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O que o mundo diz sobre o homem?

• Homem que é homem não chora.

• Isso não é comida de homem

• Cheiro de homem...

• Homem tem que ser “pegador”.

• Super-herói ou príncipe encantado?



O que Deus diz acerca do HOMEM?

1. Como é e quem é o homem criado por Deus?

2. Responsabilidades bíblicas do homem

• Mandato Espiritual: O homem como sacerdote

• Mandato Social: O homem como profeta

• Mandato Cultural: O homem como rei

3. Como me tornar um homem de Deus?

4. Uma palavra às mulheres
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Fomos criados por Deus para ser:
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O homem como sacerdote

Comunhão 
com Deus

Santidade ao 
Senhor

Amor 
sacrificial

Intercessão 
pela família (e 

outros)

Culto: tudo 
para a glória 

dEle!



O homem como profeta

Pregue para 
você mesmo!

Pregue para a 
tua esposa!

Pregue para os 
teus filhos!

Pregue aos 
cristãos!

Pregue aos não-
crstãos!

Pregue com vida 
e com a boca!

Denuncie as 
inverdades!

Denuncie a 
injustiça social!

Esteja disposto 
a ser perseguido!



O homem como rei

Seja o cabeça de 
tua esposa!

Seja autoridade 
sobre teus filhos!

Assuma o teu 
papel na igreja!

Domine sobre 
alguma área da 

criação de Deus.

Dirija para o 
bem dos 
dirigidos.

Dt 17.16-20!

Lute!
Use seu $ para a 
glória de Deus!



Não caia no erro de tornar-se
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Como me tornar um homem de Deus?

Arrependimento

Fé

Oração

Bíblia

Comunhão

Sacramentos

PRÁTICA
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Uma palavra às mulheres

Tito 2.3-5 Quanto às mulheres idosas, semelhantemente, que 

sejam sérias em seu proceder, não caluniadoras, não escravizadas 

a muito vinho; sejam mestras do bem, 4 a fim de instruírem as 

jovens recém-casadas a amarem ao marido e a seus filhos, 5 a 

serem sensatas, honestas, boas donas de casa, bondosas, sujeitas 

ao marido, para que a palavra de Deus não seja difamada.



Uma palavra às mulheres

Orem nós! Não sejam cabeça! Submetam-se!

Ajudem-nos 
amorosamente a 
cumprir nosso 

papel!

Busquem 
conhecer e 

cumprir o seu 
papel!

Santifiquem-se!
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