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Meus queridos amigos, bom dia! Uma portentosa terça-feira para 

você e toda a sua família, o bem mais precioso que podemos amealhar. 
Francisco Ogeda, hoje falecido, foi um pastor que dedicou toda a sua vida em 
ministrar cursos e palestras para a família. Sempre foi muito bem humorado e 
a sua fala sempre era recheada de situações hilárias, que fazem parte do 
cotidiano de qualquer lar, deixando os ouvintes absolutamente descontraídos. 
Hoje damos seguimento com a segunda parte do seu curso: A FAMÍLIA CRISTÃ. 

  

A FAMILIA CRISTA – 2ª Parte  
 
Qual é o parâmetro para que a esposa aceite a liderança do 

marido? O parâmetro é a igreja e Cristo. Da mesma maneira como a igreja 
aceita a liderança de Cristo, assim também as esposas devem agir. Logo, esse 
princípio bíblico é colocado em cima de um parâmetro imutável. Nós não 
podemos mudar esse parâmetro. Nós poderíamos, em sã consciência, dizer 
que a igreja é a cabeça de Cristo? Claro que não. Mas, por que é assim? É uma 
questão da vontade de Deus para o lar e a família. Deus estabeleceu assim. 
Nesse ponto temos que pensar na soberania de Deus, e fazer as coisas como 
Ele assim planejou. Nós não temos a capacidade para questionar. Isso é 
original de fábrica.   

  
Mas veja que Deus é muito coerente com o que faz. Um Deus 

lógico. Ele não cria armadilhas. Ele não traça uma coisa e depois você é 
surpreendida com outra e tem dificuldades em executá-la. Deus não faz isso. 
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Quando Deus estabelece que cabe ao homem a responsabilidade maior de 
liderança, e que a esposa cabe esse papel de valorização dessa ordenança, de 
ajudar esse homem a ser um bom líder. Pense bem, desde o início Deus disse: 
“Far-lhe-ei uma AUXILIADORA IDÔNEA”. É de uma auxiliadora que o homem 
carece. É de alguém que esteja ao lado dele, apoiando-o, dando ideias, 
valorizando, para que ele seja exitoso nesse mister. Sozinho, posso afirmar 
com certeza, ele não vai muito longe. O homem precisa, repito, de uma 
auxiliadora. Essa é a expressão que Deus usou e, veja, não é uma auxiliadora 
qualquer. O texto diz: “Far-lhe-ei uma AUXILIADORA IDÔNEA”. Essa 
adjetivação é extremamente importante. Uma auxiliadora que realmente 
marca a sua presença, como alguém está ao lado dele para apoiar, para 
colaborar, para ajudar, para valorizar.  

  
Nesse aspecto há esposas que estão falhando. Que não estão 

ajudando como deveriam. E muitas vezes esse marido não consegue liderar, 
porque a esposa não está o ajudando. Eu diria até que há esposas que 
atropelam o marido. Pior do que isso, há esposas que conspiram contra a 
liderança do marido. Se a liderança dele é derrubada, ele só tem uma função: 
ganhar dinheiro e colocar o dinheiro em casa. O resto ele não apita em mais 
em nada.   

  
Você acha que isso não acontece? Que eu estou inventando isso? 

Quer ver uma cena que talvez você já tenha observado em algum lugar: Um 
belo dia, as crianças estão chegando do colégio. Entram em casa, com os 
livros. Chega a hora do almoço, e você, esposa, está ainda o está finalizando, 
esperando o arroz cozinhar. Eles puseram o livro sobre a mesa e percebem 
que sobre a mesa tem um pacote. Eles olham e dizem – mãaaae, quem que 
comprou isso? E lá da cozinha a mãe responde: - foi a besta de seu pai. Não 
acontece isso? Qual a mensagem que foi passada para os filhos? Meu pai é uma 
“besta”. Minha mãe é que falou.  

  
Deus teve razões para colocar o homem como responsável pela 

liderança e colocar a mulher para ajudá-lo. E como Deus é um Deus de 
sabedoria, ele colocou na mulher ingredientes na sua personalidade que a 
favorece desempenhar esse papel. Não é uma coisa estranha para a mulher. 
Deus colocou na mulher ingredientes emocionais, psicológicos que a habilitam 
a olhar para o esposo e com muita motivação ajudá-lo, apoiá-lo, auxiliá-lo a 
ser um bom líder. Significa dizer que o homem e a mulher não são iguais, 
embora o mundo em que vivemos lute por isso.  

 
O mundo em que estamos vivendo luta para unir os sexos, de tal 

maneira que não se consiga mais distinguir o que é masculino e o que é 
feminino. Esse é um grande erro do nosso mundo. Por isso é que hoje usa-se 
muito a palavra unissex. Eu pergunto: Deus criou unissex? Tem unissex na 
Bíblia? O mundo quer a igualdade dos sexos, mas Deus não fez os dois iguais. 
Quando Deus fez o homem, eu pergunto, ele fez a mulher? Não, claro que 
não. Quando é que Deus fez a mulher? Quando já tinha feito o homem. Não foi 
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na mesma oportunidade. Não foi numa linha de montagem. Você já visitou 
uma linha de montagem numa fábrica? É tudo igual. No dia que sai carro 
amarelinho, vem tudo amarelinho. Cara de um focinho do outro.  

  
Com a criação do homem e a mulher, não foi assim. Não foi em 

linha de montagem. Foi em épocas separadas, diferentes. E quando você 
observar bem direitinho o ato criativo de Deus, poderá constatar que a 
tecnologia empregada foi bem diferente. A maneira como Deus fez o homem 
não foi a maneira como Ele fez a mulher. Ele poderia ter feito logo dois 
bonecos, do pó da terra, soprado em suas narinas e pronto. Não foi assim! 
Primeiro ele fez o homem, por um processo, usando uma tecnologia; fez a 
mulher, posteriormente, com um outro processo, utilizando uma outra 
tecnologia. Mas por que foi assim? Para mostrar que Deus estava fazendo seres 
análogos, mas diferentes.   

  
Quais ingredientes a mulher tem que o homem não tem? Bom, 

você dizer que a mulher o homem são diferentes fisicamente, não é nenhuma 
novidade. Homem e mulher são diferentes fisicamente. Mas as diferenças 
físicas não são as únicas características que distinguem o homem da mulher. 
Às vezes nos prendemos muito a esses aspectos físicos, biológicos. A mulher 
tem um aparelho reprodutor diferente do homem. A mulher gera o filho no 
seu ventre, o homem não. É só isso? Efetivamente, não!  

  
As maiores diferenças estão exatamente na personalidade. Deus 

nos fez seres, nessa área, muito, mas muito diferentes. Uma coisa que a 
mulher tem muito diferente do homem e que ganha em disparado é a 
intuição. A mulher tem uma intuição enorme, às vezes ficamos pensando: 
como é que ela pode falar uma coisa dessas? Como é que ela consegue checar 
isso? O homem, ao contrário, vai muito pela lógica. Ele trabalha com os dados 
que estão sobre a mesa, ele coteja, depois é que ele chega a conclusões.  

  
A mulher não, a mulher começa a intuir as coisas. Certa vez, eu 

estava muito animado na criação de uma nova empresa, expectativa por coisa 
nova, nova oportunidade de negócios. Imaginava, na minha cabeça, um 
grande sucesso. Muito animado mesmo. Cheguei em casa, conversei com a 
minha esposa: - vai dar certo, vai ser um negócio fantástico, o meu sócio é um 
cara legal e super experiente e ela só ouvindo, até um momento em que ela 
cruza dos braços, e diz: Meu querido, não fique triste com o que eu vou falar, 
mas eu não gostei da cara desse homem, desse teu sócio, eu acho que ele vai 
te enganar. Eu retruquei imediatamente: - como é que você fala uma coisa 
dessas, você nem o conhece? Ela respondeu: - não sei, sabe, mas um negócio 
roendo aqui dentro me disse isso. Sabia que intuição rói? Rói mesmo! A mulher 
tem isso. Não precisa nem dizer que não a ouvi e me dei muito mal. Foi 
preciso passar por essa experiência para nunca mais cair em outra.  

  
Por hoje é só, amanhã prometo compartilhar a última parte. 

 


