia 2: Examinai as Escrituras para saber o que Deus diz sobre o papel do marido. Peça a Deus para lhe 
ensinar. 

Dia 3: Confesse diante de Deus todas as maneiras que você, como um marido não têm seguido o 

exemplo de Cristo. 

Dia 4: Ore para ser o marido que Deus planejou que você seja para o bem de sua família, e Sua glória. 

Dia 5: Ore pelos maridos em sua igreja para levar a sério estas instruções na Palavra de Deus 

Dia 6: Ore pelos os  maridos em outras igrejas para ser sérios quanto a seguir o exemplo de Cristo em 

seus relacionamentos com suas esposas. 

 
Dia 7: Ore por missionários para ensinar essas verdades no contexto de seu campo de missão. 
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