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27 Semana 

                 O Ano de Semear – Família - Esposas Submeter a vossos maridos 
 

Assim como a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres estejam em tudo sujeitas a seus maridos. 

Efésios 5:24 (NVI) 
  





Foco de Oração: Esta passagem é muitas vezes mal interpretado no sentido de que a mulher é de alguma forma 

inferior ao marido. Mas na verdade, o oposto é verdadeiro. No desígnio de Deus, a relação de marido e mulher é 
de igualdade, como filhos de Deus. Embora haja igualdade espiritual entre homens e mulheres, continuam a 

existir diferenças físicas, posicionais e funcionais. Existem funções designadas para um marido e uma esposa 

que o homem não pode mudar, porque Deus ordenou-lhes. Qualquer esforço para efetuar a mudança vai trazer 
frustração, a vaidade e o vazio (Rm 8:20). Deus fez uma mulher para se tornar uma mulher a um homem, e ela é 

assim constituído pelo próprio Deus. Mas isso não é devido a ela ser inferior a seu marido, pois ambos são iguais 

perante Deus. É uma sujeição pessoal disposto demonstrado em Ef. 5:21, "submeter-vos uns aos outros no temor 
de Deus. Quando o marido ama sua esposa como Cristo ama a igreja, ele cria uma atmosfera onde é fácil para a 

mulher a submeter à maneira bíblica da Igreja se submeter a Cristo. Somos todos iguais perante Deus e as leis da 

sociedade, e ainda têm diferentes funções e responsabilidades. Se aceitarmos determinadas funções ao abrigo de 

um companheiro humano, temos de nos sujeitar a esse indivíduo para realizar um objetivo comum. Assim, é com 
uma esposa colocando-se na posição correta e divinamente instalado sob seu marido. Este é o plano divinamente 

ordenado de Deus para a família.. 
 

Dia 1: Esposas, peça a Deus para revelar a você, se você está enviando para o seu marido como a Igreja 
está sujeita a Cristo. 

 

Dia 2: Procure outras escrituras que ensinam a relação da mulher com o marido. Peça a Deus para 

ensinar-lhe o Seu plano. 
 

Dia 3: Confesse alguma maneira o seu coração não tem sido em submissão a seu marido. 

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

Dia 5: Ore para que as mulheres em sua igreja possa levar a sério estas instruções na Palavra de Deus. 

Dia 6: Ore para que as mulheres em outras igrejas possa ser sérios quanto a seguir o exemplo de Cristo 

em suas relações com seus maridos. 

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