
Esposas   Escrituras - Wives Scriptures  

Efésios  5:22-24  Vós,  mulheres,  sujeitai-vos  a  vossos  maridos,  como  ao 
Senhor; 23 Porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é 
a cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. 24 De sorte 
que,  assim  como  a  igreja  está  sujeita  a  Cristo,  assim  também  as 
mulheres sejam em tudo sujeitas a seus maridos.

Efésios 5:31 Por isso deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá a sua 
mulher; e serão dois numa carne.

Efésios 5:33 Assim também vós, cada um em particular, ame a sua própria 
mulher como a si mesmo, e a mulher reverencie o marido.

1 Coríntios 7:3,34 O marido pague à mulher a devida benevolência, e da 
mesma sorte a mulher ao marido. 34 Há diferença entre a mulher casada 
e a virgem. A solteira cuida das coisas do Senhor para ser santa, tanto no 
corpo como no espírito; porém, a casada cuida das coisas do mundo, em 
como há de agradar ao marido.

Colossenses 3:18 Vós, mulheres, estai sujeitas a vossos próprios maridos, 
como convém no Senhor.

1 Timóteo 2:11-15 A mulher aprenda em silêncio, com toda a sujeição. 12 
Não permito, porém, que a mulher ensine, nem use de autoridade sobre o 
marido, mas que esteja em silêncio. 13 Porque primeiro foi formado Adão, 
depois Eva. 14 E Adão não foi enganado, mas a mulher, sendo enganada, 
caiu  em  transgressão.  15  Salvar-se-á,  porém,  dando  à  luz  filhos,  se 
permanecer com modéstia na fé, no amor e na santificação.

Génesis 3:16 E à mulher disse: Multiplicarei grandemente a tua dor, e a tua 
conceição; com dor darás à luz filhos; e o teu desejo será para o teu 
marido, e ele te dominará.

1 Petro 3:1,2 Semelhantemente,  vós,  mulheres,  sede sujeitas aos vossos 
próprios maridos; para que também, se alguns não obedecem à palavra, 
pelo porte de suas mulheres sejam ganhos sem palavra; 2 Considerando 
a vossa vida casta, em temor.

Tito 2:1-5 Tu, porém, fala o que convém à sã doutrina.  2 Os velhos,  que 
sejam sóbrios, graves, prudentes, sãos na fé, no amor, e na paciência; 3 
As mulheres idosas,  semelhantemente,  que sejam sérias no seu viver, 
como  convém  a  santas,  não  caluniadoras,  não  dadas  a  muito  vinho, 
mestras  no  bem;  4  Para  que  ensinem  as  mulheres  novas  a  serem 
prudentes,  a amarem seus maridos,  a amarem seus filhos, 5 A serem 
moderadas, castas, boas donas de casa, sujeitas a seus maridos, a fim 
de que a palavra de Deus não seja blasfemada.

Provérbios 12:4 A mulher virtuosa é a coroa do seu marido, mas a que o 
envergonha é como podridão nos seus ossos.



Provérbios 14:1 Toda mulher sábia edifica a sua casa; mas a tola a derruba 
com as próprias mãos.

Provérbios 19:13 O filho insensato é uma desgraça para o pai, e um gotejar 
contínuo as contendas da mulher.

Provérbios 21:9,19 É melhor morar num canto de telhado do que ter como 
companheira em casa ampla uma mulher briguenta. 19 É melhor morar 
numa terra deserta do que com a mulher rixosa e irritadiça.

Provérbios 25:24 Melhor é morar só num canto de telhado do que com a 
mulher briguenta numa casa ampla.

Provérbios 27:15 O gotejar contínuo em dia de grande chuva, e a mulher 
contenciosa, uma e outra são semelhantes;

Provérbios 27:16 Tentar moderá-la será como deter o vento, ou como conter 
o óleo dentro da sua mão direita.

Provérbios  31:10-31  Mulher  virtuosa  quem a  achará?  O  seu  valor  muito 
excede ao de rubis.  11  O coração do seu marido está  nela  confiado; 
assim ele não necessitará de despojo. 12 Ela só lhe faz bem, e não mal, 
todos os dias da sua vida. 13 Busca lã e linho, e trabalha de boa vontade 
com suas mãos. 14 Como o navio mercante, ela traz de longe o seu pão. 
15  Levanta-se,  mesmo  à  noite,  para  dar  de  comer  aos  da  casa,  e 
distribuir a tarefa das servas. 16 Examina uma propriedade e adquire-a; 
planta uma vinha com o fruto de suas mãos. 17 Cinge os seus lombos de 
força, e fortalece os seus braços. 18 Vê que é boa a sua mercadoria; e a 
sua lámpada não se apaga de noite. 19 Estende as suas mãos ao fuso, e 
suas mãos pegam na roca. 20 Abre a sua mão ao pobre, e estende as 
suas mãos ao necessitado. 21 Não teme a neve na sua casa, porque toda 
a  sua  família  está  vestida  de  escarlata.  22  Faz  para  si  cobertas  de 
tapeçaria;  seu  vestido  é  de  seda  e  de  púrpura.  23  Seu  marido  é 
conhecido nas portas,  e assenta-se entre os anciãos da terra.  24 Faz 
panos de linho fino e vende-os, e entrega cintos aos mercadores. 25 A 
força e a honra são seu vestido, e se alegrará com o dia futuro. 26 Abre a 
sua boca com sabedoria, e a lei da beneficência está na sua língua. 27 
Está atenta ao andamento da casa, e não come o pão da preguiça. 28 
Levantam-se  seus  filhos  e  chamam-na  bem-aventurada;  seu  marido 
também, e ele a louva. 29 Muitas filhas têm procedido virtuosamente, 
mas tu és, de todas, a mais excelente! 30 Enganosa é a beleza e vã a 
formosura, mas a mulher que teme ao SENHOR, essa sim será louvada. 
31 Dai-lhe do fruto das suas mãos, e deixe o seu próprio trabalho louvá-la 
nas portas.
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