Marido - a cabeça da família
1. Deus criou o homem e a mulher à sua imagem e semelhança, em família.
26 Também disse Deus: Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança; tenha ele
domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre
todos os répteis que rastejam pela terra. 27 Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, à imagem de Deus o criou;
homem e mulher os criou. ARA

Gn 1:26-27

A família não é apenas uma maneira conveniente que a natureza achou para a perpetuação da
espécie - ela é a imagem de Deus na terra. A família tem propósitos e funções naturais, mas,
muito além disso, representa uma realidade espiritual e eterna.
2. A família é o canal do agir de Deus na História humana
- Adão e Eva, Noé, Abraão, Isaque, Jacó, 12 tribos de Israel;
- Dez mandamentos: “Honra teu pai de tua mãe “;
4 Ouve, Israel, o SENHOR, nosso Deus, é o único SENHOR. 5 Amarás, pois, o SENHOR, teu Deus, de todo
o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. 6 Estas palavras que, hoje, te ordeno estarão no teu
coração; 7 tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao
deitar-te, e ao levantar-te. ARA

Dt 6:4-7

Filho meu, guarda o mandamento de teu pai e não deixes a instrução de tua mãe; 21 ata-os
perpetuamente ao teu coração, pendura-os ao pescoço. 22 Quando caminhares, isso te guiará; quando te
deitares, te guardará; quando acordares, falará contigo. 23 Porque o mandamento é lâmpada, e a instrução, luz;
e as repreensões da disciplina são o caminho da vida; ARA
Pv 6:20-23

20

Ora, disse o SENHOR a Abrão: Sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai e vai para a
terra que te mostrarei; 2 de ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Sê tu uma
bênção! 3 Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem; em ti serão benditas todas
as famílias da terra. ARA
Gn 12:1-3

1

3. Deus visa salvar as famílias
E, tirando-os para fora, disse: Senhores, que é necessário que eu faça para me salvar? 31 E eles
disseram: Crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. 32 E lhe pregavam a palavra do Senhor, e a
todos os que estavam em sua casa. 33 E, tomando-os ele consigo naquela mesma hora da noite, lavou-lhes os
vergões; e logo foi batizado, ele e todos os seus. 34 E, levando-os à sua casa, lhes pôs a mesa; e, na sua crença em
Deus, alegrou-se com toda a sua casa. ACF
At 16:30-34

30

At 2:39 Pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos e para todos os que ainda estão longe, isto é, para

quantos o Senhor, nosso Deus, chamar. ARA

4. Satanás e seus súditos visam destruir a família
a) Karl Marx e Engels: “A Origem da Família, da Propriedade Privada e do Estado” (Século 19).
Marx afirmou que origem das desigualdades está na propriedade privada, o que embasou
toda sua doutrina comunista. Assimilou a teoria de Morgan para concluir que “o matrimonio
origina o patrimônio”. O domínio físico do homem sobre a mulher teria dado a ele poder
sobre os filhos e o sentido de posse. Seria na família que se origina a psicologia do poder e
da dominação. Marx conclui que a família é uma estrutura intrinsicamente perversa e que, se
quisermos construir uma sociedade igualitária, a família precisaria ser destruída.
Na prática, os seguidores de Marx se restringiram em impor, à força, os aspectos econômicos
e políticos do marxismo, sem adentrarem muito nesses aspectos mais profundos, e, como
sabemos, essa faceta violenta e cruel do comunismo redundou em um flagrante fracasso.

b) Movimento Feminista Comunista
Porém, as ideias de Marx continuaram por outros flancos. A partir da década de 70, algumas
feministas dentro do movimento comunista, como Kate Millett (Sexual Politics) e Shulamith
Firestone (The Dialectic of Sex), concluíram que a verdadeira chave para a revolução socialista
marxista era a revolução sexual. Era necessário atacar a família, pois esta aprisionava a mulher
ao seu destino biológico de reprodutora. A mulher e as crianças precisavam de emancipação
dessa psicologia de poder, que começava na família e se ramificava em todos os setores da
sociedade. As distinções culturais entre homens e mulheres, adultos e crianças, tinham que
ser desfeitas, e o melhor lugar para se iniciar esse processo era nas escolas. A repressão
sexual, que mantinha essas classes diferenciadas, tinha que ser eliminada. Desse modo
poder-se-ia experimentar a liberdade sexual “natural” e as mulheres e crianças poderiam usar
sua sexualidade como quisessem.
c) Contribuição da Sociologia
Sociólogos, como Kingley Davis (Human Society) apoiaram as ideias feministas como a
melhor forma de se promover o controle populacional, ao se mudar a estrutura da sociedade.
A Sociologia então mudou de descritiva para militante.
d) Marxismo Revisto
Marxistas que se sucederam, como karl Korch (Marxismo e Filosofia), Antonio Gramsci (Cartas
do Cárcere), Saul Alinski (Regras para Radicais), Max Horkheimer (Autoridade e Família), Louis
Authusser (Aparelhos Ideológicos de Estado), Jaques Derrida (Pensar a Desconstrução) e Michel
Foucault (História da Sexualidade), repensaram as estratégias de se concretizar o ideal
comunista. Como o sentido de autoridade se inicia na família e se projeta na sociedade até se
chegar ao poder do estado, somente pela destruição da autoridade na família pode-se
chegar à subversão do poder do estado. A revolução marxista deveria se dar ao se influenciar
profundamente em todos os “aparelhos ideológicos de estado“: família, igreja, escolas,
sindicatos, secretarias de governo, o poder judiciário, etc. Nesse sentido, a Universidade se
tornou a grande fomentadora do pensamento comunista. Uma metodologia proposta para
se mudar os conceitos estabelecidos foi através do “desconstrutivismo”, ao se usar a dialética
marxista aos discursos de cada uma das instituições da sociedade. A revolução tem que ser
verbal. Nesse contexto o movimento feminista comunista encontrou perfeita guarida, se
fortaleceu e implantou a “revolução sexual “ como bandeira da ONU, sob a égide de “Direitos
Humanos “.
Princípio comunista: os filhos não pertencem mais aos pais, são do estado;
“Pátria Educadora” da Dilma: doutrinação das crianças cada vez mais cedo;
e) A distinção entre sexo e gênero
Foi o psicólogo sexologista John Money quem introduziu a distinção entre sexo e gênero. Ele
acreditava que não era tanto a biologia que determinava se somos homens ou mulheres, mas
a maneira como somos criados, e já na década de sessenta tinha pretendido demonstrar que
a sexualidade depende mais da educação do que dos genes. Ficou famoso devido a uma
polêmica, fracassada e vergonhosa experiência médica com os gêmeos Brian (depois Brenda)
e Bruce Remer.
O Deputado Jean Willis tem um projeto para transexualização de crianças a partir de 7 anos.

f) A Identidade de Gênero
Foi Judith Butler, autora do livro Gênero em Disputa, quem reuniu toda argumentação acima e
criou o conceito de gênero politicamente considerável. Propôs que a sociedade fosse
libertada do conceito “inferior” de identidade sexual de homem e mulher. A identidade de
gênero agora passaria a ser uma identidade variável, indefinida, com muitos tons de cinza. Foi
Judith Butler uma das feministas que introduziram esses conceitos de gênero na ONU, a partir
da Conferência de Pequim em 1995 e, especialmente, na Conferência de Yogiakarta, na
Indonésia, em 2007. A partir da ONU, esses conceitos foram recomendados para serem
aplicados em todo o mundo. A ideia é que a identidade de gênero seja livremente
autodeterminada, ou seja, cada pessoa define o que quer ser, seja o que for. Portanto, não
haveria sentido em falar de casamento entre um “homem” e uma “mulher”, já que estas
seriam variáveis totalmente indefinidas. Assim, perdendo-se a identidade do homem e da
mulher perde-se a identidade da família.
Todos esses conceitos, através das estratégias comunistas de tomada dos “aparelhos de
estado“, tem sido impregnados na mídia, nas secretarias de estado, no pensamento dos
magistrados e nas escolas.
5. Estamos vivendo os últimos dias
Ora, o Espírito afirma expressamente que, nos últimos tempos, alguns apostatarão da fé, por
obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios, 2 pela hipocrisia dos que falam mentiras e que
têm cauterizada a própria consciência, 3 que proíbem o casamento e exigem abstinência de alimentos que Deus
criou para serem recebidos, com ações de graças, pelos fiéis e por quantos conhecem plenamente a verdade; ARA
1Tm 4:1-3
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- Estamos vendo chegar a apostasia, que é o abandono dos valores cristãos, inclusive na igreja;
- Já estamos vendo o casamento ser negado e destruído por essas estratégias feministas, e ainda
veremos a exigência de abstinência de alguns alimentos;
- Será que essa cultura diabólica que tem atingido os países do mundo através da ONU não seria
a grande meretriz assentada sobre povos, multidões, nações e línguas (Ap 17:15), que seduzia
os reis da terra (Ap 17:2,18)?
6. Deus chama os homens para cultivar e guardar o jardim
pois, o SENHOR Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar.
E o SENHOR Deus lhe deu esta ordem: De toda árvore do jardim comerás livremente, 17 mas da árvore do
conhecimento do bem e do mal não comerás; porque, no dia em que dela comeres, certamente morrerás. 18 Disse
mais o SENHOR Deus: Não é bom que o homem esteja só; far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. ARA
Gn 2:15-18

15 Tomou,

16

- Cultivar significa cuidar, adubar, plantar, regar, tirar plantas indesejáveis;
- Guardar significa estar alerta contra qualquer perigo, ou seja, algo que não seja da vontade de
Deus;
1Co 11:3 Quero, entretanto, que saibais ser Cristo o cabeça de todo homem, e o homem, o cabeça da mulher, e

Deus, o cabeça de Cristo. ARA

- Guardar significa estar atento para que vontade de Cristo seja estabelecida no lar;

7. Deus chama os homens para serem cabeças de suas mulheres
1Co 11:3 Quero, entretanto, que saibais ser Cristo o cabeça de todo homem, e o homem, o cabeça da mulher, e

Deus, o cabeça de Cristo. ARA

As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido, como ao Senhor; 23 porque o marido é o
cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o salvador do corpo. 24 Como,
porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. 25
Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, 26 para que a
santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, 27 para a apresentar a si mesmo
igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. 28 Assim também os
maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama a esposa a si mesmo se ama. 29 Porque
ninguém jamais odiou a própria carne; antes, a alimenta e dela cuida, como também Cristo o faz com a igreja;
Ef 5:22-29

22

ARA

- Ser cabeça como Cristo, significa amar nossas mulheres com amor sacrificial, desejando vê-la
cumprir sua vocação de mulher virtuosa, ajudadora idônea;
- Como a igreja está satisfeita com Cristo, temos que buscar a graça de Deus para que nossas
esposas estejam satisfeitas com o cuidado e proteção que lhe damos e aos nossos filhos;
- Temos que cuidar e guardar o nosso jardim;
- Muitos homens têm renunciado, quer por conveniência, quer por covardia, essa posição de
cabeça da mulher dada por Deus. Como resultado, as famílias sofrem uma triste anormalidade:
esposas estressadas, filhos rebeldes e vários problemas no lar.
- A esposa e mãe faz o possível para preencher a lacuna, mas, como a ordem de Deus esta
invertida, por muito que tente fazer, não poderá oferecer uma cobertura eficaz. A mulher, no
plano emocional e espiritual é mais frágil.
1Pe 3:7 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, para que não se interrompam as vossas orações. ARA
Ef 6:1-4 1 Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. 2 Honra a teu pai e a tua mãe
( que é o primeiro mandamento com promessa, 3 para que te vá bem, e sejas de longa vida sobre a terra.
4 E vós, pais, não provoqueis vossos filhos à ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor.
ARA
- Ninguém poderá substituir a figura paterna na luta contra as forças do mal. Foi a Adão que
Deus determinou guardar o jardim.
- Viver a vida do lar com discernimento implica em vigiar, ou seja, estar atento, alerta para o
perigo, e buscar forças em Deus para agir com prontidão e determinação, e se opor
veementemente ao mal.
Ct 2:15 Apanhai-me as raposas, as raposinhas, que devastam os vinhedos, porque as nossas vinhas estão em flor.
ARA

- Programas de TV;
- Internet, celular;
- Material escolar;
- Amizades.

13 Sede

vigilantes, permanecei firmes na fé, portai-vos varonilmente, fortalecei-vos. 14 Todos os
vossos atos sejam feitos com amor. ARA
1Co 16:13-14

- Como homens de Deus não podemos ser negligentes com nossa família. Certamente Deus vai
cobrar isso de nós. Sejamos vigilantes! Mantenhamos um porte varonil, mas cheio de amor.
- Estar firme na fé significa manter uma comunhão saudável com o Senhor para que tenhamos
condições de repelir com firmeza os ataques do inimigo contra nossa família.
8. Dois exemplos:
- Abraão:
Disse o SENHOR: Ocultarei a Abraão o que estou para fazer, 18 visto que Abraão certamente virá
a ser uma grande e poderosa nação, e nele serão benditas todas as nações da terra? 19 Porque eu o escolhi para
que ordene a seus filhos e a sua casa depois dele, a fim de que guardem o caminho do SENHOR e pratiquem a
justiça e o juízo; para que o SENHOR faça vir sobre Abraão o que tem falado a seu respeito. ARA
Gn 18:17-19
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- Eli: ele era o sumo-sacerdote e seus filhos Hofni e Finéias eram sacerdotes de Jeová
porém, Eli já muito velho e ouvia tudo quanto seus filhos faziam a todo o Israel e de como se
deitavam com as mulheres que serviam à porta da tenda da congregação. 23 E disse-lhes: Por que fazeis tais
coisas? Pois de todo este povo ouço constantemente falar do vosso mau procedimento. 24 Não, filhos meus,
porque não é boa fama esta que ouço; estais fazendo transgredir o povo do SENHOR. 25 Pecando o homem
contra o próximo, Deus lhe será o árbitro; pecando, porém, contra o SENHOR, quem intercederá por ele?
Entretanto, não ouviram a voz de seu pai, porque o SENHOR os queria matar. ARA
1Sm 2:22-25

22 Era,

1Sm 2:29 Por que pisais aos pés os meus sacrifícios e as minhas ofertas de manjares, que ordenei se me fizessem

na minha morada? E, tu, por que honras a teus filhos mais do que a mim, para tu e eles vos engordardes das
melhores de todas as ofertas do meu povo de Israel? ARA
Naquele dia, suscitarei contra Eli tudo quanto tenho falado com respeito à sua casa; começarei e
o cumprirei. 13 Porque já lhe disse que julgarei a sua casa para sempre, pela iniqüidade que ele bem conhecia,
porque seus filhos se fizeram execráveis, e ele os não repreendeu. ARA
1Sm 3:12-13
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9. Tomando posição varonil:
Agora, pois, temei ao SENHOR e servi-o com integridade e com fidelidade; deitai fora os deuses
aos quais serviram vossos pais dalém do Eufrates e no Egito e servi ao SENHOR. 15 Porém, se vos parece mal
servir ao SENHOR, escolhei, hoje, a quem sirvais: se aos deuses a quem serviram vossos pais que estavam dalém
do Eufrates ou aos deuses dos amorreus em cuja terra habitais. Eu e a minha casa serviremos ao SENHOR. ARA
Js 24:14-15

14

1 Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados; 2 e andai em amor, como também Cristo nos
amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus, em aroma suave. 3 Mas a impudicícia e
toda sorte de impurezas ou cobiça nem sequer se nomeiem entre vós, como convém a santos; 4 nem conversação
torpe, nem palavras vãs ou chocarrices, coisas essas inconvenientes; antes, pelo contrário, ações de graças. 5
Sabei, pois, isto: nenhum incontinente, ou impuro, ou avarento, que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e
de Deus. 6 Ninguém vos engane com palavras vãs; porque, por essas coisas, vem a ira de Deus sobre os filhos da
desobediência. 7 Portanto, não sejais participantes com eles. 8 Pois, outrora, éreis trevas, porém, agora, sois luz
no Senhor; andai como filhos da luz 9 ( porque o fruto da luz consiste em toda bondade, e justiça, e verdade ), 10
provando sempre o que é agradável ao Senhor. 11 E não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas; antes,
porém, reprovai-as. 12 Porque o que eles fazem em oculto, o só referir é vergonha. 13 Mas todas as coisas, quando
reprovadas pela luz, se tornam manifestas; porque tudo que se manifesta é luz. 14 Pelo que diz: Desperta, ó tu
que dormes, levanta-te de entre os mortos, e Cristo te iluminará. 15 Portanto, vede prudentemente como andais,
não como néscios, e sim como sábios, 16 remindo o tempo, porque os dias são maus. ARA

Ef 5:1-16

Ap 18:4 E ouvi outra voz do céu, que dizia: Sai dela, povo meu, para que não sejas participante dos seus pecados,

e para que não incorras nas suas pragas. ACF

