MULHER PIEDOSA - COMO SE PREPARAR PARA SERVIR MELHOR
Palestra ministrada por Simone Gaspar Quaresma, em 02/09/2013

Precisamos reconhecer qual é o nosso chamado! Tito 2. 3-5
- sérias: reverentes
- mestras do bem: que ensinam o que é bom
- instruir: admoestar, exortar seriamente
- sensatas: de mente sã, que freia os próprios desejos e impulsos
- honestas: respeitáveis, castas, recatadas
- donas de casa: que cuida, que vigia a casa, que mantém a casa e cuida dos afazeres do lar
- bondosa: útil, agradável, amável, alegre, feliz
- sujeita: que submete-se ao controle de alguém, que rende-se à admoestação ou ao conselho
Quais os papéis que Deus ordenou para a mulher em sua Palavra?
- precisamos conhecê-los para desempenhá-los devidamente!
*Esposa, mãe e dona de casa, companheira.
Vamos analisar cada uma destas áreas de atuação e o que se exige de nós ?
A ESPOSA QUE PRECISO SER:
Aquela que é auxiliadora idônea, capaz
- atue em conjunto com seu marido para o bom andamento dos planos familiares!
- esteja atenta às suas necessidades e se disponha a ajudar!
- seja uma ávida leitora da Palavra de Deus e de literaturas que enriqueçam a vida familiar!
Aquela que é uma só carne com o marido. Gn 2.24
- seu marido é prioridade sobre seus filhos, amigos e familiares
- a melhor parte de tudo em sua casa deve ser destinada a ele!
Aquela que dá o tom da casa. Pv 21.9 e 19
- cultive um ambiente amoroso em casa. O humor da família depende de você!
- sua casa é um lugar onde todos desejam estar e para onde almejam voltar?
- prepare-se para a chegada dele! Esteja física e emocionalmente disponível no fim do dia!
Acima de tudo, aquela que respeita seu marido! Ef 5.33
- a palavra respeitar, no original, significa: “ter grande temor a, reverenciar, respeitar ou tratar
como alguém especial”
- algumas perguntas para medir o grau de respeito que temos nutrido para com nossos
maridos: (inspiradas nas perguntas do capítulo 10 do livro: Esposa excelente, de Martha Peace,
Editora Fiel)
1) Você trata seu marido, em particular, com o mesmo respeito que trata seu pastor ou
presbítero?
2) A sua expressão mostra desrespeito através de olhares irados, braços cruzados etc?
3) Você fala por seu marido ou o interrompe?
4) Você tenta intimidar seu marido, fazendo ameaças, atacando-o verbalmente, chorando ou
manipulando-o de alguma maneira para conseguir o que quer?
5) Você conta os defeitos dele para outros?
6) Você o contradiz na frente de outros?
7) Você respeita as ordens dele e faz com que seus filhos as cumpram, mesmo na ausência
dele?
8) Seu marido diria que você possui um espírito manso e tranquilo?

A DONA DE CASA QUE PRECISO SER: Modelo: Pv.31
Dona de casa: alguém que guarda a habitação ou cuida do lar
- Você é preguiçosa ou perfeccionista?
Realize suas tarefas com alegria, sem murmuração! (não vire uma chata de plantão!)
- não viva reclamando do serviço de casa, nem dizendo a lista enorme de tarefas que você
teve que cumprir no dia. Não espere recompensa, não se frustre quando não repararem no seu
serviço!
- faça seu trabalho como para o Senhor. É a ele que estamos servindo! Cl 3.22-24
Seja paciente e gentil quando sujarem o que você já havia limpado!
- seu lema deve ser: limpar para que sujem de novo!
Lembre-se que as pessoas são mais importantes do que a sua casa! A casa fica limpa e arrumada
para servi-los!
- você é capaz de parar uma faxina para conversar com seu filho, que precisa de instrução?
- você se mostra ríspida e intolerante quando não consegue seguir o cronograma?
A COMPANHEIRA QUE PRECISO SER:
“O matrimônio foi ordenado para auxílio mútuo entre esposo e esposa...”
Confissão de fé de Westminster, capítulo XXIV, seção II
Ore com ele e por ele
Leia a Bíblia, conheça a Palavra profundamente
Leia livros que possam te auxiliar a ser mais santa
Converse com seu marido sobre as coisas de Deus
Se interesse por suas lutas e provações
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