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É Errado uma Esposa
Trabalhar Fora de Casa?
John MacArthur, Jr.
Tradução: Felipe Sabino de Araújo Neto1

A questão de esposas trabalhando fora de casa é uma que ela e seu
marido devem chegar a um entendimento a partir de uma perspectiva bíblica,
e então permitir que o Espírito Santo oriente em sua situação específica.
Tito 2:4-52 ensina que as mulheres devem ser prudentes (isto é,
conhecer suas prioridades). Quais são as prioridades que uma mulher casada
deveria adotar? Sua primeira deveria ser satisfazer as necessidades de sua
família. O versículo 4 diz que as esposas devem amar seus maridos e filhos.
Para serem “amantes do esposo” e “amantes dos filhos” (como lemos
literalmente no grego), o versículo 5 diz que as mulheres deveriam ser “boas
donas de casa”. Essa frase é uma palavra no grego (oikourgos) e significa
“trabalhadores do lar” ou “trabalhadores no lar”. 1 Timóteo 5:143 enfatiza o
mesmo ponto dizendo que as esposas devem “governar a casa”. Essa frase no
grego (oikodespoteo) significa “guardar a casa”. A prioridade de uma esposa,
portanto, é cuidar do seu lar. Ela mostra seu amor por seu esposo e filhos
fazendo do lar um refúgio de paz e descanso para a família, amigos e
hóspedes.
A segunda prioridade da esposa é encontrada em 1 Timóteo 2:15,4 que
ensina que ela encontrará grande utilidade dando à luz filhos. A palavra grega
para dar à luz filhos (teknogonia) significa não somente gerar filhos, mas
também abrange a idéia de educá-los. Esse versículo ensina também que
infundir valores nos filhos é parte do papel de uma mãe. Deuteronômio 6:6-
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“Para que ensinem as mulheres novas a serem prudentes, a amarem seus maridos, a amarem seus filhos,
a serem moderadas, castas, boas donas de casa, sujeitas a seus maridos, a fim de que a palavra de Deus
não seja blasfemada”.
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“Quero, pois, que as que são moças se casem, gerem filhos, governem a casa…”.
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“Salvar-se-á, porém, dando à luz filhos, se permanecer com modéstia na fé, no amor e na santificação”.
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7,5 Provérbios 1:86 e 6:207 nos dizem que deveria ser ensinado aos filhos os
princípios da Escritura (começando com a verdade do evangelho). As mães
desempenham uma parte crucial nesse processo.
Uma terceira prioridade de uma esposa é encontrada na descrição da
mulher diligente encontrada em Provérbios 31:10-21.8 O versículo 21 diz que
ela está envolvida no cuidado para com as necessidades do pobre e
desprivilegiado. Como uma crente, uma esposa cristã tem o privilégio e
responsabilidade de servir aos outros. Uma área primária na qual esse trabalho
se realiza é na igreja, à medida que ela emprega seus dons dentro do corpo de
Cristo.
Uma esposa que satisfaz essas três prioridades provavelmente será uma
pessoa muito ocupada. Se ela ainda tiver tempo sobrando, então estará livre
para buscar atividades empreendedoras e criativas fora do lar. Sem dúvida, as
mulheres que são mais livres para fazer isso são as solteiras e aquelas casadas,
mas ainda sem filhos.9 Mas mesmos essas mulheres deveriam se assegurar que
estão cumprindo suas responsabilidades no lar antes de saíram para o local de
trabalho.

Fonte: http://www.gty.org/
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“E estas palavras, que hoje te ordeno, estarão no teu coração; e as ensinarás a teus filhos e delas falarás
assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te”.
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“Filho meu, ouve a instrução de teu pai, e não deixes o ensinamento de tua mãe”.
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“Filho meu, guarda o mandamento de teu pai, e não deixes a lei da tua mãe”.
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“Mulher virtuosa quem a achará? O seu valor muito excede ao de rubis. O coração do seu marido está
nela confiado; assim ele não necessitará de despojo. Ela só lhe faz bem, e não mal, todos os dias da sua
vida. Busca lã e linho, e trabalha de boa vontade com suas mãos. Como o navio mercante, ela traz de
longe o seu pão. Levanta-se, mesmo à noite, para dar de comer aos da casa, e distribuir a tarefa das
servas. Examina uma propriedade e adquire-a; planta uma vinha com o fruto de suas mãos. Cinge os seus
lombos de força, e fortalece os seus braços. Vê que é boa a sua mercadoria; e a sua lâmpada não se apaga
de noite. Estende as suas mãos ao fuso, e suas mãos pegam na roca. Abre a sua mão ao pobre, e estende
as suas mãos ao necessitado. Não teme a neve na sua casa, porque toda a sua família está vestida de
escarlata”.
9
Ler: http://www.monergismo.com/textos/familia_casamento/beneficios-ter-filhos_jim-west.pdf
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