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Aula 01 – Padrão Bíblico do mandato 
masculino (cultivar e guardar) 

Texto Base: “O Senhor Deus colocou o homem no 
jardim do Éden para cultivá-lo e tomar conta dele, 
mas o Senhor Deus lhe ordenou: “Coma à vontade 
dos frutos de todas as árvores do jardim, exceto da 
árvore do conhecimento do bem e do mal. Se você 
comer desse fruto, com certeza morrerá”.”  

 17-2:15 nG  
 
Os homens não são o problema do mundo, 

mas somente através de uma mudança radical 

eles podem fazer parte da solução. Como ser 

um homem bíblico? Como ser um homem de 

Deus? Assumindo as responsabilidades que 

Deus entregou para os homens, ou seja, 

obedecendo ao mandato que Deus nos deu. 

 
Cultivar e guardar. O padrão bíblico de 

masculinidade. 
 
A qualidade de uma família (jardim) depende 

primeiramente dos esforços do homem, tanto 

na questão material quanto espiritual. O 



homem é o modelo de atitude, de 

responsabilidade, de padrão moral e espiritual 

que a sua família precisa ter, pois ele é o 

representante do próprio Deus para aqueles 

que estão ao seu redor, debaixo da sua 

autoridade e proteção. Era assim que a criação 

enxergava Adão, como se o próprio Deus 

estivesse ali. Cultivar e guardar é o padrão 

másculo que o próprio Deus estabeleceu para 

se revelar através de Adão, de mim e de você. 

 
O que significa cultivar e guardar? 

 
 Cultivar/construir: trabalhar, servir 1a) 

(Qal) 1a1) labutar, trabalhar, fazer 
trabalhos 1a2) trabalhar para outro, 
servir a outro com trabalho 1a3) servir 
como subordinado 1a4) servir (Deus) 
1a5) servir (com tarefa levítica) 1b) 
(Nifal) 1b1) ser trabalhado, ser cultivado 
(referindo-se ao solo) 1b2) tornar-se 
servo 1c) (Pual) ser trabalhado 1d) (Hifil) 
1d1) compelir ao trabalho, fazer 
trabalhar, fazer servir 1d2) fazer servir 
como subordinado 1e) (Hofal) ser levado 
ou induzido a servir, consagrar a si 
próprio e a sua família. 



 Guardar/proteger: guardar, vigiar, 
observar, prestar atenção 1a) (Qal) 1a1) 
guardar, ter a incumbência de 1a2) 
guardar, vigiar, manter vigilância e 
custódia, proteger, salvar vida 1a2a) 
vigiar, vigia (particípio) 1a3) observar, 
esperar por 1a4) olhar, observar 1a5) 
guardar, reter, entesourar (na memória) 
1a6) manter (dentro de limites), conter 
1a7) observar, celebrar, guardar (o 
sábado ou a aliança ou mandamentos), 
cumprir (voto) 1a8) guardar, preservar, 
proteger 1a9) guardar, reservar 1b) 
(Nifal) 1b1) estar prevenido, tomar 
precauções, tomar cuidado, precaver-se 
1b2) guardar-se, conter-se, abster-se 
1b3) ser guardado, ser vigiado 1c) (Piel) 
vigiar, prestar atenção 1d) (Hitpael) 
guardar-se de, proteger a si próprio e a 
sua família. 
 
Não apenas de maneira reativa, mas 

também de maneira protetiva, 

antecipada. “Devemos vigiar e guardar 

tudo que o Senhor colocou sob nossos 

cuidados. Esse chamado para guardar 

completa o Mandato Masculino da 

Bíblia. Um homem não deve apenas 

empunhar o arado, mas também 



carregar a espada. Como senhor abaixo 

de Deus no jardim, Adão não deveria 

apenas torná-lo frutífero, mas também 

mantê-lo seguro. Da mesma forma, 

nosso mandato básico como homens 

cristãos é cultivar, construir e 

desenvolver (tanto coisas como 

pessoas), mas também servir de 

guarda, para que as pessoas e as coisas 

fiquem em segurança — para que o fruto 

do cultivo e da nutrição seja preservado. 

 
Quais lições podemos aprender até aqui? 
 

1. Homens trabalham 
 

2. Homens são úteis 
 

3. Homens se casam para servir e se doar 
pela sua família 
 

4. Homens servem e se doam pela igreja 
(Neemias 4.13-18) 
 

5. Homens provém e protegem. (Homens 
amam) 



 
6. Homens se conhecem 

 

7. Homens descansam 

 

8. Homens se relacionam 

 

9. Homens adoram a Deus 

 

10. Homens sabem a verdade 

 
 
Nossa vocação na vida é simples assim 

(embora não seja fácil): devemos nos dedicar a 

cultivar/construir e guardar/proteger tudo que 

for colocado sob nossa responsabilidade. 

 

Leitura Bíblica: Gn 1-2. 

 

Não peça desculpa por ser homem, apenas 
faça o que deve ser feito! 

 
 
 



Aula 02 – Jesus Cristo: o Modelo Bíblico de 
Masculinidade. (Obediência às Escrituras: 

o início) 

Texto Base: “Seja corajoso e seja homem. 
Obedeça às ordens do Senhor, seu Deus, e siga os 
caminhos dele. Guarde os decretos, 
mandamentos, estatutos e preceitos escritos na lei 
de Moisés, para que seja bem-sucedido em tudo 
que fizer e por onde quer que for. Desse modo, o 
Senhor manterá a promessa que me fez: ‘Se seus 
descendentes viverem como devem e me seguirem 
fielmente de todo o coração e de toda a 
alma, sempre haverá um deles no trono de Israel’.”  
(1 Re 2:2-4) 
 
A vida de um homem deve ter o seu ponto de 

partida, meio e final em uma única forma de 

existir: estando em obediência às Escrituras, 

isto é, sendo corajoso e homem: este é o 

“modus operandi” do jardim. 

O desvio deste caminho seguro não apenas 

nos afasta do nosso propósito como também 

age de maneira deformadora em nossa 

identidade, nos levando a morte física e 

espiritual. Foi isso que aconteceu com Adão e 



Eva ao desobedecerem a ordem expressa pelo 

próprio Deus. 

Ser omisso e fraco é o “modus operandi” do 

mundo. 

Não existe atitude que exija de nós um 

sacrifício maior do que viver em conformidade 

com a Palavra de Deus. Após o pecado isso 

tornou-se humanamente impossível, mas a 

forma como encaramos essa verdade diz muito 

sobre a nossa condição espiritual. 

A forma como eu reajo revela muito sobre a 

qualidade do meu treinamento! Ex: Cristiano 

Ronaldo. 

Ninguém duvidaria que Cristiano Ronaldo é um 

atleta profissional, pois há um alinhamento 

quase que perfeito entre teoria e prática. Os 

seus resultados revelam a seriedade do 

treinamento e o quão claro é o seu propósito. 

https://youtu.be/4achmhzLNoY 

 Será que temos revelado a Cristo 

através das nossas vidas? 



Todos que entendem o conceito bíblico de 

salvação sabem que aquilo que fazemos não 

tem o poder de nos justificar diante de Deus (Ef 

2.4-5), mas revela se realmente somos salvos 

de fato e, consequentemente, se “estamos 

treinando”. Permanecer firme em santidade e 

devoção é um sinal claro e evidente da 

salvação que Cristo conquistou em nosso favor 

atuando através de nós. O pastor Luciano 

Subirá chama isso de graça capacitadora. (Rm 

8.) 
 
 
Com a queda de Adão o homem perdeu a sua 

característica natural de ser corajoso e ser de 

fato homem, e por isso a Bíblia reforça e retoma 

esse padrão que deveria ser natural através 

das palavras finais do rei Davi. 

Jesus Cristo veio para redimir a figura 

masculina! Ele é o exemplo perfeito de 

Homem! Ele é o Modelo Bíblico de 

masculinidade. 
 



O que aprendemos até aqui? 

 

1. Existe uma forma correta de viver! 

2. Existe uma motivação correta para a 

obediência! 

3. Existe uma recompensa eterna! 
 
Não existe maior coragem e força do que lutar 

e permanecer firme através do esforço de 

Jesus Cristo. Devemos obediência e 

submissão em amor total e incondicional para 

Àquele que cumpriu todos os requisitos que 

eram inalcançáveis para o homem e que reina 

eternamente! 
 
A audiência de Um! 
 
“É a história de um jovem e talentoso pianista 

fazendo seu concerto de estreia no famoso 

Carnegie Hall. Sua execução foi magnífica e, 

depois que ele deixou o palco, a plateia 

explodiu em aplausos. O simpático diretor de 

palco pediu ao jovem virtuoso que voltasse 



para o bis. Mas o jovem se recusou. O homem 

mais velho respondeu: “Olhe através das 

cortinas. Eles o amam! Vá fazer o bis!”. O 

pianista respondeu: “Você vê o homem velho 

no balcão à esquerda?”. O diretor de palco 

olhou para fora e respondeu que sim. “Aquele 

homem está sentado. Eu não vou sair para o 

bis até ele ficar de pé e aplaudir.” 

Então, exasperado, o diretor de palco disse: 

“Apenas um homem não está de pé e você não 

vai fazer o bis?”. E o pianista respondeu: “Veja, 

aquele homem velho é meu professor de piano. 

Só quando ele se levantar é que eu voltarei 

para o bis”. 

Essa história me lembra que não devemos 

viver para o louvor do mundo, mas para a 

audiência de um só. 

Não viva para os aplausos do mundo, mas 
para a glória de Deus! 

 



Aula 03 –  Qual a vocação do homem? 
(Natureza espiritual) 

Texto base: “Então Deus disse: “Façamos o ser 
humano à nossa imagem; ele será semelhante a 
nós. Dominará sobre os peixes do mar, sobre as 
aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre 
todos os animais selvagens da terra e sobre os 
animais que rastejam pelo chão”. Assim, Deus criou 
os seres humanos à sua própria imagem, à imagem 
de Deus os criou; homem e mulher os criou.” 

 27-1:26n G  
 
Quando eu era criança sempre que via alguém 

ficava pensando: “Que parte dessa ou daquela 

pessoa é igual a Deus? Será o olho? Mas, 

aquele é muito feio, como pode ter algo de 

Deus nele?” Estes eram questionamentos 

sinceros de uma pessoa que não tinha 

entendido qual o significado de ser semelhante 

(imagem) de Deus. 

A Bíblia nos ensina que Deus é espírito (Jo 

4.24), logo Ele não possui um corpo físico, 

limitado. 

 



Afinal, o que nos torna semelhantes a 
Deus? 
 

A começar pelo verbo façamos pode-se 

perceber que há uma pessoalidade maior na 

formação do homem do que no restante da 

criação. 

 
“Então o Senhor Deus formou o homem do pó da 
terra. Soprou o fôlego da vida em suas narinas, e o 
homem se tornou ser vivo.” (Gn 2:7) 
 
 
Nós compartilhamos da natureza dada por 

Deus (espiritual) para propósitos terrenos. 

Tanto a natureza quanto o propósito do homem 

são complementares e estão intimamente 

conectados, sendo inseparáveis. 

 

“A primeira e mais importante definição do 

homem não é a de que ele é um ser racional, 

mas a de que ele é um ser faminto por Deus, o 

que equivale dizer que o homem foi criado para 

encontrar a plenitude apenas em Deus”. John 



Piper - Em busca de Deus: a plenitude da 

alegria cristã. 

 

“Se encontro em mim um desejo que nenhuma 

experiência deste mundo pode satisfazer, a 

explicação mais provável é que fui feito para 

um outro mundo”. C. S. Lewis 

 

Propósito terreno: fomos formados por Deus 

através do pó da terra para um propósito ativo, 

que é representar o próprio Deus na criação. 

Nosso papel é: 

 

1. Dominar. 

2. Cultivar. 

3. Guardar. 

4. Trabalhar. 

5. Ser frutífero. 

6. Ter responsabilidades. 

7. Se relacionar. 

 



Em todas estas coisas, tudo deve ser para a 

glória de Deus! 

A necessidade que o homem tem de Deus é 

mais importante do que a necessidade que o 

homem tem de comida, bebida e roupa. (Mt 

6.25-34) Ênfase nos versículos 25, 32 e 33. 

 

Amar a Deus sobre todas as coisas é a 
única maneira de equilibrarmos todas as 

outras formas de amar. 

 

 

 

 

 

 

 



Aula 04 – O papel do trabalho na vida do 
homem. 

Texto Base: “O Senhor Deus formou da terra todos 
os animais selvagens e todas as aves do céu. 
Trouxe-os ao homem para ver como os chamaria, 
e o homem escolheu um nome para cada um 
deles. Deu nome a todos os animais domésticos, a 
todas as aves do céu e a todos os animais 
selvagens. O homem, porém, continuava sem 
alguém que o ajudasse e o completasse.” (Gn 2.19-
20) 

 

Uma sociedade saudável e desenvolvida não é 

estabelecida sem esforço, sem trabalho. 

Diferente do que muitos pensam sobre o 

trabalho, de que ele é um fardo, um castigo de 

Deus para a humanidade corrompida, ou até 

mesmo uma “moeda de troca” para serem 

aceitos diante de Deus, a Bíblia nos mostra que 

mesmo antes do pecado ter entrado na 

humanidade Deus já havia estabelecido uma 

função para o homem. 



O trabalho é um dom de Deus, não um castigo 

pelo pecado. Mesmo antes da queda, a 

humanidade tinha tarefas a cumprir. Com o 

pecado de Adão o trabalho não perdeu o seu 

propósito ou função, mas sofreu as 

consequências da corrupção ao não retornar 

ao homem tudo que seu empenho conquistou. 

Homens trabalham 

 

1. Antes mesmo de existir alguém igual a 

Adão para lhe fazer companhia Deus já 
havia estabelecido uma ocupação 
para o homem 

 

2. É responsabilidade do homem 
trabalhar para garantir o sustento, e 

não da mulher 

Este ponto não é machista, é bíblico! 

3. A mulher foi dada ao homem para 

auxiliá-lo, ou seja, as coisas já 
estavam acontecendo 



4. Antes do trabalho ser um meio de 

sustento, ele é uma ferramenta de 
adoração ao Senhor 
 

5. Somos reflexo de um Deus que 
trabalha: “Jesus, porém, disse: “Meu 

Pai sempre trabalha, e eu também”.” (Jo 

5.17) 

6. A nossa promoção não são férias, 
mas trabalho:  A nossa promoção é 

servi-Lo. 
 

Na eternidade com Cristo, tanto a nossa 
intimidade com Deus quanto o nosso 
trabalho estarão totalmente livres da 
maldição do pecado! 

Danger: 

Precisamos tomar cuidado com as nossas 

motivações, pois o coração do homem é uma 

fábrica de ídolos. Facilmente nos corrompemos 

com fama, poder, dinheiro, a falsa sensação de 

que somos imparáveis e insubstituíveis, por 



isso precisamos tomar muito cuidado em 

equilibrar as nossas horas de trabalho de forma 

a não influenciar de maneira negativa a nossa 

comunhão com Deus, com a nossa família e 

também comunidade de fé. 

 

1. Cuidado com as horas excessivas de 

trabalho, inclusive de maneira informal 

(whats App) - estipule uma regra dentro 

da sua casa antes que não exista mais 

tempo de diálogo entre vocês. O divórcio 

começa com a falta de diálogo. 

2. Proteja a sua vida devocional com zelo 

superior ao que você cuida dos seus 

negócios! Essa é a parte mais 

importante da sua vida. 

3. Trabalhe duro, mas não ao ponto de ter 

que negligenciar o cuidado com os seus 

filhos. Esse é um dever de todo o pai. 

Seja presente, intenso e intencional 

quando estiver com eles. 



4. Não deixe de servir e ter comunhão com 

a sua igreja. O culto de domingo é o 

evento mais importante da semana! 

5. Não transforme o seu trabalho no seu 

Deus! Descansar é confiar em Deus, 

entendendo que dependemos dele e 

não dos nossos esforços. Enquanto 

descansamos, Ele continua agindo. 

Priorize os assuntos do Pai! (Mt 6.33) 
 

Não importa o quão grande e influente possa 

ser o cargo de trabalho que temos, ou o quanto 

de dinheiro ganhamos, “quaisquer coroas que 

Ele tenha prazer em colocar em nossas 

cabeças, teremos o prazer de colocá-las de 

volta a seus pés.” 

Que o nosso trabalho seja para honra, 
glória e louvor do nosso Senhor, Jesus 

Cristo! 

 



Aula 05 – O valor bíblico do casamento: A 
principal sala de aula da vida. 

Texto Base 1: “O Senhor Deus disse: “Não é bom 
que o homem esteja sozinho. Farei alguém que 
o ajude e o complete”. Então o Senhor Deus o fez 
cair num sono profundo. Enquanto o homem 
dormia, tirou dele uma das costelas e fechou o 
espaço que ela ocupava. Dessa costela o Senhor 
Deus fez uma mulher e a trouxe ao homem. 
“Finalmente!”, exclamou o homem. “Esta é osso 
dos meus ossos, e carne da minha carne! Será 
chamada ‘mulher’, porque foi tirada do ‘homem’”. 
Por isso o homem deixa pai e mãe e se une à sua 
mulher, e os dois se tornam um só. O homem e a 
mulher estavam nus, mas não sentiam vergonha.” 

25-2:18, 21 Gênesis  
 
A Bíblia inicia com um casamento. 
 
O primeiro milagre de Jesus Cristo acontece 
em um casamento. 
 
A Bíblia termina com um casamento. 
 

 
Quem negligencia a vida de casado não 

sabe a profundidade e a seriedade com que 
esse assunto é recheado! 

 



Por que Deus presenteou o homem com 
o casamento? 

 
1. Porque o homem precisa de ajuda. 

 
2. Porque o homem é incompleto sem 

uma mulher. 
 

3. Para se revelar ao mundo através da 
sua obra-prima. 
 

Texto Base 2: “Sujeitem-se uns aos outros por 
temor a Cristo. Esposas, sujeite-se cada uma a seu 
marido, como ao Senhor. Pois o marido é o cabeça 
da esposa, como Cristo é o cabeça da igreja. Ele é 
o Salvador de seu corpo, a igreja. Assim como a 
igreja se sujeita a Cristo, também vocês, esposas, 
devem se sujeitar em tudo a seu marido. Maridos, 
ame cada um a sua esposa, como Cristo amou a 
igreja. Ele entregou a vida por ela, a fim de torná-la 
santa, purificando-a ao lavá-la com água por meio 
da palavra. Assim o fez para apresentá-la a si 
mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, ruga ou 
qualquer outro defeito, mas santa e sem culpa. Da 
mesma forma, os maridos devem amar cada um a 
sua esposa, como amam o próprio corpo, pois o 
homem que ama sua esposa na verdade ama a si 
mesmo. Ninguém odeia o próprio corpo, mas o 
alimenta e cuida dele, como Cristo cuida da igreja. 
E nós somos membros de seu corpo. “Por isso o 
homem deixa pai e mãe e se une à sua mulher, e 
os dois se tornam um só.” Esse é um grande 
mistério, mas ilustra a união entre Cristo e a igreja. 
Portanto, volto a dizer: cada homem deve amar a 



esposa como ama a si mesmo, e a esposa deve 
respeitar o marido.” 33-5:21 fE  
 

Ser submisso = entregar-se a alguém. 

Amar = entregar-se por alguém. 
 
Paulo aponta que assim como Jesus Cristo 

tomou para si a responsabilidade por conduzir 

a esposa (igreja) à pureza perfeita, é dever do 

marido responsabilizar-se por sua esposa. O 

marido deve estimá-la e tratá-la com carinho, 

cuidar dela e fazê-la perceber que é amada é 

valorizada. 
 
O que significa “deixar pai e mãe”? 

 
 

Este ponto é crucial para a saúde familiar. De 

maneira geral, o que tira um casamento dos 

trilhos é quando um dos cônjuges não 

consegue distanciar-se emocionalmente de 

seus pais e devotar-se totalmente a seu 

cônjuge.  
 



1. Casar exige um rompimento 

geográfico/físico 

 

2. Casar exige um rompimento espiritual 
 

 
3. Casar exige um rompimento financeiro: 

“Cuide dos seus negócios lá fora, 

apronte a lavoura no campo e, depois, 

edifique a sua casa.” (Pv 24:27) 

 
4. Casar exige um rompimento 

emocional/sexual 

 
5. Casar exige uma mudança de 

prioridades. 
 

A mulher mais importante da vida de um 

homem não é a sua mãe, mas sua esposa. Nós 

não somos um com nossas mães!  

 

Resumindo, o texto de Efésios traz 5 verbos 

que resumem o papel do marido: 

 



1. Amar 

2. Entregar-se 

3. Santificar 

4. Purificar/aperfeiçoar 

5. Apresentar 
 
 
 
Um recado de Deus para todos nós que somos 

ou que seremos maridos: 

 

“Não pense que seu relacionamento comigo 

não é afetado por seu relacionamento com 

aquela bela mulher, minha filha, que eu lhe dei 

em casamento. Se você negligenciar suas 

obrigações pactuais com ela, não entre em 

minha presença reivindicando minhas 

obrigações pactuais com você”. 
 
 
Material de apoio 

http://www.orvalho.com/ministerio/estudos-

biblicos/os-deveres-dos-maridos-por-luciano-

subira/ 



Aula 06 – Homens fracos: a principal 
ameaça do lar e da sociedade. 

Texto Base: “O homem respondeu: “Foi a mulher 
que me deste! Ela me ofereceu do fruto, e eu comi”. 
(Gn 3.12) 
 
 

Deus não cobrará a mulher daquilo que é 
responsabilidade do homem. 

 

Deus não intimou a mulher pois não foi para ela 

que os termos foram dados. Todo homem será 

intimado por Deus para dar conta daquilo que 

acontece dentro de seus domínios. 

Homens fracos, além de não assumirem sua 

responsabilidade, se fazem de vítimas: 

Em uma única frase Adão se voltou contra o 

próprio Deus, como se dissesse: “eu não pedi 

Eva nenhuma, foi você que a me deu”, ao 

mesmo tempo que lançou aquela que era um 

com ele para a “fogueira”. 

 



Omissão e covardia são as marcas naturais de 

um homem fraco. 

 

Casamento 
 
A Palavra de Deus é clara: Tudo que Deus fez 

é bom, portanto, casar é muito bom! 

 

 O casamento é a provisão de Deus 

contra a luxúria! 

 Proteja a sua casa de você mesmo! É 

seu dever mergulhar na Palavra de 

Deus! 

 

Pais e Filhos 
 
Efésios 6.4 - Responsabilidade dos pais com 

os filhos! Pais fracos provocam a ira dos seus 

filhos, e isso pode acontecer de algumas 

maneiras: 

 

1. Excesso de autoridade. (Superproteção) 



2. Ausência de autoridade. (Abandono) 

 

3. Preferência por outro filho, como por 

exemplo Esaú e Jacó. 

 

4. Cobranças excessivas, geradas por 

descontentamento pessoal.  

 

5. Distância, falta de intimidade. (Amizade) 

 

6. Displicência ou exagero com a correção. 

(Treinamento por meio da disciplina) 

 

 
Precisamos atentar para as quatro 

exortações positivas que encontramos 
neste versículo direcionado AO HOMEM! 

 
1. O homem deve cuidar da saúde física e 

emocional dos filhos. 

2. Os pais precisam treinar os filhos por 

meio da disciplina. 



3. Os pais precisam encorajar os filhos 

através da palavra e instrução. 

4. Os pais são responsáveis pela 

educação cristã dos filhos do Senhor. 

 

Por que o homem fraco é a principal 
ameaça do lar e da sociedade? 

 
1. O homem fraco não ama a Cristo. Como 

consequência também não pode amar 

como Cristo, pois o amor do Pai não está 

nele. 

 

2. O homem fraco não protege ninguém, 

antes se omite de suas 

responsabilidades. (Sobrecarga, 

insegurança, falta de propósito e direção 

para aqueles que deveriam ser 

inspirados por ele.) 

 



3. O homem fraco não reproduz a imagem 

de Cristo, mas algo deformado, doente 

e covarde.  

 

O homem forte não é ameaça do mundo, mas 

o antídoto contra toda e qualquer tentativa 

contra Deus, a Bíblia e todos os seus princípios 

e valores. Permanecer em obediência ao 

Senhor é a verdadeira resistência! 

 

O marido ama a esposa liderando o 
casamento e o lar. 

 

 

 



Aula 07 – Homens fracos: um dos maiores 
problemas da igreja. (O valor do serviço 

masculino na igreja) 

Texto Base: “Mas quero que saibam de uma coisa: 
o cabeça de todo homem é Cristo, o cabeça da 
mulher é o homem, e o cabeça de Cristo é Deus. 
Pois o homem não veio da mulher, mas a mulher 
veio do homem. E o homem não foi criado para a 
mulher, mas a mulher foi criada para o homem.  
(1Co 11.3, 8 e 9) 
 
 
O que significava o véu no contexto cultural 
da igreja de Corinto? 
 
Nas terras orientais o véu representa o poder, 

a honra e a dignidade da mulher. Com o véu na 

cabeça ela pode a qualquer lugar com 

segurança e profundo respeito. Porém, sem o 

véu, a mulher é algo nulo, sem autoridade e 

dignidade. Quando uma mulher usava o véu 

este então significava que ela era submissa e 

íntegra. O véu também distinguia as roupas do 

homem e da mulher, pois elas eram muito 

parecidas na cultura greco-romana. 



Portanto, o véu representava duas 

coisas: 

 

1. Honradez e modéstia da mulher. 

2. Submissão ao marido. 

3. Autoridade. (coigual com o homem, e 

não inferior) 

 Véu = submissão = proteção da 

reputação da mulher e de seu 

casamento. (Questão de segurança) 
 
A cabeça coberta da mulher é a sua autoridade 

para orar e adorar, ou seja, usar seus dons 

espirituais na igreja, desde que mostre estar 

submissa a seu marido. 
 
O homem é o cabeça do lar, não a mulher! 

Todo o homem que tem a sua cabeça coberta 

(autoridade espiritual) é visto com desonra, ou 

seja, se o homem não representa de fato Cristo 

através do seu papel de autoridade do lar isso 

quer dizer que alguém está fazendo isto no 

lugar dele. Porém, a mulher que se apresenta 



insubmissa ao homem também é vista como 

motivo de vergonha. 

O plano de Deus é que homens e mulheres 

tenham papéis diferentes, porém 

complementares, e isso também se aplica ao 

serviço na igreja. 
 
 
Conclusão: 
 
No versículo 3 o apóstolo Paulo, muito 

provavelmente, não está se referindo à 

“liderança” não no sentido de soberania, mas a 

uma “liderança” no sentido de “fonte”, como a 

“fonte” ou “nascente” de um rio. 

 

Eu não duvido que Deus possa levantar 

mulheres para ocuparem determinados papéis 

que elas originalmente não tenham sido 

planejadas para ocupar, porém creio que está 

é apenas uma forma de Deus realizar aquilo 

que muito provavelmente nós homens 

estejamos negligenciando! 



Aula 08 – Homens fortes: o valor da 
amizade masculina. 

Texto Base: “Depois que Davi terminou de falar 
com Saul, formou-se de imediato um forte laço de 
amizade entre ele e Jônatas, filho do rei, por causa 
do amor que Jônatas tinha por Davi. Jônatas 
assumiu um compromisso solene com Davi, pois o 
amava como a si mesmo. Para selar essa aliança, 
Jônatas tirou seu manto e o entregou a Davi, junto 
com sua armadura, sua espada, seu arco e seu 
cinturão.” (1Sm 18. 1,3 e 4) 
 

Contextualizando, o momento histórico em que 

este forte laço de amizade é estabelecido não 

era nada simples, muito menos favorável para 

que esta amizade fosse algo não apenas real, 

mas que se tornou um modelo de amizade 

genuína que podemos (e deveríamos) 

encontrar dentro da igreja. Não existe amizade 

sem amor. Não existe relacionamento sem 

intimidade. A amizade é a base para todos os 

outros tipos de relacionamento. 

 

 



 Amizade segunda a Bíblia 
 

É gerada por causa do amor genuíno (ágape) 

É um compromisso, uma aliança. 

É vulnerável, não tem espaço para orgulho ou 

prepotência, não se apega a títulos (“príncipe 

Jonatas”), não é interesseira. 

 

Por isso sua base é o amor ágape espontâneo, 

sustentado no próprio Deus, criativo e único 

meio de comunicação com Deus). O propósito 

do próximo está à frente do seu. Serviço e 

sacrifício são a sua forma prática de 

demonstração. 

 

 Amizade segundo o mundo. 
 

Seu combustível é o interesse. Que vantagem 

eu terei por me aproximar desta pessoa? Não 

possui compromisso, aliança. Frases como: 

“siga o seu coração” ou “faça o que te faz feliz” 

são comuns.  



“O coração humano é mais enganoso que 
qualquer coisa e é extremamente perverso; 

quem sabe, de fato, o quanto é mau?”  
(Jr 17:9) 

 
 

Bem-estar, conforto e “alegria” estão acima de 

propósito, caráter e valores. Sua base é a 

indiferença. 

 

1. Padrão Bíblico da Amizade 

 
“Mestre, qual é o mandamento mais importante da 
lei de Moisés?”. Jesus respondeu: “‘Ame o Senhor, 
seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua 
alma e de toda a sua mente’. Este é o primeiro e o 
maior mandamento. O segundo é igualmente 
importante: ‘Ame o seu próximo como a si mesmo’. 
Toda a lei e todas as exigências dos profetas se 
baseiam nesses dois mandamentos”.”  
Mt 40-22:36  
 

 Amar a Deus de todo o coração, alma e 

primordial para mente é o fator 

amarmos o próximo como a nós 

mesmos. 



 O amor a Deus e ao próximo não podem 

ser separados. 

Através do posicionamento de Jonatas temos a 

evidência clara de que a amizade que é gerada 

em Cristo é leal, verdadeira, acima de qualquer 

sacrifico ou circunstância, não se apega a 

poder, dinheiro, status, fama ou até mesmo 

merecimento, pois o amor (ágape) tudo 

suporta! 

 

 Quais são os critérios para que homens 

escolham suas amizades? 

1. Ter a mesma fé em Cristo 

2. Ser leal: “O amigo é sempre leal, e um 

irmão nasce na hora da dificuldade.” (Pv 

17.17) 

3. Ser fiel: Caminhe em santidade com 

amigos que caminham em santidade! 

(2Tm 2.22) 

4. Ser sincero: “A repreensão franca é 

melhor que o amor escondido.  



5. Ter o mesmo objetivo de Cristo 

6. Revelar o próprio Cristo 

 

A Bíblia nos mostra que o exemplo que Jonatas 

tinha dentro de sua casa, através de seu pai, 

era absolutamente o contrário do que Jonatas 

demonstrou. Saul era aquele que perseguiu e 

tentou matar Davi por alguns anos. Jonatas foi 

aquele que abdicou do seu direito para que 

Davi sobrevivesse e, um dia, pudesse assumir 

o reino de Israel. 

 

Jesus: a amizade perfeita! 
 

1. O verdadeiro amigo é aquele que ama 

primeiramente a Deus, de todo coração, 

alma, corpo e mente. 

2. O verdadeiro amigo é aquele que nos 

aproxima do propósito de Deus para as 

nossas vidas, independente do preço a 

ser pago. 



3. O verdadeiro amigo nos tem por perto 

mesmo sabendo quem realmente 

somos. 

4. O verdadeiro amigo é aquele que fala a 

verdade, nos faz refletir e nos ajuda a 

aperfeiçoar quem nós somos. (Auto 

avaliação) 

5. O verdadeiro amigo de Deus ouve 

aquilo que o Pai fala e lhe obedece. 

 

 

Escolha bem os teus amigos; seja você 
alguém que vale a pena ter por perto. 

 

 

 

 

 



Aula 09 – Requisitos Bíblicos para um 
homem de verdade 

Texto Base: “Estejam vigilantes. Permaneçam 
firmes na fé. Sejam corajosos. Sejam fortes. Façam 
tudo com amor.”  14-16:13 1Co  
 
O que caracteriza o homem ser realmente 
um homem de verdade? 

 
1. Estar vigilante 

 
2. Permanecer firme na fé 

3. Ser corajoso 
 

4. Ser forte 
 

5. Ter autoridade (Ap 2.26-28) 
 

6. Ser santo (Ap 3.4-5) 
 

7. Age em amor (Ágape) 
 

8. Outras características: 
 
É fiel e leal. 
É humilde 
É alegre. 
É gentil. 
É generoso. 
É justo. 



Vemos todas estás e várias outras 

características em Jesus Cristo. A resposta 

mais simples, e mais profunda ao mesmo 

tempo, que podemos dar para a questão dessa 

aula é apenas uma: ser homem de verdade é 

ser igual a Cristo! Ele é único homem perfeito, 

o macho Alfa de verdade! Só podemos 

alcançar este padrão de excelência de uma 

forma: vivendo em obediência, submissão e 

dependência a Cristo. 

 
"Como o sol apaga a luz do fogo, assim a glória 

de Deus, quando objetivada, apaga e consume 

todos os propósitos secundários e alvos 

egoístas. Quando a glória de Deus é mantida 

como o maior objetivo do homem, então todos 

os propósitos secundários e alvos egoístas são 

mantidos sob controle " Thomas Brooks 

 

 

 



Aula 10 - O poder da masculinidade bíblica 
no Jardim. 

Texto Base  

 

“Ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu 
coração, de toda a sua alma e de toda a sua 
força. Guarde sempre no coração as palavras 
que hoje eu lhe dou. Repita-as com 
frequência a seus filhos. Converse a 
respeito delas quando estiver em casa e 
quando estiver caminhando, quando se deitar 
e quando se levantar. Amarre-as às mãos e 
prenda-as à testa como lembrança. Escreva-
as nos batentes das portas de sua casa e em 
seus portões.” )9-6.5 (Dt  

 

Guardar = proteger algo que possui valor. 

Repetir = ensinar e insistir em ensinar. 

Conversar a respeito = o coração tomado pela 

palavra simplesmente transbordará daquilo 

que tem o alimentado. Aprenda a ouvir e 

compartilhar aquilo que Deus tem ensinado por 

onde você andar. 



Amarre-as as mãos = tenha a Palavra de Deus 

como guia para as suas obras, como espada 

empunhada para a batalha. (Ef 6.17) 

Prenda-as à testa = tenha a esperança da 

salvação como protetora dos seus 

pensamentos.  

 

“Usem a salvação como capacete e empunhem 
a espada do Espírito, que é a palavra de Deus.” 
(Ef 6.17) 
 

Escreva nos batentes das portas e 

portões: estabeleça o padrão de Deus em tudo 

que estiver debaixo da sua autoridade! Tudo 

isso é exatamente o contrário de ser omisso. É 

assumir a frente de batalha! Preste atenção!  

Absolutamente nada do que está escrito 

nesta passagem de Deuteronômio pode ser 

feito somente através do esforço e capacidade 

humana! Jesus revela a chave, o ápice de toda 

a Lei, que supera todo mérito que as leis e 

rituais criados por homens indicavam. 

 



Texto base  

 

“Mestre, qual é o mandamento mais importante 
da lei de Moisés?”. Jesus respondeu: “‘Ame o 
Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de 
toda a sua alma e de toda a sua mente’. Este é 
o primeiro e o maior mandamento. O segundo 
é igualmente importante: ‘Ame o seu próximo 
como a si mesmo’. Toda a lei e todas as 
exigências dos profetas se baseiam nesses 
dois mandamentos”.” )40-22:36 (Mt  

 

A chave para assumirmos a frente de batalha 

que Cristo nos comissionou é estarmos ligados 

intimamente com Ele. Assim, através do amor 

que apenas quem é um com Ele pode 

conhecer, seremos efetivos na missão de 

demonstrar o poder da masculinidade bíblica 

no jardim que Ele nos deu. 

 

O valor das disciplinas espirituais. (1 Tm 
4.7-10) 

 



Oração, leitura e jejum são disciplinas 

espirituais dignas da nossa atenção. A piedade 

é útil tanto para o hoje quanto para a 

eternidade. 

Para uma vida de piedade genuína e 

verdadeira você precisa treinar tanto quanto 

um atleta! Existem alguns princípios 

fundamentais para que os músculos do nosso 

corpo sejam hipertrofiados e fortalecidos:  

 

1- carga, que seria intensidade;  

2- volume de treino, que seria o número 

de repetições que determinado 

exercício será realizado;  

3- a qualidade da nossa alimentação, o 

combustível para o nosso 

desempenho; 

4- por fim, o descanso, responsável 

pela recuperação articular, muscular, 

hormonal. Ou seja, qualquer pessoa 

que faça força, com regularidade, 

ingerindo os nutrientes necessários 



para determinado objetivo e que 

saiba descansar será uma pessoa 

forte! 

 

A vida de devoção não é diferente. O 

apóstolo Paulo nos ensina as 4 disciplinas 

espirituais para hipertrofiarmos a nossa vida de 

devoção: 

 

- Ore mais; 

- Jejue mais; 

- Leia mais; 

- Descanse em Cristo 

 

Fez tudo isso? PERSISTA NO RITMO 
INTENSO, COMO UM ATLETA! 

 
Não há fracasso maior na vida 

masculina do que ter sucesso fora da nossa 

casa e dentro dela ser alguém negligente e 

fraco. Valorize e cuide do jardim que Deus te 

deu.  



O poder da masculinidade bíblica fará 

com que tudo ao seu redor floresça, se 

desenvolva e gere muitos frutos. Se não 

amarmos a Deus, da maneira e intensidade 

que Ele mesmo estabeleceu, jamais 

poderemos dar conta do recado. 

 

Leitura Recomendada 

 

De todo o Coração - Luciano Subirá 

 

 

 

 

 

 

 



Aula 11 - Em busca da promessa de 
Malaquias. 

Texto Base 

“Vejam, eu lhes envio o profeta Elias antes da 
vinda do grande e terrível dia do Senhor. Ele 
fará que o coração dos pais volte para seus 
filhos e o coração dos filhos volte para seus 
pais. Do contrário, eu virei e castigarei a terra 
com maldição.” (Malaquias 4.5-6) 

 

Como viver a promessa de Malaquias em 
nosso tempo? 

- Leitura da Palavra de Deus: estabeleça a 

leitura diária da Bíblia 

- Oração: não basta orar por nossos filhos, mas 

é extremamente necessário que oremos com 

eles. 

- Trabalho: tenha atividades em conjunto, 

envolva-os nas responsabilidades da casa, não 

como tarefa individual mas junto com você. 

Ensine através do exemplo. 



- Brincadeiras/ lazer: um pai que se dispõem 

em se divertir com seus filhos demonstra um 

coração mais acessível, alegre e divertido. Não 

tenha preguiça, se mova e seja intencional. 

Não há preço maior do que ver a alegria de um 

sorriso sincero daqueles que estão com nós 

por quem somos e não por aquilo que 

produzimos. 

Estes são os 4 pilares que nos capacitam a 

termos acesso ao coração dos nossos filhos e 

sermos testemunhas vivas da promessa de 

Malaquias se cumprindo em nossos lares! 

 

Paternidade é um privilégio! 

A ordem de Gn 1.28 foi dada por Deus antes 

da queda de Adão. Mesmo ela sendo 

concretizada após o pecado, filhos continuarão 

sendo presente de Deus para as nossas vidas, 

e não um fardo à ser carregado. A promessa 

de redenção da humanidade foi lançada sobre 

a semente da mulher!  



Filhos são esperança.  

“Os filhos são um presente do Senhor, uma 
recompensa que ele dá. Os filhos que o homem 
tem em sua juventude são como flechas na 
mão do guerreiro. Feliz é o que tem uma aljava 
cheia delas; não será envergonhado quando 
enfrentar seus inimigos às portas da cidade.” 
(Sl 127.3-5) 

“Criar filhos é difícil apenas até o ponto 

em que os pais dificultam a tarefa falhando 

em seguir os princípios simples que Deus 

estabelece. Negligenciar o seu dever diante de 

Deus como pai ou mãe é perder a benção 

inerente a essa tarefa, e aqueles que o fazem 

tomam sobre si um fardo que Deus nunca 

pretendeu que os pais carregassem”. John 

MacArthur - Pais sábios, filhos brilhantes. 

 

Quais são os princípios simples? 

1. Ensinar a Palavra de Deus com persistência. 

(Dt 6.6-7) 



2. Discipliná-los quando agirem mal. (Pv 22.15) 

(Pv 23.13-14) (Pv 29.17) (Ef 6.4) 

3. Não provocá-los à ira. (Cl 3.21) 

 

Como medimos o sucesso na criação dos 
filhos? 

R: Por aquilo que os pais fazem, não pelo que 

o filho faz. 

Medir o sucesso dos pais na criação de 

seus filhos não pode ser feito através dos 

sucessos ou fracassos dos próprios filhos, pois 

isso fala mais sobre eles do que sobre os 

próprios pais. 

“O que um filho se torna, como fato 

considerado isoladamente, não é um medidor 

confiável do sucesso dos pais. A verdadeira 

medida do sucesso dos pais cristãos é o 

próprio caráter dos pais.” John MacArthur 

Filhos criados a maneira de Deus 

certamente seguirão a fé? Não 



necessariamente. Pv 22.6 não é promessa. 

Provérbios é um livro de sabedoria, não de 

regras invioláveis. 

 

Reflexões 

Qual a maior necessidade dos filhos? 

Qual a prioridade dos pais?  

 

Leitura recomendada 

Pais Sábios, Filhos brilhantes. John Macarthur 

Faça-me Rei. Steve Farrar 

 

 

 

 

 

 

 

 



Aula 12 - Chamado específico na Igreja: 
Dons e talentos. 

 
Dom é manifestação da graça de Deus 

(carisma), um presente de Deus; podem ser 

tanto habilidades naturais (Ex 31.3-5) quanto 

espirituais. Não tem o objetivo de enaltecer o 

homem mas de ajudar o próximo (Fp 2.3-4) 

gerando unidade no corpo, apontando e 

glorificando a Deus. 

Muitos esperam algo espetacular, mas 

na grande maioria das vezes o Espírito Santo 

age de maneira simples! O sobrenatural de 

Deus está relacionado diretamente com uma 

vida de intimidade por meio da oração e da 

contemplação de Deus!  

 
 
Texto Base 
 
 
“Ele designou alguns para apóstolos, outros 
para profetas, outros para evangelistas, outros 
para pastores e mestres. Eles são 
responsáveis por preparar o povo santo para 



realizar sua obra e edificar o corpo de Cristo, 
até que todos alcancemos a unidade que a fé e 
o conhecimento do Filho de Deus produzem e 
amadureçamos, chegando à completa medida 
da estatura de Cristo.” (Ef 4.11-13) 
Cinco dons Ministeriais. 
 
 

 Apóstolo 
 

 Profeta 
 

 Evangelista 
 

 Pastor 
 

 Mestre 
 
 
Dom Espiritual é qualquer habilidade que o 

Espírito Santo use para ministrar através de 

você, com o propósito de glorificar a Deus e 

edificar a igreja ao fortalecer o povo de Cristo! 

 
 
Outros Dons Espirituais 

 
 Dons de revelação 

 Palavra de conhecimento 



 Dom de discernimento  

 Dons de sinais e milagres (poder) 

 Dom da fé (fidelidade ou firmeza) 

 Operação de milagres 

 Dons de cura 

 Variedade de línguas (glossolalia) 

 Interpretação de línguas  

 
Dons de serviço 

 
 Dom de hospitalidade  

 Dom de socorro / misericórdia 

 Dom de serviço/ajuda  

 Dom de governo / liderança 

 Dom de administração  

 Dom de 

generosidade/doação/contribuição  

 
 
Como saber qual dom eu tenho? 

 



1. Pergunte a Deus: existem respostas que serão 

encontradas apenas em intimidade com Deus. 

O melhor caminho para conhecer a si mesmo é 

conhecendo a Deus. 

 

2. Sirva: não tenha preguiça, seja útil e faça o que 

for necessário. Esse processo também se 

desenvolve através da tentativa e erro. Não 

tem problema errar, o importante é ser humilde 

e ensinável. 

3. Aprofunde-se no assunto: estude a Bíblia em 

primeiro lugar. De maneira mais específica, 

existem diversas literaturas que poderão nos 

ajudar nesse assunto. 

4. Viva em comunhão: é comum não 

percebermos nossas habilidades, assim como 

nossos defeitos. Deus continua usando 

pessoas para falar com pessoas. As células 

são excelentes lugares para treinarmos o dom 

que Deus nos deu. 

 

 



Orientações 
 
- Não seja negligente com aquilo que lhe foi 

dado!  

- Dons são como ferramentas e não joias! Use-

os com sabedoria e diligência. 

- Dê maior importância para o maior milagre, 

aquele que é eterno: ser salvo e ter um caráter 

regenerado por Cristo!  
 

Leitura Recomendada 

 

O poder do Espírito Santo (capítulos 11 a 13) 
— Billy Graham. 

 

O Vinho Novo é melhor — Robert Thom 
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