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AS FUNÇÕES DO HOMEM E DA MULHER NO MATRIMONIO 

Pr. Deivid Brito 

 

O matrimônio é feito de “Deixar” e de “Unir”. Em Gênesis 2:24, a Bíblia ordena ao 

homem deixar seu pai e sua mãe e se unir à sua mulher. Não obedecer a esses dois 

mandamentos comprometerá perigosamente a vida a vida a dois. 

 

DEIXAR (Gênesis 12:1-3) 

Abrão, foi orientado por DEUS a deixar sua parentela, para apoderar-se da benção que 

DEUS estava lhe prometendo. Não tem o significado de deixar de amar, amar menos 

ou honrar aos pais, mas de amar mais ao cônjuge do que a qualquer outra pessoa. 

 

UNIR 

Toda relação conjugal deve ter alicerces firmes e equilibrados: Intimidade, que é 

expressar o que está sentindo, sem o receio de ser contestado sobre as situações citadas. 

Cumplicidade, dois como se fossem um nas ações. Respeito, aceitar o jeito do outro, 

sem o comportamento de aniquilamento do outro. Afeto, nas palavras, no trato, no 

comportamento particular e diante dos outros, etc. 

 

AS FUNÇÕES DO HOMEM NO MATRIMONIO 

 

Liderar 

(1 Coríntios 11:3) 

A liderança do lar está sob a responsabilidade do homem, ele deve exercer com amor 

essa liderança ao ponto de gerar segurança e equilíbrio a todos. O marido, como líder, 

não é o chefe, mas o cabeça, liderança não é chefia, é serviço; o marido deve honrar, 

respeitar, delegar e sustentar a liderança de sua esposa e de seus filhos a quem está 

continuamente ensinando tais coisas primeiro com o seu proceder. 

 

Prover 

(1 Timóteo 5:8) 

Como provedor o homem tem que suprir as necessidades de sua família e não apenas 

as necessidades alimentares, mas ensinando sobre o Reino de Deus e levando a sua 

família à intimidade com Deus e a cumprir os propósitos do Senhor. 

 

Defender 

(I Pedro 3:7; Efésios 6:14-18) 

Cabe ao homem defender sua esposa e à sua casa de todo e qualquer ataque, inclusive 

os de satanás. Deve cingir sua esposa e seu lar com a Verdade, Justiça, Calçar sua esposa 

e sua casa com o Evangelho da paz; proteger com fé como escudo e proteger a fé para 

que ninguém e nada a roube; deve por em cada um dos membros de sua casa o capacete 
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da Salvação. Deve defender sua família com a Espada do Espírito que é a Palavra. 

Também em constante oração, com todos e por todos de sua casa. O homem deve amar 

sua esposa e sua família, honrar e guarda-los do dia mau.  

 

Orientar como um sacerdote 

(Tiago 4:7; 5:16) 

O homem é o principal intercessor da sua esposa e de sua casa, é quem deve primeiro 

se posicionar radicalmente contra o pecado, com força, com agressividade, com 

extremismo, sem negociações e sem jamais esquecer-se da diferença entre pecado e 

pecador. Deve estar sempre em sintonia com o Espirito Santo para fazer todo tipo de 

confrontação e correção em amor. Deve estar sempre pronto a incentivar e a edificar. 

 

MULHER 

 

Auxiliar e apoiar 

(Gênesis 2:18; Provérbios 31: 10-12; 1 Pedro 3: 1-2)  

A esposa deve dar apoio e conforto ao seu marido e ao seu lar. Críticas ao seu marido 

não são bem vindas de sua parte, deve substituí-las por exortações que gere ousadia e 

coragem. É sábio à mulher ressaltar as virtudes de seu marido para que a sua estima 

esteja alta e possa atender com graça ao chamado de Deus para ele esforçando sua 

família. O esposo deve ser respeitado e honrado, independente do seu comportamento; 

ela deve honra-lo em sua autoridade e esperar que o Senhor mude o que precise ser 

mudado. É natural ao homem o desejo de conquista, sua esposa deve ajuda-lo em cada 

uma delas.  

 

Administrar 

(Provérbios 31: 13-27)  

A esposa orientada pelo Espírito Santo saberá administrar os recursos que seu marido 

providenciar para o lar, investindo-os de maneira sábia e producente para que venha a 

prosperidade de Deus de todas as formas sobre seu lar. 

 

Amar com submissão  

(1 Coríntios 7: 3-5; Cantares 2:16)  

A esposa deve entender seu ministério no lar, negligenciá-lo é desobediência perigosa 

para toda sua casa. Tudo o que a esposa fizer deve falar de seu amor e de sua submissão 

ao seu marido; seu amor e submissão deve comunicar amor e submissão ao seu marido, 

aos filhos e a todos ao redor de sua família, inclusive a satanás. Tudo o que a esposa é e 

faz deve comunicar seu amor, submissão e honra ao seu marido: sua forma de falar e 

suas palavras, seu pensamento sobre a vida, seu paradigma, sua forma de se vestir, seu 

trato com as pessoas, sua fé, o cuidado com os filhos e com as coisas que pertencem à 

família. A esposa deve submeter seu corpo e seus desejos aos desejos e satisfação de seu 

marido inspirando-o ao mesmo. 
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Edificar a sua Casa 

(Provérbios 14:1; Efésios 6:18)  

A esposa deve cuidar de seu marido e de sua família com alegria, manifestando um 

coração servo, estando sempre pronta a ser, a fazer, a começar e a recomeçar; dela deve 

fluir integridade, moralidade, vontade, amor, paixão, força e vida para a sua família. A 

esposa deve utilizar suas palavras e atitudes para o crescimento de seu marido e de seus 

filhos e nunca para depreciação ou menorização dos seus; deve disponibilizar suas 

virtudes e dons a seu marido e seus filhos; deve amar os afazeres domésticos que 

segundo a cultura bíblica se atribuem às mulheres, tais como, cozinhar, lavar, arrumar, 

limpar, servir, costurar, etc 
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