
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

TREZE REGRAS INFALÍVEIS PARA O MARIDO DESTRUIR 
SEU CASAMENTO 

 
1. Não se preocupe com a vida espiritual de sua esposa. Não ore 

por ela e nem se empenhe para que ela cresça espiritualmente. Se ela está bem 
com Deus ou não, isso é problema dela. 

 
2. Jamais fale do seu amor por ela e não se empenhe em 

demonstrá-lo. Lembre-se: amar a esposa não é um dever como a Bíblia ensina 
(Ef 5.25); amar é só um sentimento involuntário. E esse sentimento já passou 
há muito tempo. 

 
3. Deixe a liderança espiritual da casa por conta da sua esposa. 

Ela é quem deve puxar você e os filhos para a igreja. 
 
4. Não tome nenhuma iniciativa para resolver os problemas ou 

suprir as necessidades da casa. Quando a “coisa” complicar, deixe que ela 
resolva. 

 
5. Tenha como a preocupação principal da sua vida o ganhar 

dinheiro. Por isso, faça muitas horas extras, economize evitando passear com a 
família e não perca tempo ficando à toa em casa. Lembre-se: o que importa é 
dar a eles um padrão de vida melhor, custe o que custar; e o sucesso no trabalho 
é mais importante do que o sucesso no lar. 

 
6. Não consulte a opinião dela para nada. O que ela acha não 

interessa. Quem manda na casa é você. Não é isso o que a Bíblia ensina? 
 
7. Critique a sua esposa incessantemente e trate-a com aspereza. 

Faça com que ela se sinta um lixo. Por outro lado, lembre-se de tratar outras 
mulheres com toda a simpatia, polidez e cavalheirismo. 1Pedro 3.7 é bonito, 
mas não funciona! 

 



8. Não leve a sério os sentimentos dela. Quando ela chorar por que 
o bolo queimou ou por que uma peça de louça quebrou, trate-a com desdém. 
Afinal, isso é “coisa de mulher”, não é mesmo? 

 
9. Nunca a elogie por nada. Diga como sua mãe cozinha melhor 

que ela. Elogie a beleza de outras mulheres, porém jamais repare quando ela 
cortar ou mudar a cor dos cabelos para lhe agradar. 

 
10. Jamais peça perdão a ela ou aos filhos. Pedir perdão iria 

diminuí-lo, torná-lo fraco e imperfeito, algo que você de fato não é! 
 
11. Faça prevalecer sempre sua vontade, mesmo que esteja 

errado. Jamais ceda ou volte atrás em suas decisões, pois admitir erros e mudar 
de idéia poderia ser um mau exemplo para os filhos. Papai não erra! 

 
12. Esqueça as datas importantes da vida de vocês como casal. Por 

exemplo: a data do casamento, a data do aniversário dela e o dia dos 
namorados. 

 
13. Faça brincadeiras com sua esposa em público, expondo os 

defeitos que ela tem e as falhas que ela comete. Constrangê-la diante das 
pessoas vai fazer com que você se sinta superior (e engraçadinho!). 

 
— Marcos Granconato | Marcos Samuel Santos 

 
Fonte: Puritano Conservador. 


