Pv 31.30 “A beleza é enganosa, e a formosura é passageira; mas a mulher
que teme ao Senhor será elogiada” (é elogiada pelo temor e sabedoria e
não___________________)
2.
A mulher sábia é _______________________ e produz confiança no
coração do marido
Pv 31.10-12 “Uma esposa exemplar; feliz quem a encontrar! É mais valiosa
que os rubis. Seu marido tem plena confiança nela e nunca lhe falta coisa
alguma. Ela só lhe faz o bem e nunca o mal, todos os dias da sua vida”
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3.
A mulher sábia tem um espírito _______________, fala com sabedoria e
ensina com _________________________.
Pv 21.9, 19 “Melhor é viver num canto da sob o telhado do que repartir a
casa com uma mulher briguenta. Melhor é viver no deserto do que com
uma mulher briguenta e amargurada”
Pv 31.26 “Fala com sabedoria e ensina com amor”
4.

A mulher sábia __________________________ bem o lar

Pv 31.15,21 “Antes de clarear o dia ela se levanta, prepara comida para
todos os de casa, e da tarefas às suas servas. Não teme por seus familiares
quando chega a neve, pois todos eles vestem agasalhos” (planeja com dedicação)
Pv 31.27 “Cuida dos negócios de sua casa e não dá lugar à preguiça” (não
dá lugar à preguiça)
Pv 31.16 “Ela avalia um campo e o compra; com o que ganha planta uma
vinha” (administra bem as finanças pessoais e não se dá a exageros consumistas)

5. Perguntas para reflexão pessoal
1.
2.
3.

Você acha que está cumprindo bem o seu papel na família?
O que você precisa mudar, diante dos provérbios estudados?
O que você precisa fazer para fortalecer a sua família?

por Sérgio Queiroz

I.

A Sabedoria de Salomão

Não precisamos ser especialistas para concluirmos que a instituição da
família vem passando por golpes tremendos, especialmente nas últimas
décadas.
Embora estejamos assistindo a um progresso incrível na ciência e
tecnologia, a família, enquanto célula-mãe da sociedade, vem sendo
duramente golpeada pelo famigerado individualismo e pela crescente
inversão de valores promovida pelas “novas filosofias” da
contemporaneidade.
Novelas promovem o adultério, outdoors expressam a sensualidade em
cada esquina, crianças são bombardeadas por comerciais de duplo
sentido, em pleno horário infantil. Joginhos infantis que simulam uma vida
virtual, na INTERNET, têm sido focos para o crescimento da pedofilia e a
pornografia tem sempre uma janelinha até mesmo em sites de informação.
Aumento no número de divórcios e separações, escalada no uso de drogas,
violência doméstica e abortos praticados, sem o mínimo ressentimento ou
culpa, são alguns dos descendentes de uma sociedade fragmentada e
corrupta.
O IBGE divulgou pesquisa, em 2007, que aponta para uma triste realidade:
de cada quatro casamentos, um acaba em separação e divórcio.
Outros dados coletados nos EUA são estarrecedores:
•
22% dos homens e 14% das mulheres admitiram já ter tido algum
envolvimento sexual fora do casamento;

•
Recentes estudos, entretanto, revelaram que 45-55% das mulheres
casadas e 50-60% dos homens casados envolvem-se em sexo
extra-conjugal em algum momento dos seus relacionamentos (Atwood &
Schwartz, 2002- Jornal of Couple & Relationship Therapy);
•
Apenas 46% dos homens acredita que casos mantidos na INTERNET
são, de fato, adultério;
•
1/3 dos divórcios é causado por casos na INTERNET (The Fortino
Group);
•
Oito a dez por cento dos usuários da INTERNET tornam-se viciados em
pornografia (www.askbob.com).
Essas e outras estatísticas levam-nos a concluir que as famílias estão
enfraquecendo cada vez mais, e só o uso da sabedoria de Deus, o Criador
da família, pode dar esperança de dia melhores.
No estudo de hoje, iremos focalizar no papel do homem e da mulher no
casamento, de forma que tenhamos uma clara visão de como precisamos
agir para que as nossas famílias sejam fortes.

2. A questão dos papéis
Embora alguns psicólogos, sociólogos, sexólogos e defensores dos
movimentos que veem a família como algo relativo em termos de papéis e
formatos, nós usaremos as Escrituras para que elas nos esclareçam a
respeito dos nossos papéis na construção de famílias realmente fortes.
O livro de Provérbios está repleto de ensinamentos a respeito da maneira
como o homem e a mulher precisam agir dentro da família para que haja
alegria, ajuste e realização.

3. O marido e a família
1.

O marido sábio é alguém _________________________.

O

marido

sábio

______________________

a

5.15-19

(deleita-se

________________________________);

Pv 6.32 “O que adultera com uma mulher está fora de si, só mesmo quem
quer arruinar-se é que pratica tal coisa” (entende o adultério como
_____________________________).
3.

O marido sábio é um grande _______________________ dos filhos.

Pv 4.3-4 “Quando eu era menino, ainda pequeno, em companhia do meu
pai, um filho muito especial para minha mãe, ele me ensinava e me dizia:
Apegue-se às minhas palavras de todo o coração; obedeça os meus
mandamentos e terá vida” (ensina com _________________);
Pv 4.11 “Eu o conduzi pelo caminho da sabedoria e o encaminhei por
veredas
retas”
(ensina
com
_________________________________________________________)
Pv 16.21 “O sábio de coração é considerado prudente; quem fala com
equilíbrio
promove
a
instrução”
(ensina
com
____________________________________________________)
Pv 16.24 “As palavras agradáveis são como favo de mel , são doces para
alma
e
trazem
cura
para
os
ossos”
(ensina
com
____________________________________________________)
Pv 13.24 “Quem se nega a castigar seu filho não o ama; quem o ama não
hesita
em
discipliná-lo”
(ensina
impondo
________________________________________________________).
4.

O marido sábio gerencia as ___________________ com equilíbrio

Pv 21.20 “Na casa do sábio há comida e azeite armazenados, mas o tolo
devora tudo o que pode” (planeja gastos e avalia prioridades)

Pv 14:26. “Aquele que teme ao Senhor possui uma fortaleza segura,
refúgio para os seus filhos”
2.

Pv

sua

esposa.

Pv 27.8 “Como a ave que vagueia longe do ninho, assim é o homem que
vagueia longe do lar”
(deseja estar
com a esposa);
Pv 18.22 “Quem encontra uma esposa encontra algo excelente; recebeu
uma
benção
do
Senhor”
(vê
a
esposa
como
uma
_________________________________________________________________________);

Pv 28.20 “O fiel será ricamente abençoado, mas quem tenta enriquecer-se
depressa não ficará sem castigo”

4. A esposa e a família
1.
A mulher sábia constrói um lar ____________________
____________________
Pv 14.1 “A mulher sábia edifica a sua casa, mas com as próprias mãos a
insensata derruba a sua”

