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O Papel da Mulher  

Hoje em dia é muito comum selecionarmos partes da 

bíblia que queremos viver, já percebeu isso? 

Infelizmente selecionamos aquilo que convém para 

nós, já aquilo que “achamos” que não convém 

excluímos. Isso não é diferente quando falamos do 

papel da mulher no casamento, é incrível como muitas 

mulheres têm uma certa dificuldade para 

aceitar/entender a palavra submissão. Concordam 

com tudo na bíblia, mas quando chega na parte do 

papel da mulher no casamento, não concordam.  

No evangelho não existe meio termo, é sim ou não. Eu 

fiquei me perguntando essa semana: por que tantas 

mulheres não conseguem viver esse princípio? A 

questão é que queremos viver os padrões que o mundo 

estabelece e não o que Deus deixou para nós. O 

mundo, as redes sociais e o feminismo está aí pra isso, 

confundir a cabeça de muitas mulheres. Todos aqui já 

ouviram as famosas frases: “O corpo é meu e eu faço o 

que eu quiser.” ou “Mulher não precisa de homem para 

nada!” 

Enfim, queremos mostrar como é ser uma mulher 

exemplar de acordo com os padrões bíblicos, mostrar 

qual é o real o papel da mulher no casamento: 

Submissão 

“As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido, como 

ao Senhor; porque o marido é o cabeça da mulher, como 

também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o 

salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a 

Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo 

submissas ao seu marido.” 

Efésios 5.22-24  

 

Não tem como você ser submissa ao seu marido se 

você primeiro não for submissa a Deus. Só consegue se 

submeter ao marido a mulher que primeiro se sujeitar 

a Deus e tem uma vida de intimidade com o Senhor. 

Respeitamos, honramos e sujeitamos ao marido como 

ao Senhor. 

 

Existe uma frase que diz: "Nenhuma mulher é feliz 

mandando no marido, e nenhum marido é feliz sendo 

mandado pela esposa". Então, cada um deve exercer o 

seu papel de forma correta, as mulheres não devem 

mandar em seus maridos, mas sim encorajá-los. Os 

homens devem liderar de forma correta o lar para as 

coisas fluírem e os papeis/funções não se misturarem. 

 

 

A mulher é submissa em tudo; não fala mal, não o 

envergonha. Submissão não é só obedecer ao marido. 

Muitas mulheres acham que só obedecer ao marido é 

submissão, mas fala mal dele quando não está por 

perto, o envergonha na frente dos outros. Entenda, nós 

mulheres não estamos aqui para competir com nossos 

maridos, nosso papel é honrar, obedecer, orar, 

encorajá-lo, apoiar e sempre falar bem. Nossa língua 

tem poder e se você fala mal do seu marido para 

amigas ou familiares você precisa pedir perdão 

imediatamente e começar a falar coisas boas do seu 

marido. 

“Toda mulher sábia edifica a sua casa; mas a tola a derruba 

com as próprias mãos.” 

Provérbios 14:1 

 

A mulher tola não derruba seu lar somente com as 

mãos, mas com a boca, com as palavras e atitudes.  

Influência da Mulher 

“Não é bom que o homem esteja só; far-lhe-ei uma 

ajudadora idônea para ele.”   

Genesis 2.18 

 

A primeira parte do versículo diz: "Não é bom que o 

homem esteja só". Deus deixa claro a incapacidade do 

homem de fazer tudo sozinho e que não havia ninguém 

mais qualificado para ocupar o papel de mulher, Deus 

aqui está nos exaltando, ocupamos o cargo de vice-

presidente do nosso lar. Na segunda parte do versículo 

diz: "ajudadora idônea", veja: 

 

            Ajudadora: “Aquela que presta socorro, que dá 

suporte;” 

            Idônea: “Apta, capaz, competente e 

moralmente correta.” 

            Deus nos fez para exalarmos o caráter dEle 

através das nossas características.  

A mulher tem uma capacidade muito grande de 

influenciar pessoas e nós influenciamos nossos 

maridos para o bem ou para o mal. Vemos isso 

claramente quando a Serpente no jardim do Éden usou 

a influência da mulher contra o seu próprio marido. A 

serpente foi na pessoa certa, porque se convencesse a 

mulher, o homem era uma consequência. Precisamos 

estar atentas e ter sabedoria em todas as situações. 
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Gostaria de ler e comentar com vocês essa passagem 

da mulher virtuosa que está em Provérbios 31.10-31 e 

destacar algumas joias que encontramos em cada 

verso: 

“Uma esposa exemplar; feliz quem a encontrar! É muito 

mais valiosa que os rubis.” 

A mulher virtuosa é encontrada! Não é uma mulher 

que se oferece, muito menos que se expõe buscando 

olhares, ela entende seu valor, sabe que as joias mais 

caras não ficam na vitrine, elas são buscadas, 

encontradas.  

“Seu marido tem plena confiança nela e nunca lhe falta 

coisa alguma.” 

É uma mulher confiável, seu esposo confia em suas 

palavras e ações. Sabe que o seu caráter é bom, e ela 

não tem falta de nada, é uma mulher completa em 

Deus.  

“Ela só lhe faz o bem, e nunca o mal, todos os dias de sua 

vida” 

É uma mulher que antes de se tornar esposa já faz bem 

ao seu marido, cuidando de sua reputação, aparência, 

investindo em estudos e no seu desenvolvimento 

pessoal.   

“Escolhe a lã e o linho e com prazer trabalha com as mãos”.  

Ela faz boas escolhas, entende de moda e trabalha!  

“Como os navios mercantes, ela traz de longe as suas 

provisões.” 

A mulher exemplar também trabalha fora de casa, ela 

trás recursos financeiros de longe para seu lar.  

“Antes de clarear o dia ela se levanta, prepara comida para 

todos os de casa, e dá tarefas às suas servas”. 

Não é uma mulher preguiçosa, ela acorda cedo prepara 

o café para os seus e divide tarefas, seja para quem a 

auxilia nas tarefas domésticas ou até mesmo dá ordem 

a máquina de lavar, lava louças etc. É uma mulher que 

também busca facilitar seu trabalho com a tecnologia 

ou com os de casa.  

“Ela avalia um campo e o compra; com o que ganha planta 

uma vinha.” 

Quem disse que a mulher virtuosa não é uma mulher 

de negócios? É uma mulher que sabe investir seu 

dinheiro, avalia uma propriedade ou utensilio e 

compra. Sabe manusear o dinheiro e fazê-lo render.  

“Entrega-se com vontade ao seu trabalho; seus braços são 

fortes e vigorosos.” 

Ela se entrega em seu trabalho, dá o melhor de si, se 

dedica, estuda e evolui para ser perita no que faz. Seus 

braços são fortes, podemos até dizer que ela também 

cuida de seu corpo para manter o vigor.  

“Administra bem o seu comercio lucrativo, e a sua lâmpada 

fica acesa durante a noite.” 

Sabe gerir seu negócio e é bem-sucedida. À noite, tem 

tempo para seu marido, sua lâmpada está acessa!  

“Nas mãos segura o fuso e com os dedos pega a roca.” 

Ela é habilidosa, criativa. Sabe produzir utensílios para 

si mesma e para sua casa.  

“Acolhe os necessitados e estende as mãos aos pobres.”  

É uma mulher generosa, que tem compaixão pelo 

próximo.  

“Não teme por seus familiares quando chega a neve, pois 

todos eles vestem agasalhos.” 

Se preocupa com a vestimenta de sua família, não 

deixa faltar o que vestir.  

“Faz cobertas para a sua cama; veste-se de linho fino e de 

púrpura.” 

Sua cama é arrumada, ela se preocupa em ter um leito 

bonito e arrumado. Sabe se vestir bem, com roupas e 

tecidos que lhe favorecem.  

“Seu marido é respeitado na porta da cidade, onde toma 

assento entre as autoridades da sua terra.” 

Ela tem boa reputação e seus feitos, sua personalidade, 

seu jeito trás orgulho ao seu marido. Ela é uma coroa 

para seu esposo.  

“Ela faz vestes de linho e as vende, e fornece cintos aos 

comerciantes.” 

Atua em ramos diferentes, produz e vende.  

“Reveste-se de força e dignidade; sorri diante do futuro.” 

É uma mulher forte e digna, não tem medo do futuro, 

não tem medo de chegar aos 50, 60, 70...” 

“Fala com sabedoria e ensina com amor.” 

A mulher virtuosa é sábia e tem amor ao ensinar 

pessoas, seu coração é bondoso e paciente.  
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“Cuida dos negócios de sua casa e não dá lugar a preguiça.” 

Não é preguiçosa, sua casa é bem cuidada.  

“Seus filhos se levantam e a elogiam; seu marido também a 

elogia, dizendo: Muitas mulheres são exemplares, mas você 

a todas supera.” 

É motivo de admiração em sua família, tem o coração 

de seu marido.  

“A beleza é enganosa, e a formosura é passageira; mas a 

mulher que teme o SENHOR será elogiada. Que ela receba a 

recompensa merecida, e as suas obras sejam elogiadas à 

porta da cidade.” 

Ela é temente a Deus, será elogiada e receberá sua 

recompensa a vista de todos.  

Depois de lermos e destrincharmos um pouco sobre a 

mulher virtuosa não há dúvidas de que a ideia de que 

o feminismo trás somente destrói as mulheres. Você 

não precisa se opor a figura masculina para ser bem-

sucedida, você não precisa assumir um papel que não 

é seu para atingir seus objetivos profissionais ou ser 

reconhecidas por suas obras.  

“A mulher exemplar é a coroa do seu marido, mas a de 

comportamento vergonhoso é como câncer em seus ossos.” 

Provérbios 12:4  

 

Lendo esse versículo podemos lembrar da história da 

Rainha Vasti, ela negou a se apresentar ao Rei quando 

ele pediu para chamá-la e ela foi substituída por Ester, 

pois ela não honrou e nem respeitou o Rei, ela o 

envergonhou na frente de muitas pessoas e pela sua 

desobediência ela perdeu seu reinado. Os sábios 

daquela época ainda tiveram que depor de Vasti, pois 

ela deu mal exemplo para outras mulheres e com isso 

deu a liberdade para outras mulheres tratarem seus 

maridos assim. Hoje é assim que a sociedade está, 

mulheres envergonhando seus maridos. Faça uma 

reflexão: você é coroa do seu esposo por ser uma 

mulher exemplar ou você tem sido câncer nos ossos 

dele por que você o envergonha? 

 

Que esse estudo venha dar frutos ao seu coração, e que 

você venha a cada dia se tornar uma mulher virtuosa 

no seu lar.  

 

 

 

 

 
Desafio da Semana 

 

Talvez você possa considerar que seu casamento está indo 

“tudo bem” e para você está ok, mas você está dando o seu 

melhor para seu esposo se sentir feliz? Será que você sabe 

hoje como ele está? Faça uma conversa franca com seu 

marido e questione como ele te vê nos tópicos citados neste 

estudo, ouça de coração aberto e procure não se justificar. 

Após a conversa, procure refletir no que foi discutido e 

melhorar no que for necessário.  

 

Texto para meditarem juntos 

1 Pedro 3:1-6 


