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CARTA DO IRMÃO JEFF FROMHOLZ + LIVRO HOMEM AO MÁXIMO 

         Guilherme Magalhães 

 

Resumo: 2º ENCONTRO DE HOMENS: Carta do Irmão Jeff Fromholz 

A maior preocupação na cabeça de um jovem atualmente é como provar para os outros que 

ele é um homem. Por isso os meninos estão preocupados com o tamanho dos seus pênis. Uma 

"quase" fixação por ter o pênis grande. O mundo os tem enganado fazendo pensar que o 

tamanho de uma parte do seu corpo demonstra se você é homem ou não. E os têm ensinado 

que o maior homem, o mais macho, é aquele que tem conquistado o maior número de 

meninas. Que engano! Que mentira! Mas quem vai ensiná-los diferente? A maior razão dos 

homens jovens estarem confusos sobre sexualidade é porque não houve um homem na vida 

lhes falando quem eles são.  

Nunca experimentaram o carinho puro de um homem, pai. E são carente disso. O que 

acontece muitas vezes é que um rapaz, carente do amor do pai, do exemplo de um homem na 

sua vida, vai procurar encher esse buraco no seu coração. Só, que ele mal sabe o que é, nem 

como e encher, e acaba experimentando outras coisas, relacionamentos e experiências que 

não deve. Tudo procurando preencher o buraco e saber que ele é homem.  

Os homens que lutam contra o homossexualismo, no fundo, no fundo, estão simplesmente 

procurando um amor de um homem, que não receberam de seus pais. Há segurança em saber 

que o seu pai o ama e o considera um homem. Claro que tem muitos outros fatores envolvidos 

nisso. E das meninas? 1/3 das adolescentes brasileiras solteiras (até 19 anos) ja tem pelo 

menos 1 filho. E 50% delas, criarão o filho sem pai por perto. No ano passado, 2,5 milhões de 

partos realizados nos hospitais publicos, 689 mil (27,56%) foram de adolescentes. Entre 1986 e 

1996 dobrou a quantidade de jovens que tiveram a sua primeira relação sexual entre os 15 e 

19 anos.  

As meninas estão procurando o carinho do pai, o amor que elas tanto precisam, nos rapazes. E 

os rapazes estão tentando mostrar que são homens através da conquista das meninas. Que 

combinação perigosa. Essa geração está confusa porque nós como adultos temos falhado com 

eles. Esquecemos de instruí-los nas coisas certas e colocar os valores certos. Um dos nossos 

problemas é que nossos pais não fizeram isso, e não sabemos exatamente como fazê-lo. 

Líderes: Preparem-se. Deus os tem colocado numa posição de serem pais ou mães de adoção. 

Essa geração não precisa mais do que alguém assumindo o lugar de um pai e fazendo questão 

de que esteja treinado do jeito que Deus quer. Líderes que não têm medo de fazer o que é 

certo porque é certo, independente das opiniões e conceitos do mundo. 1Co 4:14-16: "Não 

escrevo estas coisas para vos envergonhar; mas admoesto-vos como meus filhos amados. 

Porque ainda que tivésseis dez mil aios em Cristo, não teríeis, contudo, muitos pais; porque eu 

pelo evangelho vos gerei em Jesus Cristo.  
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Admoesto-vos, portanto, a que sejais meus imitadores". Você está preparado para ser um pai 

para essa geração carente desse amor e para dar as instruções e direção que devem ir através 

dele? Um pai verdadeiro sempre tem em vista o interesse do que seria melhor para o seu filho. 

Por isso você foi chamado. Não somente para dar direções e encher o buraco nas suas vidas, 

mas, para mostrar o amor do Pai e como deve andar com Ele. O seu exemplo falará mil vezes 

mais alto do que suas palavras. Resumo do Livro: Homem ao Máximo Em toda casa há um 

sacerdote e Deus determinou que o homem exerça essa função. Homens, vocês são o 

sacerdote da familia, queiram ou não. Mesmo que creiam nisso ou não. Mesmo que assuma 

essa missão e a pratique ou a ignore. É tarefa do sacerdote, além de servir à Deus, é ministrar 

espiritualmente àqueles que foram confiados aos seus cuidados. Ministrar é amar → Deus 

ordena que ame.  

O homem moderno confunde amor com desejo. Pelos parâmetros divinos, o amor não é um 

sentimento e por vezes nem proporciona uma sensação agradável. Caso o homem não seja 

esse ministro, deve-se e precisa-se ocorrer uma mudança. E o chefe da casa tem que mudar. 

Se o cabeça não mudar, mais cedo ou mais tarde haverá uma "revolução embaixo" que forçará 

a mudança. Uma empresa em crise só pode ser restaurada se aquele que esta no comando se 

dispuser a mudar. E esse principio se aplica a todas as áreas da vida humana, inclusive a 

familia: Para que a familia mude, é preciso que o homem da casa mude primeiro. Ele precisa 

crescer para que a familia cresça. É ele quem dá o exemplo.  

Para que isso aconteça, solte (largue) os seus recursos próprios, e passe a confiar em Deus com 

relação a todos os aspectos. É quando Deus opera em nós que ele desenvolve os diversos 

aspectos da verdadeira hombridade. Fp 2:13 - "Porque Deus é o que opera em vós tanto o 

querer como o efetuar, segundo a sua boa vontade." A questão da hombridade não é mero 

discurso, é um modo de viver (atitudes). OBS.: "Mais vale um grama de obediência (atitude), 

do que uma tonelada de oração.  

Quem ora muito, mas não obedece, torna nula toda a sua oração." Mudança requer coragem. 

O plano de Deus é que alguém assuma o comando. e homens, isso é com voces! Em Ef 5:23 a 

biblia afirma que o homem é o cabeça da casa, e o compara a Cristo, o cabeça da igreja Ef 5:23 

- "Porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele 

próprio o salvador do corpo". A verdade é que assim como Cristo é o salvador da Igreja e é 

nele que seus membros encontram solução, assim também é o homem para a familia. As 

soluções para os problemas da familia devem vir do homem.  

Deus quer que a familia tenha uma liderança forte e espera isso do homem. Homem ao 

Máximo - Pag 122: "Os jovens de hoje precisam de pais "fortes e corajosos". Precisam de 

heróis, de josués que reafirmem: "Eu e a minha casa serviremos ao Senhor" (Js 24.15). 

Precisam de daniéis, capazes de encarar os leões juristas de nossos dias e fechar-lhes a boca, 

para que parem de proferir palavras arrogantes contra Deus. E.M Bounds disse o seguinte: "Os 

métodos de Deus são os homens". Enquanto os homens procuram melhorar seus métodos, 

Deus procura homens melhores. E Ele os está procurando neste exato momento. Você se 

habilita?" A maior praga dos dias atuais é a ausência paterna.  
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Nada substitui o exemplo paterno. Filhos precisam de um pai, não de um anjo de guarda. 

Homem ao Máximo - Pág 128: "O homem é o cabeça. Sua principal responsabilidade, seu 

ministério sacerdotal, é conduzir a familia em justiça. Quem negligencia esse dever por 

covardia, para se entregar a prazeres pessoais, ou por ser irresponsável, está pecando. Isso é 

pecado. O ato mais nobre que um pai pode praticar é dar de si mesmo aos filhos e a Deus. O 

verdadeiro legado de um pai é o espírito que ele passa aos filhos. O pai atuante que conduz a 

familia de modo a que os filhos tenham bom relacionamento com Deus e uns com os outros, 

esta desenvolvendo ao máximo sua hombridade." Ser cabeça, ser líder, não quer dizer ser 

autoritário e falante.  

Porém, ao invés disso, na biblia Deus diz várias vezes: "Quem tem ouvidos [para ouvir] ouça". 

O Senhor dá um valor inestimável ao ato de escutar. Escutar é um ministério. Homem ao 

Máximo - Pág 131: "Uma recente pesquisa entre canais apontou fatos surpreendentes. Dos 

homens entrevistados, 75% afirmaram que o casamento deles ia muito bem. Mas apenas 25% 

das esposas desses homens disseram o mesmo. Conclui-se, então, que 50% deles estão com 

problemas e não o sabem. Por quê? Porque não ouvem o que a esposa tem a dizer. Não 

conhecem bem o cônjuge.  

Ainda não aprenderam a enxergar as características peculiares à sua mulher; não conhecem 

suas necessidades, seu anseio interior, nem o que lhes dá satisfação. Existem duas perguntas 

importantes que todo homem tem que encarar (dia mais, dia menos). E não somente encarar, 

mas responder também. A primeira delas é:"Que pensais vós de Cristo?" A segunda é: "Você 

vai assumir sua condição de homem?" Ou,"Você vai assumir sua hombridade?" Hombridade e 

semelhança com Cristo são sinônimos. Ser homem em todo o seu potencial é ter um caráter 

semelhante ao de Cristo. Homem ao Máximo - Pág 147: "O homem dominou os montes, os 

mares e até o espaço. Mas a maior façanha que um homem pode realizar é dominar seu 

espírito. "Melhor é o... que domina o seu espírito, do que o que toma uma cidade" (Pv 16.32). 

Ser homem em todo o seu potencial é ter um caráter semelhante ao de Cristo. Seja homem! 

 Viva como homem em todo o seu potencial! Hombridade: As Duas Personalidades mais 

Notáveis das Escrituras: Continuando a nossa busca por entender mais sobre Hombridade, 

vamos em frente. Nestes dias de confusão e desordem, a sociedade tem ansiado por uma 

definição de hombridade que seja sólida. Onde porém, encontramos tal definição? O segredo 

está nas Escrituras. 1Co 15:47 afirma: "O primeiro homem, formado da terra, é terreno; o 

segundo homem é do céu". São eles Adão e Jesus Cristo. O primeiro Adão representa a vida 

separada de Deus. Sua hombridade segue um curso natural e baseia-se no instinto, na reação e 

na preservação, em vez de apoiarse na revelação.  

Em contraste, o segundo Adão (Cristo) representa a vida em união com Deus. Quando 

comparamos o primeiro Adão ao segundo, quatro diferenças, de cunho definidor, emergem. 

De tudo o que esta faltando na vida dos homens desta era, o item mais poderoso é a resposta 

à simples pergunta: "O que é um homem?". Os contrastes que estabeleceremos entre Adão e 

Jesus nos darão uma resposta de forte impacto. Princípio de Hombridade nº1: O Verdadeiro 

Homem Rejeita a Passividade Os meninos e os homens demonstram uma agressividade natural 

para iniciar coisas, explorar o desconhecido e realizar feitos.  
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Todavia, não há uma agressividade correspondente em se tratando de ações positivas em nível 

social e espiritual. Por quê? A razão está na nascente biblica do Gênesis. Em Gênesis 3, vemos 

que a serpente se aproxima de Eva com uma proposta tentadora. Ela convenceu a mulher de 

que o fruto proibido é, na verdade, o caminho para a vida. Satanás a persuade, então, com a 

promessa de que, se ela comer do fruto, será "como Deus" (Gn 3.5).  

O cenário está pronto para Adão intervir. Afinal, Deus lhe delegara a responsabilidade de 

cuidar do jardim e, além disso, a proibição de comer do fruto. Deus havia dado ao primeiro 

homem uma vontade a ser obedecida ("da árvore do conhecimento do bem e do mal não 

comerás"), uma obra a ser feita ("cultivar [o jardim] e o guardar") e uma mulher a quem amar 

(Eva). Essas eram suas responsabilidades. O leitor alguma vez já se perguntou o que Adão 

estava fazendo enquanto Eva estava ali, ouvindo a proposta da serpente? Adão estava bem ali, 

assistindo à sua esposa, enquanto esta contemplava o suicídio moral e espiritual. Gênesis 3.6 

nos diz: "E viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos, e 

árvore desejavel para dar entendimento; tomou do seu fruto, e comeu, e deu também a seu 

marido, e ele comeu com ela" Quando chegou o momento de demonstrar a verdadeira 

hombridade e de proteger sua mulher - ele ficou simplesmente parado, olhando a cena!  

Agiu com passividade. Recusou-se a assumir as responsabilidades sociais e espirituais que Deus 

lhe confiara. Desde então, os homens têm imitado o comportamento adâmico. Acaso você ja 

se perguntou por que a biblia constantemente conclama os maridos a amarem suas esposas, a 

liderar com responsabilidade o lar e a instruir seus filhos na vida espiritual? O motivo é que os 

homens possuem uma natureza caída que, na realidade, afasta-os dessas responsabilidades. 

Isso deriva do fato de serem homens. Vem de Adão. As familias anseiam por homens que 

sejam capazes de fazer mais do que simplesmente "desligar-se do mundo" ao chegarem em 

casa após o trabalho.  

As crianças desejam ter pais que se envolvam com elas, que lhes forneçam direção moral e 

espiritual; que sejam doadores de vida e transmitam-lhes aprovação. As mulheres querem ter 

um homem que as protejam, não, que as usem. A sociedade, por sua vez, carece de homens 

capazes de defender os dogmas morais. Todavia, precisamos nos perguntar: "Onde estão esses 

homens?" Graças a Deus, contudo, pelo segundo Adão - Jesus Cristo! À diferença do primeiro, 

que ficou passivo diante do mal, Jesus Cristo foi um homem de iniciativa. 

 Ele se recusou a cruzar os braços quando o pecado invadiu a ordem que Deus havia criado. 

Vejamos os verbos de ação, em Felipenses 2.5-8: "Tende em vós o mesmo sentimento que 

houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como 

usurpação ser igual a Deus; antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, 

tornando-se em semelhança de homens; e, reconhecido em figura humana, a si mesmo se 

humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz." A verdadeira hombridade 

começa quando decidimos rejeitar a passividade social e espiritual, em situações em que ficar 

de braços cruzados é a opção mais confortável e natural. O homem de verdade se apresenta. 

Principio de Hombridade nº2: O Verdadeiro Homem Aceita a Responsabilidade que lhe Cabe 

Tal qual Adão, Jesus Cristo também recebeu três responsabilidades específicas do Pai.  
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Ao nosso Senhor foram confiados: uma vontade a ser obedecida (a de seu Pai), uma obra a ser 

feita (remir os perdidos), e uma "mulher" a quem amar (a Igreja). De acordo com os Salmos 

40.7,8 - uma passagem que, sem dúvida, faz referencia ao Messias - Jesus Cristo aceitou essas 

responsabilidades com grande entusiasmo: "Então eu disse: Eis que estou, no rolo do livro está 

escrito a meu respeito; agrada-me fazer a tua vontade, ó Deus meu; dentro em meu coração 

está a tua lei".  

Que contraste incrível com o primeiro Adão, que rejeitou a vontade de Deus, disse não à obra 

divina e recusou-se a amar a mulher que Deus lhe havia dado. Em todos esses pontos, Jesus fez 

exatamente o oposto! Ele aceitou as responsabilidades que lhe cabiam e o fez com alegria. Há 

uma ilustração maravilhosa dessa atitude em João 4.34. Os discipulos levaram comida a Ele, 

que não havia se alimentado o dia inteiro. Jesus, no entanto, recusou a oferta e, ao mesmo 

tempo, articulou um principio que era claramente a força motriz de sua vida: "A minha comida 

consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra".  

O que leva um homem a assumir, com entusiasmo, suas responsabilidades sociais e 

espirituais? O homem assume a responsabilidade social com mais naturalidade e eficácia 

quando: (1) enxerga com clareza que é dele a responsabilidade principal pelo bemestar dos 

outros e que estes dependem dele, e (2) quando é treinado, desde pequeno, a reconhecer e 

assumir essa responsabilidade com fidelidade, pelos homens que fazem parte de sua vida. 

 São elas: uma vontade a ser obedecida (a vontade de Deus tal qual revelada nas Escrituras), 

uma obra a ser feita (não apenas o seu trabalho, mas também sua função no lar, na igreja e na 

comunidade) e uma mulher a quem amar (a esposa). Portanto, para ser um homem de grande 

honra, o cavaleiro dos dias modernos deve ser versado nessas três artes, sendo iniciado nelas 

desde pequeno pelo seu próprio mentor: o pai! Ok. Uma hora todos nós teremos que partir, 

mas, na prática, cada um de nós continuará vivo nos filhos e filhas em quem investimos nossa 

vida. Será que é daí que vem o verbo "passar", no sentido de morrer. Alguns dizem que o 

individuo "passou", quando, na verdade, querem dizer que ele não está mais aqui no mundo. 

Mas, de fato as pessoas passam a si mesmas.  

O Principio de Hombridade n°3: O Verdadeiro Homem Lidera com Coragem 1Corintios 11.3: 

"Quero, entretanto, que saibais ser Cristo o cabeça de todo homem, e o homem o cabeça da 

mulher, e Deus o cabeça de Cristo". Deus criou o homem para liderar! Adão renunciou ao seu 

papel de liderança quando se recusou a entrar em cena e liderar sua esposa. Essa falta de ação 

é exatamente o que tem acometido muitos homens: passivos, eles se submetem aos 

sentimentos e ás emoções do momento, em vez de liderarem, com agressividade e com a 

verdade de Deus. Para exercer a liderança, o homem precisa ter a coragem de dominar suas 

paixões e de refrear-se com o principio da verdade. 

 Em muitas ocasiões e, sobretudo, ao ser tentado no deserto, Jesus demonstrou a liderança 

que um verdadeiro homem deve ter. Após jejuar 40 dias, foi levado por Satanás a uma alta 

montanha. Ali o diabo lhe mostrou todos os reinos do mundo. Para exercer a liderança, o 

homem precisa ter a coragem de dominar suas paixões e de refrear-se com o principio da 

verdade. Esse é o modelo que Jesus Cristo nos ensinou. em muitas ocasiões e, sobretudo, ao 

ser tentado no deserto, Jesus demonstrou a liderança que um verdadeiro homem deve ter. 

Após jejuar 40 dias, foi levado por Satanás a uma alta montanha.  
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Ali, o diabo lhe mostrou todos os reinos do mundo. O "segundo Adão" possuía uma coragem 

que o "primeiro Adão" não tinha. As emoções de Cristo apelaram para que Ele se rendesse à 

"glória" que lhe estava sendo oferecida. Jesus tinha uma vontade firme. Sua resposta alinha-se 

com a fibra da qual é feita a autêntica hombridade: "Retira-te, Satanás, porque está escrito: Ao 

Senhor teu Deus adorarás, e só a ele darás culto". "Retira-te!" é um grito de comando de 

liderança masculina.  

A coragem para liderar com a verdade, em vez de render-se aos sentimentos, sempre separa 

os homens dos garotos. A determinação, a coragem e o amor, o tornaram no Lider Servo. 

Principio de Hombridade nº4: O Verdadeiro Homem Espera Receber a Maior Recompensa A 

hombridade é um desafio. Pode ser vista como mera tarefa, um fardo a mais. Deus, no 

entanto, nunca tencionou que a hombridade biblica fosse um peso. Ao contrário, Ele a 

planejou para que fosse um instrumento libertador e um meio de grande recompensa.  

Jesus deixou um exemplo pra nós. Ele assumiu suas responsabilidades - a vontade a ser 

obedecida, a obra a ser feita e a mulher a quem amar. Hebreus 12.1-2: "... corramos com 

perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o Autor e 

Consumador da fé, Jesus, o qual em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, 

não fazendo caso da ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus". 

 Que motivação interior o conduziu à cruz? Foi a expectativa da alegria! A grande recompensa. 

"Pela fé Moisés, quando ja homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, 

preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus, a usufruir prazeres transitórios do 

pecado; porquanto considerou o opróbrio de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros 

do Egito, porque contemplava o galardão" (Hb 11.24-26) A hombridade genuína é rígida e 

severa; ela exige coragem e sacrifício da nossa parte. No entanto ela é, acima de tudo, um 

chamado à vida! "... eu vim para que tenham vida e a tenham em abundancia". (Jo 10.10) "... 

mas como está escrito: Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em 

coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam." (1Co 2.9) "De fato, 

grande fonte de lucro é a piedade com o contentamento." (1Tm 4.8) e estarem ancorados, 

ficam soltos, à deriva. 
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