
O GOVERNO DE CRISTO NA VIDA FAMILIAR 

  Qual é o propósito de Deus para minha família? Qual é o meu papel como 

esposa, esposa, filho ou pai? Nesta passagem, Deus nos fornece quatro diretivas 

concisas para a vida familiar cristã. Mas para você cumprir essa orientação, Cristo 

precisa ser o centro e o Senhor do seu coração e de sua família:  

  ESPOSAS SUBMISSAS - Esposas, sede submissas ao próprio marido, como convém 

no Senhor (Cl 3.18). Algumas mulheres não suportam ouvir a palavra submissão, mas 

ser submissa ao marido é um chamado digno, nobre, valoroso e absolutamente 

espiritual. Assim como a Igreja se submete com ternura e graça a Cristo, a esposa 

deve se sujeitar a liderança do marido. Algumas esposas não aceitam a submissão no 

casamento, pois não entendem o cumprimento dessa missão no lar. Submissão não 

significa concordar com tudo o que o marido diz, não significa abandonar sua 

vontade no casamento, não significa inferioridade em relação ao marido, não 

significa ser coagida a fazer isto ou aquilo. Por fim, submissão não é escravidão e 

nem tortura, mas é entrega, confiança, fidelidade e amor. Quando sua vida está em 

Cristo e Cristo é o centro do seu lar, então haverá disposição para ser submissa à 

liderança do seu marido. Você cumprirá o seu papel, honrando, respeitando e 

auxiliando o seu esposo com alegria no cumprimento do seu dever. Não inverta os 

papeis, cumpra o propósito de Deus, expresse a intensidade do seu amor, sendo 

uma esposa submissa e leal. 

  ESPOSOS AMOROSOS - Maridos, amai vossa esposa e não a trateis com amargura 

(Cl 3.19). Você deve amar sua esposa intensamente todos os dias de sua vida. Para 

cumprir esse chamado é necessário confirmar diariamente o seu amor com gestos 

carinhosos, atitudes que expressam fidelidade e palavras que revelam ternura e 

preocupação. Você deve amar sua esposa expressando serviço e sacrifício. Jesus 

disse: ”Pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar 

a sua vida em resgate por muitos”. Não fique esperando ser servido, mas lidere 

servindo com o melhor do seu tempo; sacrifique-se por sua esposa e pare de esperar 



tudo na mão, o seu amor deve espelhar o amor de Cristo pela Igreja. Como servo de 

Deus, ame sua esposa provendo o alimento espiritual, tome a iniciativa e seja um 

exemplo de piedade e santidade em seu lar. Agora preste atenção na ordem do 

apóstolo Paulo: ...não a trateis com amargura. Como você tem tratado sua esposa? 

Seja um homem mais compreensivo, procure considerar e respeitar a fragilidade de 

sua esposa, tome cuidado com suas palavras. Não seja ríspido, amargo, áspero ou 

estupido, olhe para sua esposa e lembre-se do sacrifício de Cristo, pois você deve 

amá-la como Cristo amou sua Igreja. Se Jesus é centro do seu lar e aquele que 

governo o seu coração, então você cumprirá fielmente o seu papel, que é amar.  

  FILHOS OBEDIENTES - Filhos, em tudo obedecei a vossos pais; pois fazê-lo é grato 

diante do Senhor (Cl 3.20). Se Jesus é o centro do seu coração, então você obedecerá 

a seus pais em tudo. Não é obediência parcial, é obediência total, não é você que 

decide o limite, o limite é a Palavra de Deus. O apóstolo Paulo diz: Honra a teu pai e 

a tua mãe (que é o primeiro mandamento com promessa), para que te vá bem, e sejas 

de longa vida sobre a terra (Ef 6.2-3). Não apenas o seu pai terreno, mas o seu Pai 

Celestial se agradará, te abençoará e te recompensará. Então, quando o seu pai lhe 

disser: Não vai! Você não vai. Se ele lhe disser: Estude! Você estuda. Se ele lhe disser: 

Não namore! Então, você não namora. Se Jesus está no centro do seu coração, então 

não haverá rebeldia na sua vida, pois o filho que ama a Cristo sentirá prazer em 

obedecer seus pais.   

  NÃO PROVOCAR OS FILHOS - Pais, não irriteis os vossos filhos, para que não 

fiquem desanimados  (Cl 3.12). Os nossos filhos não devem ser irritados a ponto de 

ficarem desanimados, desestimulados, desmotivados e até alimentando ódio contra 

nós. A disciplina pode irritá-los, mas não irá desanimá-los. Porém, a falta de 

disciplina ou a disciplina aplicada com rancor, ira, rigidez, severidade ou apenas na 

base da lei, pode levar o teu filho a revolta. Lembre-se, toda disciplina deve ser 

aplicada com amor e graça. O seu filho ficará irritado e desanimado quando você for 

impaciente, desatencioso, inconveniente, compará-lo com outras crianças, não 



cumprir sua palavras, não reconhecer os seus erros e não pedir perdão. Se Cristo é o 

centro do seu lar, e governa o coração de sua família. Então, exerça corretamente o 

papel de pai, não gerando irritação, mas gerando vida e amor dentro do seu lar. 

Ensine o seu filho a Palavra de Deus, com dedicação, com o teu exemplo, com a sua 

vida.  

CONCLUSÃO 

O centro de uma vida familiar feliz e abençoada é Cristo. Um dia na história da 

humanidade, Jesus derramou o seu precioso sangue na cruz, sua morte simbolizava a 

nossa vitória. Mas o que Jesus fez talvez ainda não faça diferença na sua família, pois 

você ainda não entregou sua vida nas mãos do Redentor. Para cumprir o seu papel 

corretamente como esposo, esposa, filho ou pai, você precisa crer na pessoa de 

Cristo.  

Pastoralmente, Rev. Edimar 


