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Plano de curso

• Professores: Pr. Carlos Henrique e Sandra Botelho.

• Disciplina: Família, ideia de Deus.

• Duração: de 10 de Março a 12 de Maio de 2019.

• Objetivo: Estudar na Bíblia os princípios relativos à área de
casamento e família em sua integralidade, de acordo com um
conjunto dos propósitos de Deus para os relacionamentos
humanos



Plano de curso

• Ementa: Abordagem Bíblica e Integrativa, reconstrução e volta
aos fundamentos bíblicos de casamento e família na visão
judaico-cristã;

• Conteúdo programático: em anexo.

• Metodologia: aulas expositivas, uso de vídeos, datashow, revisão
e tarefas.

• Avaliação: exercícios de revisão e teste escrito.



Conteúdo programático

• A presente crise cultural: reconstruindo a base.

• O casamento no VT e no NT..

• A natureza do casamento.

• Laços de família no AT e no NT.

• Ter ou não ter filhos: questões excepcionais e sabedoria na criação de filhos.

• O Solteirismo.

• Divórcio e novo casamento.

• A família na igreja.



Referências Bibliográficas:

• Bíblia Sagrada.

• CUNHA, ILMA LUCI GOMES. Família – lugar de refúgio ou campo
de batalha? Ed. Central Gospel. Rio de Janeiro, 2013.

• KÖSTENBERGER, ANDREAS J. Deus, casamento e família:
reconstruindo o fundamento bíblico. 2ed ampliada. Ed. Vida
Nova. São Paulo, 2015.



A PRESENTE CRISE CULTURAL:
RECONSTRUINDO A BASE



AQUECIMENTO

• Sem citar nomes, você conhece alguma família que passou por um
divórcio? E as causas e os efeitos que esse divórcio causou sobre a
família? Na sua opinião a igreja poderia ter sido mais ativa na prevenção
e restauração desse casamento? Como a igreja poderia ter se envolvido
mais efizcamente nesse casamento?

• Você participou de algum congresso ou grupo de estudo sobre
casamento e família? Quais foram os temas centrais? Em sua opinião, a
Bíblia recebeu a devida ênfase?



AQUECIMENTO

• Cite dois motivos pelos quais é necessário um estudo bíblico e
integrado dos temas casamento e família.

• Descreva a mudança de paradigmas que vemos hoje com
respeito ao casamento e à família.

• Quais são os efeitos negativos dessa mudança de paradigmas?



Romanos 12:2

• Maridos tiranos;

• Mulheres manipuladoras.

” Não se amoldem ao
padrão deste mundo, mas 

transformem-se pela 
renovação da sua mente, 

para que sejam capazes de 
experimentar e comprovar
a boa, agradável e perfeita

vontade de Deus.”

https://www.bibliaonline.com.br/nvi/rm/12/2+
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AS ESCRITURAS    X    PÓS-MODERNIDADE

• Gen 2. 24

• CASAMENTO = união entre um 
homem e uma mulher.

• Nenhuma definição de família tem o
direito de reivindicar mais legitimidade
do que outras.

• Ética com valores pautados em
realização própria, em prazer pessoal e
no dinheiro.

• valores que prezam os direitos
humanos, a realização pessoal e a
utilidade pragmática em nível
individual e social (ideologia libertária)



REFLEXOS NA PÓS-MODERNIDADE

• Crise cultural → crise espiritual → Declínio e corrupção moral;

• Poligamia, divórcios, sexo fora do casamento, adultério, gravidez
precoce, aborto, homossexualidade, confusão de papéis dos sexos
(masculino e feminino);

• Achar que o processo político ou a discussão humana racional
resolverá o atual dilema de procurar definir ou redefinir o casamento e
a família.



SOLUÇÃO
Voltar às Escrituras; colocar 
Deus de volta no centro do 

casamento e da família.
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DEIXAR E UNIR-SE

O Casamento no Antigo Testamento



O Casamento no Antigo Testamento
Gen 1-3

• A) Gen. 1.27-28; 2.28 – humanidade (homem e mulher) criada à
imagem de Deus (autoridade para povoar e governar a Terra
como representante dele).
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• B) Deus atribuiu ao homem a responsabilidade final pelo
casamento e deu a mulher ao homem para ser sua “ajudadora
adequada”. Gen 2.18,20.



O Casamento no Antigo Testamento
Gen 1-3

• A) Gen 1.27-28; 2.28 – humanidade (homem e mulher) criada à
imagem de Deus (autoridade para povoar e governar a terra
como representante dele).

• B) Deus atribuiu ao homem a responsabilidade final pelo
casamento e deu a mulher ao homem para ser sua “ajudadora
adequada”. Gen 2.18,20.

• C) Gen 3 - A queda trouxe consequências desastrosas, pois houve
inversão do padrão de relacionamentos. Só a vinda e morte
salvífica do Messias puderam reverter isto.



Papel e responsabilidades dos MARIDOS para 
com as mulheres 

Podemos inferir que os maridos...

• Devem amar e cuidar da mulher e tratá-la com respeito e
dignidade;

• Devem deixar pai e mãe (Gen 2.24). (Ex: barco)



Papel e responsabilidades dos MARIDOS para 
com as mulheres 

Podemos inferir que os maridos...

• São os principais responsáveis na união conjugal e
exercem autoridade suprema sobre a família;

Por quê?



Papel e responsabilidades dos MARIDOS para 
com as mulheres 

• o homem foi criado antes da mulher;

• subjugou a terra;

• deu nome aos animais;

• recebeu a ordem de Deus de não comer da árvore do
conhecimento do bem e do mal (Gen 2.15-17 e 19-20);

• deu nome à mulher (Gen 2.23);

• ele também foi chamado primeiro a prestar contas a Deus
(Gen 3.9).



Papel e responsabilidades dos MARIDOS para 
com as mulheres 

Podemos inferir que os maridos...

• Devem prover alimento, vestimentas e outras
necessidades para sua esposa. Êx 21.10 (texto
controverso). Rute 1.9



Papel e responsabilidades dos MARIDOS para 
com as mulheres 

• Houve implicações: queda (Gen 3.16b);

• Isso não deveria mudar o posicionamento dado por Deus
ao homem. I Cor 11.8-9. “Patriarcado” ou
“patricentrismo”.



RESUMINDO

• A presente crise cultural, Reconstruindo as bases.

• O casamento no VT:

O papel e as responsabilidades do marido para com a esposa.



TAREFA

• Nesta semana, faça uma lista das várias formas como a sociedade distorce o 
modelo bíblico de casamento e família. Preste atenção em comerciais, na mídia
e em interações pessoais com outras famílias. Identifique posturas aceitas e/ou
adotadas de modo geral pela sociedade, mas contrárias às Escrituras. 

• Ore pelo seu casamento ou pelo casamento de alguém. Peça sensibilidade, 
discernimento e força para seguir os princípios de Deus para o casamento. Se for 
solteiro(a), ore pelo seu futuro cônjuge ou por seus pais.




