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Efésios 5:22-24 As mulheres sejam sujeitas a seus maridos, como ao Senhor; 23
porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da
Igreja, sendo ele o salvador do corpo. 24 Mas, como a Igreja é sujeita a Cristo,
assim também as mulheres o sejam a seus maridos em tudo.

Efésios 5:31,33 Por essa razão, o homem deixará a seu pai e a sua mãe e unir-
se-á a sua mulher, e serão os dois uma só carne. 33 Não obstante, também
vós, cada um de per si, assim ame a sua mulher como a si mesmo, e a mulher
tema a seu marido.

1  Coríntios  7:3 O marido pague a sua mulher  o que lhe deve,  e,  da mesma
maneira, a mulher, ao marido.

1  Coríntios  7:34 Também a mulher que não está casada e a virgem cuida das
coisas do Senhor, para ser santa tanto no corpo como no espírito; a casada,
porém, cuida das coisas do mundo, de como agrade a seu marido.

Colossenses 3:18 Mulheres, estai sujeitas a vossos maridos, como convém no
Senhor.

1  Timóteo  2:11-15 A mulher aprenda em silêncio, com toda a sujeição; 12 pois
não permito à mulher que ensine, nem que tenha domínio sobre o homem,
mas que esteja em silêncio. 13 Pois Adão foi formado primeiro; depois, Eva.
14 Adão não foi seduzido, mas a mulher é que, deixando-se iludir, caiu na
transgressão;  15  entretanto,  ela  será  salva  no  dar  filhos  ao  mundo,  se
permanecer na fé, no amor e na santidade, com moderação.

Gênesis 3:16 Disse ele à mulher: Multiplicarei grandemente o teu sofrer e a tua
conceição; em dor darás à luz filhos; o teu desejo será para teu marido, e ele
te dominará.

1  Pedro  3:1,2 Igualmente vós, mulheres, sede sujeitas a vossos maridos, para
que, se ainda alguns há que não obedecem à palavra, pelo procedimento das
mulheres,  sejam  estes  ganhos  sem  a  palavra,  2  considerando  o  vosso
procedimento casto e com temor.

Tito 2:1-5 Tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. 2 Exorta os velhos a que
sejam  sóbrios,  circunspectos,  prudentes,  sãos  na  fé,  no  amor  e  na
perseverança; 3 da mesma maneira, as velhas, a que sejam de compostura
reverente, não maldizentes, não dadas ao excesso no uso do vinho, a que
ensinem o bem,  4 para que instruam as mulheres moças a  amarem seus
maridos  e  seus  filhos,  5  a  serem prudentes,  castas,  cuidadosas  da  casa,
bondosas, sujeitas a seus maridos a fim de que a palavra de Deus não seja
blasfemada.

Provérbios 12:4 A mulher virtuosa é a coroa de seu marido; mas a que causa
vergonha é como apodrecimento nos seus ossos.



Provérbios 14:1 A mulher sábia edifica a sua casa, mas a insensata a derruba
com as suas mãos.

Provérbios 19:13 O filho insensato é a calamidade do pai, e as rixas da mulher
são uma goteira contínua.

Provérbios 21:9,19 Melhor é morar no canto do eirado do que com a mulher de
contendas numa casa espaçosa. 19 Melhor é habitar numa terra erma do que
com a mulher rixosa e iracunda.

Provérbios 25:24 Melhor é morar no canto do eirado do que com uma mulher de
contendas numa casa espaçosa.

Provérbios 27:15,16 A goteira contínua num dia chuvoso e a mulher contenciosa
são semelhantes. 16 Aquele que quer retê-la retém o vento, e a sua direita
pega em óleo.

Provérbios 31:10-31 A mulher virtuosa, quem a pode achar? Porque a sua valia
muito excede a dos corais. 11 O coração de seu marido confia nela, e não lhe
haverá falta de lucro. 12 Ela lhe faz o bem e não o mal, em todos os dias da
sua vida. 13 Ela busca lã e linho e de bom grado trabalha com as suas mãos.
14 É como os navios do negociante; de longe traz o seu pão. 15 Também se
levanta, quando ainda está escuro, e dá mantimento à sua casa, e, às suas
escravas, a tarefa. 16 Considera um campo e compra-o; com o fruto das suas
mãos planta uma vinha. 17 Cinge os seus lombos de fortaleza e corrobora os
seus braços. 18 Percebe que a sua negociação é proveitosa; a sua lâmpada
não se apaga de noite. 19 Estende as suas mãos ao fuso e com a mão pega
na roca. 20 Abre a sua mão para o pobre, estende ao necessitado as suas
mãos. 21 Não tem medo da neve pela sua família, pois todos os da sua casa
estão  vestidos  de  escarlate.  22  Faz  para  si  cobertas,  veste-se  de  linho
finíssimo e de púrpura.  23 Conhece-se seu marido nas portas,  quando se
assenta entre os anciãos da terra.  24 Faz vestidos de linho e vende-os;  e
entrega cintas ao negociante. 25 A força e a dignidade são os seus vestidos, e
ri-se do tempo vindouro. 26 Abre a sua boca com sabedoria, e a instrução
amável está na sua língua. 27 Atende ao bom andamento da sua casa e não
come  o  pão  da  preguiça.  28  Seus  filhos  levantam-se  e  chamam-na  bem-
aventurada;  também  seu  marido  a  louva,  dizendo:  29  Muitas  filhas  têm
procedido  virtuosamente,  mas  tu  a  todas  sobrepujas.  30  A  graça  é
enganadora, e a formosura é vã; mas a mulher que teme a Jeová, esta será
louvada. 31 Dai-lhe do fruto das suas mãos; e, nas portas, louvem-na as suas
obras.
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