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Pastor, professor e autor, Adrian Rogers 

tem introduzido várias pessoas de todo 

o mundo ao amor de Jesus Cristo, e tem 

impactado um incontável número de vidas 

apresentando verdades bíblicas profundas 

com tal simplicidade que uma criança de 5 

anos de idade consegue entender, e ainda, 

falar ao coração de uma pessoa de 50 anos.       

O AMOR VERDADEIRO (Love Worth Finding) 

começou em 1987 como o ministério de 

radiodifusão e televisão do Dr. Adrian Rogers, 

e continua hoje como o provedor exclusivo 

de seus amplos ensinamentos. Conectando 

pessoas com a sempre atual sabedoria 

bíblica falada por ele de maneira franca e 

direta por meio de recursos como livros, 

gravações de vídeo e áudio, conteúdo digital 

e outros tipos de mídia, procuramos não 

apenas alcançar pessoas não cristãs com a 

esperança de Jesus, mas também fortalecer 

e encorajar todos os dias cristãos em sua fé.
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O PLANO DE DEUS PARA O HOMEM

Nem todo mundo que é do sexo masculino é 
homem. Quero dizer um homem de verdade, 
masculino, viril e consagrado a Deus. Se há algo 
de que estamos aquém hoje, são homens assim: 
homens de verdade que dirão como Josué: “porém 
eu e a minha casa serviremos ao Senhor.” (Josué 
24:15c).

Você pode nascer no sexo masculino, mas é 
preciso maturidade para ser um homem. Você é 
jovem apenas uma vez, mas pode ser imaturo para 
sempre. 

UMA PALAVRA INICIAL 
PARA AS MULHERES

Se você já é casada, acredito que os princípios 
deste livreto ajudarão você a apoiar e encorajar seu 
marido a ser o tipo de homem que Deus queria que 
ele fosse e quer que ele seja. Se você não é casada, 
esses princípios precisam estar em primeiro plano 
em seu pensamento enquanto você avalia os 
homens que entram em sua vida.

Este livreto é sobre valores familiares e espero 
que você obtenha seus valores corretos. Não 
conheço nenhuma maneira melhor de construir 
um lar consagrado a Deus do que começar com o pé 
direito casando-se com um homem comprometido 
com o plano de Deus para sua vida.

Deus pode usá-lo, com o que 
tens, onde estás. E, Ele lhe proverá 

todas as suas necessidades.

P A S T O R  A D R I A N  R O G E R S

VERDADE QUE VALE COMPARTILHAR

Seguindo as últimas instruções de Jesus aqui 
na terra para nós registradas em Mateus 28:19, 

as coleções Verdade Que Vale Compartilhar 
de O AMOR VERDADEIRO (Love Worth 

Finding) são elaboradas para serem usadas 
para o seu próprio crescimento pessoal e, 

mais importantemente, para a sua missão do 
“... Ide, fazei discípulos de todas as nações, ...”

Este livreto foi extraído da mensagem do Pastor 
Adrian Rogers God’s Plan for the Man (#1782), 

disponível em Inglês pela internet no link abaixo:

lwf.org /products/gods-plan-for-the-man-1782

lwf.org /products/treasuring-family-values-series

https://www.lwf.org/products/gods-plan-for-the-man-1782
https://www.lwf.org/products/treasuring-family-values-series
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É muito melhor casar com um homem que não 
tem um centavo, mas que vale um milhão aos olhos 
de Deus, do que casar com um homem que tem um 
milhão, mas não vale um centavo. Estou falando 
de um homem de verdade, um homem de valor. 
Então, damas, confio que vocês lerão com oração 
e reflexão este livreto, depois compartilhe-o com 
o homem em sua vida. Faça isso com uma oração 
para que ele venha aplicar os princípios do Salmo 
128 ao seu coração e lar.

UM HOMEM DE VERDADE É CONSTRUÍDO

Alguém estava visitando uma aldeia certa vez 
e perguntou a um dos velhos que moravam lá: 
“Algum grande homem nasceu aqui?” O homem 
respondeu: “Não, apenas bebês.”

Veja, essa é uma resposta sábia. Esse homem 
estava dizendo o que eu disse antes. Você pode 
nascer no sexo masculino, mas você tem que 
crescer para ser um homem. Então, vamos 
descobrir o que a Palavra de Deus diz sobre o que é 
preciso para ser um homem de verdade aos olhos 
de Deus:

BEM-AVENTURADO aquele que teme ao 
Senhor e anda nos seus caminhos.  Pois 
comerás do trabalho das tuas mãos; feliz 
serás, e te irá bem. A tua mulher será como 
a videira frutífera aos lados da tua casa; os 
teus filhos como plantas de oliveira à roda 
da tua mesa. Eis que assim será abençoado 
o homem que teme ao Senhor. O Senhor 
te abençoará desde Sião, e tu verás o bem 
de Jerusalém em todos os dias da tua vida. 
Sim, verás os filhos de teus filhos e a paz 
sobre Israel. (Salmo 128)

Se você comprar uma máquina de lavar louça, 
geladeira ou qualquer eletrodoméstico, receberá 
um manual de instruções com a sua compra. 
Cada novo automóvel vem com um manual do 
proprietário que lhe diz como tirar o máximo 
proveito de sua compra e como operá-lo de acordo 
com as especificações do fabricante.

Bem, Deus nos deu um livro nos dizendo como 
devemos funcionar como maridos amorosos e 
líderes em nossas casas. É a Palavra de Deus, e a 
partir dessa Palavra vamos encontrar o plano de 
Deus para o homem. Há uma diferença básica e 
fundamental entre homens e mulheres e o diabo 
está fazendo tudo o que pode para desfocar essa 
distinção.

UM HOMEM DE VERDADE É DISTINTO

Gênesis 1:27 diz: “E criou Deus o homem à sua 
imagem; à imagem de Deus o criou; homem 
e mulher os criou.” (Ênfase minha). Ao tentar 
preservar a questão da igualdade, algumas pessoas 
nos dizem que não há diferenças fundamentais 
entre os sexos. Mas, eles se esquecem de consultar 
a Bíblia. Quando se trata de igualdade, a Bíblia está 
muito à frente deles.

Homens e mulheres são 
iguais, mas não são o mesmo. 

Igualdade de valor não é 
igualdade de função.
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A Palavra de Deus ensina que homens e 
mulheres são iguais em importância e valor diante 
dEle. Mas há um mundo de diferença entre ser 
igual e ser o mesmo.

Você não pode tornar homens e mulheres 
iguais, não importa o que você faça. Homens e 
mulheres não são os mesmos, e nunca serão. 
Agora, algumas pessoas tentam — como psicólogos 
que dão bonecas para meninos e caminhões para 
meninas. Mas isso não vai mudar nada.

Você entende isso? Homens e mulheres são 
iguais, mas não são o mesmo. Igualdade de valor 
não é igualdade de função.

Homens, é melhor você entender e acreditar 
nisso porque ser um homem como Deus define 
não é muito popular em nossos dias. (E mulheres, 
é melhor vocês entenderem e acreditar nisso, ou 
vocês vão tentar moldar um homem que não vai 
fazer vocês felizes quando terminar!). Por exemplo, 
onde você lê que é politicamente correto ser um 
homem de Deus sem-vergonha e que não se 
desculpa?

Deixe-me lhe dar um testemunho interessante 
dentro dessa linha de uma fonte muito 
surpreendente: A popular psicóloga Dra. Joyce 
Brothers. Nós certamente não chamaríamos a Dra. 
Brothers uma estudiosa acadêmica da Bíblia, mas 
aqui está o que ela disse sobre esse assunto:

Homens e mulheres são realmente tão 
diferentes? Eles são. Eles são mesmo. 
Passei meses conversando com biólogos, 
neurologistas, geneticistas, psicólogos de 
pesquisa e psicólogos, e o que descobri 
foi que os homens são mais diferentes das 
mulheres do que eu sabia. Seus corpos são 
diferentes. Suas mentes são diferentes. 
Os homens são diferentes desde a própria 

composição de seu sangue até a forma 
como seus cérebros se desenvolvem, o que 
significa que eles pensam e experimentam 
a vida de forma diferente das mulheres 
. . .. Quase se tornou um artigo de fé nos 
últimos anos, manter a posição de que não 
há diferenças significativas entre os sexos, 
além das diferenças mais óbvias e que são 
apreciadas. O fato é que existem outras 
diferenças mais importantes entre os sexos 
do que os órgãos reprodutivos masculinos 
e femininos.

Agora deixe-me lhe dizer o que um conhecido 
médico disse sobre essas distinções:

Homens e mulheres diferem em todas 
as células de seus corpos. Essa diferença na 
combinação cromossômica é a causa básica do 
desenvolvimento da masculinidade e feminilidade, 
conforme o caso. As mulheres têm maior vitalidade 
constitucional, talvez por causa dessa diferença 
cromossômica. Normalmente, elas sobrevivem 
aos homens por três ou quatro anos nos Estados 
Unidos (e chamamos as mulheres de sexo mais 
frágil!). O sangue de uma mulher contém mais água 
e 20% menos glóbulos vermelhos. Uma vez que 
estes fornecem oxigênio para as células do corpo, 
ela se cansa mais facilmente e é mais propensa 
a desmaiar. Sua vitalidade constitucional é, 
portanto, estritamente uma questão a longo prazo. 
Quando os dias de trabalho nas fábricas britânicas 
em condições de guerra aumentaram de dez para 
doze horas, os acidentes de mulheres aumentaram 
150%, e nos homens não.



6 7

Evidência interessante, não concorda? 
Existem diferenças básicas, vitais e fundamentais 
psicológicas, fisiológicas, químicas e 
cromossômicas entre homens e mulheres. Deus 
projetou isso para ser assim, e nunca melhoraremos 
o projeto de Deus.

Agora, tendo dito tudo isso, deixe-me mostrar 
o que está sendo dito do outro lado da mesa. Quero 
citar os escritos de Gloria Steinem, provavelmente 
a líder mais visível e influente no movimento 
moderno feminista:

[Mulheres] são primeiramente seres 
humanos com pequenas diferenças em 
relação aos homens que se aplicam em 
grande parte ao ato de reprodução. A 
única diferença funcional entre homens e 
mulheres é a capacidade da mulher de dar 
à luz. Assim, uma mulher precisa de um 
homem como um peixe precisa de uma 
bicicleta.

Em outras palavras, não há distinção real entre 
os dois, exceto para a “pequena diferença” da 
capacidade reprodutiva. Mas Deus fez o homem e 
Deus fez a mulher. E Deus os fez diferentes para 
um propósito maravilhoso.

Vamos sair da chamada sabedoria do homem e 
descobrir o que é preciso para ser um verdadeiro 
homem de Deus.

O CARÁTER DE UM 
HOMEM DE VERDADE

UMA CAMINHADA FIEL

BEM-AVENTURADO aquele que teme ao 
Senhor e anda nos seus caminhos. (Salmo 
128:1)

Salmo 128:1 fala sobre o padrão que um homem 
deve colocar diante de sua família. Ele deve ser um 
pai venerador. Ele deve ser um marido consagrado 
a Deus. Ele deve ter uma caminhada pessoal com 
o Deus Todo-Poderoso que todos possam ver. 
Sua esposa e filhos precisam ver seu marido e pai 
caminhando com Deus.

Agora, deixa-me lhe dizer porquê.
Deus criou a família para que o homem 

represente Deus no lar. Do que Jesus nos ensinou 
a chamar Deus? “Nosso Pai.” Seu pai deve ser uma 
imagem de Deus, porque você é ensinado a chamar 
seu papai de seu “pai” e você é ensinado a orar a 
Deus como seu Pai. É natural que uma criança faça 
essa conexão.

No lar, portanto, o marido é para representar 
Deus o Pai para seus filhos. “Porque não recebestes 
o espírito de escravidão, para outra vez estardes 
em temor, mas recebestes o Espírito de adoção 
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de filhos, pelo qual clamamos: Aba, Pai.” (Romanos 
8:15). Abba, Pai é um termo de intimidade e afeição 
que literalmente significa “Papai”. Devemos pensar 
em Deus como um Pai Amoroso.

Além disso, o marido deve representar o 
Senhor Jesus Cristo para sua esposa. Efésios 5:22 
diz: “Vós, mulheres, sujeitai-vos a vossos maridos, 
como ao Senhor;”. Espero nunca encontrar uma 
mulher cristã que diga que não está interessada em 
ter um marido cujo o seu maior desejo é ser como 
Jesus e amá-la da maneira que Cristo ama a Igreja. 
Também espero nunca encontrar uma mulher 
cristã que honestamente diga que não pode se 
submeter a um marido assim.

Meu amigo, a razão pela qual você deve viver 
uma vida consagrada a Deus é que você está 
apresentando na prática diante de sua família 
como é o Deus Todo-Poderoso e como é o Senhor 
Jesus Cristo. Aqui está o que o apóstolo Paulo disse: 
“Mas quero que saibais que Cristo é a cabeça de 
todo o homem, e o homem a cabeça da mulher; e 
Deus a cabeça de Cristo.” (1 Coríntios 11:3).

Não há argumento sobre essa primeira 
proposição: “Cristo é a cabeça de todo o homem.”. 
Nós sabemos que Cristo é a cabeça da Igreja. Mas 
há muita discussão sobre a segunda proposição 
que diz: “O homem é a cabeça da mulher;”. Mas 
não pare de ler, porque Paulo conclui: “e Deus a 
cabeça de Cristo.”.

Enquanto Deus Pai e Deus Filho são co-Iguais 
e co-Eternos, Deus Pai é a cabeça de Deus Filho. 
Enquanto o marido e a esposa são de igual valor, o 
marido é a cabeça da esposa.

Então Paulo diz em 1 Coríntios 11:7: “O homem, 
pois, não deve cobrir a cabeça, porque ele é 
a imagem e a glória de Deus; mas a mulher é a 
glória do homem.”. O homem é a imagem e a glória 
de Deus. A mulher é a glória do homem. Ou seja, no 

lar o homem retrata Deus, o Senhor Jesus Cristo. 
A mulher retrata a igreja, que é a noiva de Cristo.

Homem cristão, por favor leia devagar e 
entenda isso: Nunca tenha a ideia de que religião e 
espiritualidade são primariamente para mulheres 
e crianças. Deus exige uma responsabilidade 
espiritual maior de um homem do que de uma 
mulher. Se o seu lar não está certo, você tem 
a responsabilidade principal de consertar essa 
situação, não a sua esposa ou os seus filhos.

Você é o cabeça do lar. E se você representa 
Deus naquele lar — e você deve representá-Lo 
— você deve andar no caminho dEle. Uma das 
principais características do Todo-Poderoso é a 
fidelidade. Mas uma das principais características 
da maioria dos homens hoje é a sua infidelidade: 
Pais que abandonam e pais que falham.

Se o seu lar não está certo, 
você tem a responsabilidade 

principal de consertar 
essa situação, não a sua 
esposa ou os seus filhos.

Um terço das crianças dos Estados Unidos não 
está vivendo com seus pais biológicos. Mais de 15 
milhões de crianças estão crescendo em lares sem 
nenhum pai. Setenta por cento dos homens na 
prisão cresceram sem pai. Você consegue imaginar 
isso?

Estamos em um desastre nos Estados Unidos. 
Desde 1920, a taxa de divórcio aumentou 1.420%. 
Não, isso não é um erro de impressão. São 1.420 por 
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cento. E a geração pós-guerra está se divorciando 
a uma taxa duas vezes maior que a de seus pais. 
Alguém precisa se levantar e dizer: “Pai, marido, 
você deve andar no caminho do Senhor. Você 
precisa ser um homem de verdade, um homem 
de fidelidade, um homem de caráter consagrado a 
Deus.”.

Dr. David Elkind, um conhecido psicólogo, 
escreveu:

Vemos mais crianças que apresentam 
sintomas de estresse, dores de cabeça, 
dores de estômago, mau humor e 
problemas de aprendizagem. À medida que 
envelhecem, muitas sentem que perderam 
uma parte importante de suas vidas. Elas 
se sentem usadas e abusadas. Minha 
preocupação é que se elas não se sentem 
preocupadas com isso, então não podem se 
importar com mais ninguém, muito menos 
com elas mesmos. Podemos estar criando 
um grande número de crianças que são 
emocionalmente desajustadas.

Deixe-me dizer isso de novo. Uma das 
principais características ou atributos de Deus 
é a Sua fidelidade. Isso inclui fazer promessas e 
cumprir promessas. Nosso Deus é um Deus de 
aliança. Nosso Deus é um Deus fiel. Toda a Bíblia 
depende de Sua fidelidade e promessas.

Homem cristão, quando você faz uma promessa 
você coloca algo muito poderoso em movimento. 
Alguém disse bem: “quando um homem faz uma 
promessa, ele cria uma ilha de certeza num oceano 
pesado de incerteza.”. Quando você faz uma 
promessa, você criou um pequeno santuário de 
confiança dentro de uma selva de imprevisibilidade.

Aqui está o que Stu Weber escreveu em seu 
excelente livro, Guerreiro Gentil (Tender Warrior):

Pais e maridos precisam aprender 
fidelidade. Cumpram as suas promessas. 
 Nunca, nunca as abandone, aconteça 
o que acontecer. Quando o casamento não 
for divertido, continue nele.
 Quando a paternidade está além da sua 
capacidade, não desista. Quando o trabalho 
está esmagando seu espírito, não deixe que 
ele vença você. Quando a igreja local estiver 
cheia de coisas insignificantes, fique firme. 
Quando seus filhos lhe decepcionarem, 
vá buscá-los mesmo assim. Quando sua 
esposa passar por um mau humor de seis 
meses, viva com isso. Quando estiver no 
final do segundo tempo do jogo e não há 
mais tempo no relógio, faça ainda um outro 
passe. Fique firme. Seja o homem, seja fiel.
 Entenda que o cerne do poder 
permanente é o sacrifício, dando de 
si mesmo para o bem do outro. Para o 
maior exemplo de poder permanente, 
só precisamos olhar para o Senhor 
Jesus Cristo. Quando Ele poderia ter se 
afastado da cruz, Ele permaneceu em 
curso. Colocando Seu rosto como uma 
rocha firme até o Calvário. Quando Ele 
poderia ter descido da cruz e desviar-                             
-se do sofrimento, Ele ficou. Quando Ele 
poderia ter convocado exércitos de anjos 
para libertá-Lo e convocar ataques aéreos 
divinos contra Seus adversários, Ele ficou. 
Ele perseverou e permaneceu embaixo. Em 
todo o tempo até quando aquele momento 
veio em que Ele poderia gritar: “está 
consumado.”.
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 Deus tem misericórdia dos pais que 
abandonam e pais que falham. Meu irmão 
em Cristo, caminhe com Deus.

TRABALHO FRUTÍFERO

Pois comerás do trabalho das tuas mãos; 
feliz serás, e te irá bem. A tua mulher 
será como a videira frutífera aos lados da 
tua casa; os teus filhos como plantas de 
oliveira à roda da tua mesa. (Salmo 128:2-3)

O plano de Deus para o homem é prover para a 
sua família. Isto vai até onde Deus disse a Adão: 
“No suor do teu rosto comerás o teu pão, até 
que te tornes à terra; porque dela foste tomado; 
porquanto és pó e em pó te tornarás.” (Gênesis 
3:19). Deus disse a Adão e a nós que a vida nem 
sempre será fácil. Vamos ter que cavar, trabalhar 
duro e suportar algumas dificuldades.

Damas, é por isso que Deus deu aos homens 
um exterior resistente. Um homem deve ser 
resistente, porque ele é o principal responsável 
pelo ganha-pão. Deus fez o homem ser o cuidador, 
não o provedor. Tito 2:4-5 diz:

Para que ensinem [mulheres mais velhas] 
as mulheres novas a serem prudentes, a 
amarem seus maridos, a amarem seus 
filhos, a serem moderadas, puras, boas 
donas de casa, sujeitas a seus maridos, 
a fim de que a palavra de Deus não seja 
blasfemada.

O fato de Paulo dizer que essas qualidades 
precisam ser ensinadas significa que elas não vêm 

naturalmente, assim como não vem naturalmente 
para um homem andar com Deus e ser uma torre 
de força espiritual. Mas o fato de que essas coisas 
não são naturais não diminui sua importância nem 
um pouco.

É preciso um novo nascimento sobrenatural e 
o ministério da habitação do Espírito Santo, para 
fazer de qualquer um de nós o que devemos ser. 
Crianças pequenas precisam de suas mães. Você 
não precisa ser um cientista de foguetes para 
descobrir isso. Deus fez o homem para prover, a 
mulher para nutrir. Mas hoje temos uma geração 
que obliterou isso.

E a provisão vai além de comida, roupas 
e moradia. Amigo, se você acha que fez o seu 
trabalho dando à sua esposa e filhos uma bela casa 
e coisas boas, você está errado. Você deve também 
fornecer a segurança emocional e espiritual de seu 
lar.

O plano de Deus para o homem é que ele 
não seja apenas um provedor, mas também um 
provisionário. Ele deve se perguntar: “O que minha 
família realmente precisa?”.

Se você acha que fez o seu 
trabalho dando à sua esposa e 
filhos uma bela casa e coisas 

boas, você está errado.

Você já se sentou e escreveu planos para sua 
família? Eu escrevi planos para minha vida e planos 
para cada um dos meus filhos e eles estão no meu 
livro de orações. Agora, isso não significa que eu 
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possa governar suas casas. Não posso. Mas tenho 
algo pelo qual posso orar, trabalhar e ter esperança.

Qual é o trabalho frutífero do homem? Ele deve 
ser um provedor e protetor. Um homem terá uma 
sensação de bem-estar quando sua esposa e filhos 
estiverem morando em segurança.

Novamente, é por isso que Deus fez a diferença 
cromossômica no macho e na fêmea. Os homens 
tendem a ser resistentes e fortes. As mulheres 
tendem a ser gentis e delicadas. O homem tende 
para o pensamento lógico e linear. A mulher tende 
à comunicação emocional e verbal. O homem 
tende a ser um tomador de risco. A mulher, por 
outro lado, prefere segurança e ordem.

Em seus relacionamentos, o homem 
geralmente é mais insensível e a mulher mais 
sensível. O homem olha para o longo prazo. A 
mulher está preocupada com o aqui e agora. O 
homem tende a ser mais cético e desconfiado (é 
o protetor dentro dele). A mulher tende a ser mais 
crente (é a nutridora dentro dela).

Agora, quem está certo e quem está errado? 
Ambos estão certos porque foi assim que Deus os 
fez. Gary Smalley disse que é a diferença entre uma 
borboleta e um búfalo:

A mulher é como uma borboleta. Ela é linda, 
gentil, frágil. Ela é muito sensível às coisas 
ao seu redor, assim como uma borboleta é 
sensível ao aroma e beleza das flores que 
ela está voando no meio.
Agora tente pegar uma borboleta em sua 
mão e você não conseguirá. Você tem que 
usar uma rede de borboletas. Mas se você 
pegasse uma pedrinha e amarrasse aquela 
pedrinha nas asas de uma borboleta, ela 
não poderia voar. Ela cairia.

Mas amarre uma pedra nas costas de um 
búfalo e ele nem saberá que está lá. Coloque 
aquelas flores no chão, ele vai andar por 
cima delas. Ele nem sente o vento. Por quê? 
Porque ele é muito forte. Ele pode puxar 
um arado e fazer o trabalho que quatro ou 
cinco homens fariam.
Isso significa que o búfalo é bruto porque 
anda sobre aquelas flores? Você o culpa 
por isso? Não, é assim que a sua natureza 
é. Deus fez o búfalo dessa maneira e Deus 
fez a borboleta daquela maneira.

Mulher cristã, se você é casada com um 
búfalo, agradeça a Deus por ele. Quero dizer isso 
sinceramente, é assim que Deus o fez. Claro que 
isso não lhe dá permissão para ser rude, grosseiro 
e machão. Um homem pode ser um provedor forte 
e ainda ser um companheiro gentil.

Suponho que se os Estados Unidos tivesse um 
herói nesses últimos anos, seria o General Norman 
Schwarzkopf, o comandante das forças americanas 
durante a guerra no Iraque em meados dos anos 
90. Ele era “Norman Tempestade”, um herói no 
sentido clássico desse termo. Grande como um 
urso, duro como pregos, sem medo, e pronto para 
levar a batalha até o inimigo.

Bem, eu assisti a uma entrevista do General 
Schwarzkopf com Barbara Walters. Enquanto 
falavam sobre a batalha e seu custo em termos de 
vidas humanas, o general começou a chorar. Com 
franqueza jornalística, Barbara Walters olhou para 
o General Schwarzkopf e disse: “General, você não 
tem medo de chorar?”.

Você sabe o que esse homem disse? “Barbara, 
tenho medo de um homem que não pode chorar.”. 
Essa é a dureza e ternura de que estou falando.
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Quem era mais manso e gentil do que o nosso 
Senhor? E, no entanto, Ele também expulsou os 
cambistas do templo. Ele poderia passar a noite 
toda em uma montanha com animais selvagens 
e não ser uma pessoa efeminada que saiu de um 
salão de beleza. Ele era forte e verdadeiro, mas 
Ele também era gentil — um Homem de dores e 
lágrimas, que acolheu crianças pequenas ao Seu 
lado.

CULTO DOMÉSTICO

Eis que assim será abençoado o homem 
que teme ao Senhor. O Senhor te 
abençoará desde Sião, e tu verás o bem de 
Jerusalém em todos os dias da tua vida. 
(Salmo 128:4-5)

Um homem que busca a bênção de Deus se 
torna a bênção de Deus. E a bênção vai além de sua 
própria família para uma nação inteira. Os Estados 
Unidos nunca estará certo até que seus lares 
estejam certos. E seus lares nunca estarão certos 
até que seus pais se acertem.

De acordo com a Palavra de Deus, os pais 
devem liderar suas famílias no culto. Deus criou 
o homem para ver o panorama geral. Quando um 
homem assume a liderança no culto doméstico, sua 
esposa florescerá como uma videira tenra e seus 
filhos crescerão como oliveiras. Ambas as plantas 
precisam ser cultivadas e precisam de apoio. 
Elas precisam de algo para se apoiar. Amigo, sua 
família pode ser muito frutífera se for devidamente 
cuidada e apoiada.

Qualquer coisa sem cabeça 
está morta, e qualquer 

coisa com duas cabeças 
é uma aberração.

No antigo Oriente Médio, as oliveiras eram 
uma fonte de produtividade e riqueza. Como 
você é como pai para cultivar suas oliveiras, seus 
filhos? Efésios 6:4 diz: “E vós, pais, não provoqueis 
à ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina 
e admoestação do Senhor.”. Isso significa que 
você não deve irritar, frustrar, molestar, ferir ou 
humilhá-los.

O líder de jovens Josh McDowell disse uma vez 
algo que nunca esquecerei. Ele disse que “regras 
sem relacionamentos fazem rebelião.”. Isso é 
provocar os seus filhos à ira.

O oposto da provocação em Efésios 6:4 é criar. 
A palavra criar tem a ideia de cuidar de um jardim 
como se você cultivasse oliveiras verdadeiras, 
capinando, regando e fertilizando. É preciso 
disciplina, instrução, demonstração e tempo para 
criar crianças.

Eu li que um típico pai passa sete minutos e 
meio por semana com seus adolescentes. Um pai 
pode dizer: “Bem, eu simplesmente não tenho 
tempo enquanto estou tentando trabalhar para 
manter a comida na mesa e as contas pagas. 
Tenho outras coisas que devo fazer.”. Deveres não 
precisam entrar em conflito.
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Os psicólogos nos dizem que, se um pai não 
passa tempo com a filha, suas chances de se tornar 
frígida ou promíscua aumentam muito.

Pai, os seus filhos são delicadas oliveiras. Você 
deve cuidar de seus filhos.

Marido, você deve cultivar a sua esposa. 
Você sabia que sua principal tarefa de Deus em 
relação à sua esposa é torná-la uma cristã mais 
radiantemente bonita? Você é o pastor em sua 
casa. “Porque o marido é a cabeça da mulher, 
como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo 
ele próprio o salvador do corpo.” (Efésios 5:23).

Alguém dirá: “bem, minha esposa e eu 
acreditamos na submissão mútua.”. Mas isso é 
uma contradição em termos. Os cristãos em geral 
devem se submeter mutuamente, mas no lar deve 
haver liderança. Qualquer coisa sem cabeça está 
morta, e qualquer coisa com duas cabeças é uma 
aberração. O lar precisa de liderança.

Agora, se isso incomoda um casal, eu vou te 
dizer o porquê. Metade disso é devido à natureza 
pecaminosa da esposa, e a outra metade é devido 
à natureza pecaminosa do marido. A natureza 
pecaminosa dela quer se rebelar, e a natureza 
pecaminosa dele quer governar autocraticamente.

Amigo, Deus fez você para amar sua esposa 
como Cristo amou a Igreja. O que Cristo fez? Ele 
morreu pela Igreja. Deixe-me lhe dizer, a maioria 
das mulheres não se importa de estar em submissão 
a um homem que a ama o suficiente para morrer 
por ela e mostra isso pela maneira como ele vive 
para ela.

O homem deve liderar a família no culto 
doméstico. Ele deve ser o líder no lar. O 
grande problema nos Estados Unidosa não são 
primariamente mulheres rebeldes. O grande 
problema nos Estados Unidos é o fracasso dos 
homens.

Agora, existem algumas mulheres rebeldes. E 
amigo, espero que você não seja casado com uma 
delas. Mas o maior problema é que os homens não 
conseguem ser os homens que deveriam ser.

RIQUEZA FUTURA

E verás os filhos de teus filhos, e a paz 
sobre Israel. (Salmo 128:6a)

O que é riqueza real? É um Mercedes ou um 
BMW? É uma casa com cinco quartos, quatro 
banheiros, um pátio e uma piscina? Não, você e eu 
sabemos melhor do que isso. Vou lhe dizer o que é 
riqueza de verdade.

Eu tenho algo de valor incrível em que você 
não pode colocar um preço — minha esposa, meus 
filhos e meus netos. E, tenho essa riqueza não só 
para agora, mas vou tê-la por toda a eternidade, 
porque toda a minha família ama Jesus. Eles são a 
minha riqueza futura, e seus filhos e os filhos deles 
também são sua riqueza futura.

Filhos não fazem um homem 
rico pobre, eles fazem um 

homem pobre rico.

Há pessoas que não querem ter crianças para 
que possam ter mais coisas. Se isso descreve você, 
por favor leia a próxima frase muito lentamente 
e coloque-a no coração: Filhos não fazem um 
homem rico pobre, eles fazem um homem pobre 
rico. O homem rico não pode levar seu dinheiro 
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para o céu, mas estou levando minha esposa, meus 
filhos e meus netos para o céu comigo.

Veja o que o salmista escreve no Salmo 78:5-7:

Porque ele estabeleceu um testemunho 
em Jacó, e pôs uma lei em Israel, a qual 
deu aos nossos pais para que a fizessem 
conhecer a seus filhos. Para que a 
geração vindoura a soubesse, os filhos 
que nascessem, os quais se levantassem 
e a contassem a seus filhos. Para que 
pusessem em Deus a sua esperança, e se 
não esquecessem das obras de Deus, mas 
guardassem os seus mandamentos.

Como a fé de um pai deve ser levada a diante? 
De seus filhos e filhas a seus netos. Esse é o plano 
de Deus para o homem e seu lar, e sempre será.

Quando nosso primeiro filho nasceu, eu era 
estudante na faculdade. Nosso primogênito não foi 
um acaso, ele foi planejado. Queríamos começar 
nossa família e Deus nos deu um menino. Nós o 
chamamos de Stephen.

Quando a enfermeira trouxe meu filho, olhei em 
seu rostinho vermelho e olhei para minha esposa 
por um breve momento, beijei-a e agradeci-lhe 
por descer ao vale da sombra da morte para trazer 
uma vida ao mundo.

Então fui para casa, caí de joelhos e comecei a 
chorar. Eu clamei: “Oh Deus, se eu nunca chegar a 
ser alguém na vida, se eu falhar como pastor, se eu 
não souber como pregar, se eu nunca for ouvido 
quando falar, Oh Deus, faça-me ser um bom pai. 
Faça de mim um homem de Deus. Faça de mim um 
homem que meus filhos possam admirar.”.

Isso foi há muito tempo, e Deus sabe que 
cometi muitos erros. Mas eu posso lhe dizer uma 
coisa: Eu tenho quatro filhos que vão lhe dizer que 

o pai deles não é falso, que ele ama a Deus e ama a 
mãe deles e a eles.

Amigo, os Estados Unidos hoje precisa 
de homens de verdade. Você será um homem 
consagrado a Deus? Então esta é a minha oração 
por você:

Pai, dá-nos homens que Te amam de todo 
os seus corações. Dá-nos homens que serão 
fiéis até o fim. Dá-nos homens que serão 
provedores e protetores para suas famílias, 
conforme a Sua capacitação sobre eles. 
Deus, dá-nos homens que ensinarão seus 
filhos a ensinarem seus filhos a andar em 
Seus caminhos. Dá-nos homens verdadeiros 
e consagrados a Ti. Amém!



APELO

Meu amigo, você já entregou a sua vida ao Senhor 
Jesus Cristo? Você tem certeza que se morrer 
neste momento, você irá direto para o céu? Se não, 
por favor, deixe-me lhe dizer como você pode ser 
salvo, na autoridade da Palavra de Deus.

ADMITA SEU PECADO
Primeiro, você precisa entender e admitir que você 
é um pecador. A Bíblia diz: “... Não há um justo, 
nem um sequer.” (Romanos 3:10). “Porque todos 
pecaram e destituídos estão da glória de Deus” 
(Romanos 3:23). O pecado é uma ofensa contra 
Deus que carrega uma penalidade séria: “Porque o 
salário do pecado é a morte [separação eterna do 
amor e misericórdia de Deus], mas o dom gratuito 
de Deus é a vida eterna, por Cristo Jesus nosso 
Senhor.” (Romanos 6:23).

ABANDONE SEUS ESFORÇOS
Segundo, você deve abandonar qualquer esforço 
para se salvar. Se pudéssemos nos salvar, a morte 
de Jesus seria desnecessária! Mesmo a “adoção 
de uma religião” não levaria você para o céu. A 
Bíblia diz que “... não pelas obras de justiça que 
houvéssemos feito, mas segundo a sua [de Deus] 
misericórdia, nos salvou, ...” (Tito 3:5). Salvação é 
pela graça de Deus, “Não vem das obras, para que 
ninguém se glorie;” (Efésios 2:8-9).

RECONHEÇA O PAGAMENTO DE CRISTO
Terceiro, você deve crer que Jesus Cristo, o Filho de 
Deus, morreu por seus pecados. “Mas Deus prova 
o seu amor para conosco, em que Cristo morreu 
por nós, ...” (Romanos 5:8). Isso significa que Ele 
morreu em seu lugar. A sua dívida de pecado foi 
paga pelo sangue de Jesus Cristo, o qual “... nos 
purifica de todo o pecado.” (1 João 1:7).

ACEITE CRISTO COMO SEU SALVADOR
Quarto, você precisa colocar a sua fé somente em 
Jesus Cristo para a sua salvação. “Crê no Senhor 
Jesus Cristo e serás salvo” (Atos 16:31). A salvação 
é um presente de Deus para você! “... , mas o dom 
gratuito de Deus é a vida eterna, por Cristo Jesus 
nosso Senhor” (Romanos 6:23). “E em nenhum 
outro há salvação, porque também debaixo do céu 
nenhum outro nome há, dado entre os homens, 
pelo qual devamos ser salvos.” (Atos 4:12).

Ore de coração esta simples oração:

Querido Deus, eu sei que sou um pecador. Eu 
sei que Tu me amas e quer me salvar. Eu sei 
que não posso me salvar. Jesus, eu creio que 
Tu és o Filho de Deus, que morrestes na cruz 
para pagar por meus pecados. Eu creio que 
Deus Te ressuscitou dos mortos. Eu agora 
abandono os meus pecados, e pela fé, recebo-
Te como meu Senhor e Salvador. Perdoe meus 
pecados e salve-me, Senhor Jesus. Em Teu 
nome eu oro, Amém.

Se você fez esta oração hoje, por favor, entre 
em contato nos informando sobre a sua decisão 
no endereço localizado atrás deste livreto. Então, 
procure uma igreja cristã perto de sua casa que 
honre a Cristo e creia na Bíblia. Vá até o pastor 
dessa igreja e diga a ele o que Deus tem feito em 
você. Ele vai se alegrar com você, e nós também!
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