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15/11/2020 

EBD – Escola Bíblica Dominical 

TEXTO BASE: Efésios 5. 23-33 

PALAVRAS CHAVE: Família, Homem, Liderança. 

OBJETIVO: Encorajar homens a desenvolverem sua liderança espiritual na família. 

 

Para entender a passagem 

Mas quero que saibais que Cristo é a cabeça de todo o homem, e o homem a 

cabeça da mulher; e Deus a cabeça de Cristo. 

 

1 Coríntios 11.3 

 

INTRODUÇÃO:___________________________________________________________________ 

Anteriormente vimos a importância da família centrada em Cristo admitir seus 

pecados com verdadeiro e puro perdão. Aprendemos também que o lar cristão 

não é perfeito, porque todos que estão ali são pecadores e descendentes de Adão 

que herdaram uma natureza caída, no entanto, a Bíblia nos mostra o caminho em 

Cristo para a perfeita condução da vida no lar, porque apesar de sermos 

pecadores, Deus habita ali. 

A lição de hoje dialogará com os homens, encorajando-os a exercerem 

liderança espiritual na sua família. Conduzindo-a de forma saudável e cumprindo 

o verdadeiro propósito do qual o homem foi criado em Gênesis. 

 

I. A IMPORTÂNCIA DA LIDERANÇA ESPIRITUAL_______________________________________ 

Há uma necessidade evidente em nossos dias por homens que assumam a 

liderança espiritual de suas famílias. Contudo, ao invés de abraçarem o papel e as 

responsabilidades que Deus lhes confiou, muitos homens que alegam ser 

seguidores de Cristo ou são “ditadores” ou são “moles”. Certamente, muitas 
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expectativas e ideias erradas nublaram a verdade nesta área da vida em família, 

por isso destacaremos três pontos que nos auxiliarão: 

 

a. Importa aos homens liderarem suas famílias porque Deus os fez líderes conforme 

os versículos (1 Co 11.3; 5.23). Devemos notar que nenhum destes versos ordena 

que o esposo se torne o cabeça ou líder de sua casa. Deus diz que o esposo é 

o líder. A única pergunta é se ele é um bom líder ou não! Após os votos 

matrimoniais, você precisa colocar a liderança em prática e assumir as 

responsabilidades do papel estabelecido por Deus. 

b. Ausência de liderança. Se fizermos um levantamento das preocupações das 

mulheres cristãs, este ponto poderia estar no topo ou próximo dele. A esposa 

quer ser liderada por seu marido porque Deus a designou para serem lideradas. 

Muito embora, a mulher em nada seja inferior ao homem, Deus estabeleceu 

papéis distintos para ambos. Infelizmente, muitas mulheres são obrigadas a 

tomarem a liderança nas coisas espirituais porque o marido está inerte em 

frente a tv ou com o celular na mão. 

c. O homem precisa ser exemplo. Se o pai andar com Deus e ensinar sua esposa 

e seus filhos a amarem ao Senhor e obedecerem à sua palavra, esse homem 

terá uma família forte. Uma família forte, por sua vez, tem o potencial para 

influenciar tanto a igreja quanto a sociedade. Tal influência começa com 

homens espiritualmente forte, cuja liderança se reproduz numa família forte. 

Famílias fortes formam uma base de uma boa igreja. 

 

II. O VALOR DO CARÁTER_________________________________________________________ 

O homem pode dizer a seus filhos e esposa que Jesus é a prioridade em sua 

vida, mas se eles o virem faltando à igreja em três de cada quatro domingos, a fim 

de divertimento, suas palavras parecerão fingidas. Não apenas os pregadores 

devem praticar o que pregam, o marido agindo dessa forma não inspirará o 

coração de sua esposa e filhos. A maior dádiva que você pode dar a sua família é 

sua santidade pessoal. Ainda que não seja um padrão perfeito, esta postura deve 

ser consistente com um crescimento em santidade. 

O centro de um caráter piedoso consiste em ser um imitador de Jesus Cristo. 

Você não pode levar sua família a seguir Jesus, se pessoalmente não é um seguidor 
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de Jesus. O homem deve deixar de confiar em si mesmo e na sua própria vontade, 

para ter um correto relacionamento com Deus. A única maneira de uma pessoa ser 

verdadeiramente perdoada e justificada perante o Senhor é pela fé em Jesus Cristo. 

Ele obedeceu perfeitamente às leis de Deus e morreu na cruz como sacrifício 

substitutivo pelos pecadores. O homem começa a ser um líder espiritual, quando 

deixa seu pecado e se apega a Cristo. 

É necessário também para um caráter piedoso que o homem exercite as 

disciplinas espirituais que consistem em: Leitura bíblica, oração e envolvimento na 

igreja. 

 

a. Leitura Bíblica: Como leite para um bebê assim é a Bíblia para o cristão 

Pedro disse isso em (1 Pe 2.2). Davi também afirma isso no Salmo (19.7-9). 

Para o homem progredir no caráter Cristão, a Bíblia deve fazer parte de 

sua dieta diária. 

b.  Oração: Se a Bíblia é o Senhor falando conosco, a oração somos nós 

falando com Deus. Certamente, ser um líder espiritual envolve orar por sua 

esposa e seus filhos, mas também é essencial orar por si mesmo! Para 

crescer em maturidade cristã, precisará da ajuda de Deus. Peça a ele que 

lhe faça sábio, santo, fiel, amoroso e forte – alguém que entenda e viva a 

verdade da Bíblia. 

c. Envolvimento na igreja: A vida cristã não foi planejada para ser vivida de 

modo solitário. Embora sejamos individualmente responsáveis por seguir a 

Cristo, fomos feitos por Ele com a necessidade de convivermos com outros 

cristãos. Hebreus 10.25 nos diz para não deixarmos de congregar. Uma das 

coisas mais importantes que você pode fazer para crescer em santidade 

é ser membro ativo de uma igreja onde a palavra de Deus é fielmente 

pregada e vivida. 

 

III. INSTRUMENTOS DA LIDERANÇA FAMILIAR_______________________________________ 

Muitos homens creem erroneamente que suprir as necessidades de sua 

família é o começo e o fim da liderança familiar: “Eu trago meu pagamento para 

casa. As contas estão pagas, a geladeira está cheia”. Ser um líder familiar é 



 
 
 

 

 

15 de novembro de 2020  Página 4 

certamente mais do que ser um provedor. O homem deve exercer o amor, ser terno, 

deve ter discernimento e ser honrado. 

 

a) Amor sacrificial: Uma atitude de amor sacrificial é um comprometimento 

muito mais profundo do que apenas estar disposto a arriscar sua vida, se 

necessário. Esse tipo de amor é demonstrado a vida toda. O marido deve 

servir a sua esposa todos os dias. Ele deve colocar as necessidades dela 

acima de seus próprios desejos ex: Antes de fazer qualquer coisa na sua casa, 

pergunte como foi o dia dela. Você é chamado a ser um líder amoroso. Amor 

é a atitude que controla nossa liderança. 

b) Ternura: Como você trata sua esposa quando ela tem uma necessidade? 

Com brandura ou com palavras ríspidas como um ditador? Deus espera que 

tratemos nossa esposa com a mesma delicadeza e preocupação que 

tratamos nosso corpo (Ef 5.28-30). 

c) Discernimento: 1 Pedro 3.7 diz “Maridos, vós igualmente, vivei a vida comum 

do lar, com discernimento; e, tendo consideração para com a vossa mulher 

como parte mais frágil, tratai-a com dignidade, porque sois, juntamente, 

herdeiros da mesma graça de vida”. Este discernimento parece incluir tanto 

conhecer os princípios de Deus como também conhecer sua esposa. À 

medida em que a Bíblia dá claramente ao marido suas responsabilidades, ele 

é ensinado a realizá-las com sensibilidade e consideração para com a esposa 

que Deus lhe deu. Você é sensível às melhores maneiras de conduzir a esposa 

feita sob medida para você? 

d) Honra: Pedro também instrui os maridos em (1 Pe 3.7) a honrar a parte mais 

frágil, falando do valor precioso da esposa, como um vaso fino ou uma peça 

rara de porcelana. O cuidado do marido com sua esposa deve ser extremo, 

porque elas são “herdeiras convosco da mesma graça de vida”. O que 

significa diante de Deus, o marida e a mulher são completamente iguais. 

Embora neste mundo tenhamos papéis diferentes, jamais pense em sua 

esposa como inferior a você. 

Estas piedosas atitudes de amor sacrificial, ternura, discernimento e honra são 

também importantes na criação de seus filhos. Em (Ef 6.4) diz que não devemos 

provocar nossos filhos a ira. Em (Cl 3.21) admoesta os pais a não desanimarem seus 
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filhos. Mesmo sendo chamados por Deus para liderarmos nossa família, não somos 

livres para fazê-lo da maneira que bem entendermos. Outros métodos podem 

aparentemente produzir alguns resultados (como métodos ditatoriais), mas 

devemos lidar com as coisas de Deus à maneira de Deus. 

 

IV. APLICAÇÃO__________________________________________________________________ 

1. O homem deve liderar sua família de forma bíblica, entendendo e praticando 

os fundamentos da liderança espiritual para conduzi-la de forma saudável; 

2. O homem deve ser exemplo, tomando sempre a atitude de conduzir sua 

família em direção a uma vida em santidade que honre a Deus; 

3. O chefe da família deve ler a Bíblia com sua esposa e entrar em diálogo com 

ela para que ambos cresçam juntos no conhecimento da palavra de Deus; 

4. O homem deve orar pela sua esposa, pela maturidade espiritual dela, 

santidade e crescimento na fé e conduta na vida cristã; 

 

V. CONCLUSÃO__________________________________________________________________ 

Ao considerar a seriedade de seu papel como homem, olhe para o Senhor 

Jesus. Ele é o perfeito modelo de liderança espiritual. Não há melhor exemplo de 

amor, serviço, responsabilidade, santidade e mansidão. Jesus mostra aos homens 

como serem fortes e ternos ao mesmo tempo. 


