
ESCOLA BÍBLICA DISCIPULADORA 



FAMÍLIA 
 

IDEIA DE DEUS 

 



REVISÃO 

• Como Jesus via as crianças? 

• Como devemos tratar as crianças? Por quê? 

• Complete o quadro a seguir: 

 

 

 



PAPÉIS E RESPONSABILIDADES FAMILIARES  
PAPÉIS RESPONSABILIDADES TEXTOS 

 
 

Pais 

Prover para a família, filhos 2 Co 12.14 

Ef 6.4; Cl 3.21; Heb 12.6 

 
 

Mães 

1Tm 2.15 

Administrar o lar 1 Tm 5.14 

 
Filhos 

Ef 6. 1-3; Cl 3.20 

Cuidar dos pais na velhice 1 Tm 5.8 

Kostenberger, 2015, pág. 118. 
 



CORREÇÃO  DA  TAREFA 
 

1) lições de relacionamentos familiares 

 MARIA/JESUS -  

JESUS e filhos de outros – 

2) O que mais lhe chamou a atenção quanto ao papel e responsabilidades dos pais, mães 
e filhos no NT? 

3) Como sua família tem refletido a glória de Deus?  



TER OU NÃO TER FILHOS  
  QUESTÕES EXCEPCIONAIS RELACIONADAS À FAMÍLIA 



O IDEAL DIVINO  
 
Casamento monogâmico e vitalício coroado 
com a dádiva dos filhos (Gn 1.27, 28; 2.18). 



ABORTO 
 
A Bíblia não aprova o aborto. 
 
Filhos são bênção de Deus (Sl 127.3-5; Mc 10.13-16); 

É hediondo matar crianças (Êx 1.16-17, 22; Lv 18.21; 
Jr 7.31-32; Ez 16.20-21; Mt 2.16-18; At 7.19); 

Deus forma o feto no ventre (Jr 1.5; Jó 10.9-12, 31.15; 
Sl 119.73; 139.13-16; Ec 11.5); 

A Lei proibia o aborto (Êx 21.22-25). 

 



CONTRACEPÇÃO 
 
Gn 1.28 – procriação como o fim principal da união 
conjugal; filhos = dádivas; 
Gn 38.6-10/Dt 25.5-10 – Deus condenou a ação de Onã. 
 



Deus criou o casamento não só para procriação, 
mas também para: 
 
Companheirismo (Gn 2.18, 24); 
Prazer sexual (Pv 5.15-23; Cântico dos Cânticos); 
Fidelidade (1 Co 7.1-9). 
 



FORMAS ACEITÁVEIS E 
INACEITÁVEIS DE 

CONTROLE DE 
NATALIDADE 

 



FORMAS ACEITÁVEIS DE 
CONTROLE DA NATALIDADE 

FORMAS INACEITÁVEIS DE 
CONTROLE DA NATALIDADE 

MÉTODOS QUE NECESSITAM 
CONSIDERAÇÃO ESPECIAL 

Princípio geral: Métodos de 
natureza contraceptiva, ou seja, 
que impedem exclusivamente a 

concepção. 

 
Princípio geral: Todas as formas de 

aborto induzido. 

Princípio geral: Métodos que 
requerem menção especial e 

cuidado adicional. 

 

Abstinência 
 

Aborto 
Esterilização  (vasectomia, 

laqueadura) 

 
“Método rítmico ou tabelinha” 

 
DIU (dispositivo intrauterino) 

“A pílula” e suas diversas 
aplicações (contraceptivos 

combinados ou exclusivamente de 
progesterona) 

 
“Métodos de barreira” (diafragma, 

capuz cervical, camisinha e 
espermicidas) 

 
RU-486 (“pílula do aborto” ou 

“pílula do dia seguinte”) 

Questões relacionadas: 
Tratamento do corpo como 

templo do Espírito Santo 
(esterilização), questões sérias 

referentes à santidade da vida (“a 
pílula”). 

Formas aceitáveis e inaceitáveis de controle de natalidade 

Kostenberger, 2015, pág. 137. 



 
O DESAFIO DA INFERTILIDADE 
 
  
No Antigo Testamento, vemos a luta de algumas mulheres 
diante da infertilidade, tais como: 
Sara (Gn 15-17); 
Ana (1 Sm 1.1-11). 
No Novo Testamento vemos o exemplo de Isabel (Lc 1.7). 
 Deus agiu de forma miraculosa para tratar a infertilidade do 
casal. 



Para pensar: 
 
Você acha que hoje Deus também pode agir 
de forma miraculosa para tratar a 
infertilidade de um casal? 
 
Você conhece ou sabe de algum casal que 
Deus tenha agido dessa maneira? 



MÉTODO REPRODUTIVO PRINCÍPIO DE AVALIAÇÃO ÁREAS DE RELEVÂNCIA 

Inseminação intrauterina 
(IUI) ou Inseminação 

artificial (IAD) 

1. Respeito pela santidade 
da vida humana. 

Fertilização, congelamento 
e decisão posterior de não 

ter mais filhos 

 
Transferência intrafalopiana 

de gametas (GIFT) 

2. Respeito por todos os 
seres humanos como 

portadores da imagem de 
Deus. 

 
Inseminação artificial, 

fertilização in vitro 

 
Fertilização in vitro (FIV) 

 
3. Respeito pela fidelidade 

ao vínculo conjugal. 

Inseminação usando 
material de doador, doação 
de óvulos, maternidade de 

substituição 

 
Maternidade de substituição 
ou maternidade de aluguel 

 
4. Cerne do desejo de usar 

determinado método. 

Princípios gerais para o uso 
de tecnologias modernas de 

reprodução medicamente 
assistida. 

Reprodução medicamente assistida (RMA) e possíveis problemas 

Kostenberger, 2015, pág. 142 



PERGUNTE AO SEU MÉDICO 

• O método de controle em questão evita a fertilização do óvulo em 100% dos casos? 

• Algum produto no mercado pode apresentar comprovação clara de que evita a 
fertilização do óvulo em 100% dos casos? 

• Existe alguma forma de contracepção combinada ou exclusivamente de 
progesterona que não provoque mudanças no endométrio (o revestimento da 
parede uterina) de modo a impedir que ela sustente um óvulo fertilizado que, de 
outro modo, poderia se fixar na parede uterina e se desenvolver plenamente? 

 

Atenção: Só uma resposta afirmativa poderia eliminar a chance de um aborto 
induzido. 

 



A ADOÇÃO E AS ESCRITURAS 
 
 A adoção de Dã e Naftali, Efraim e Manassés, Gade 

e Aser por Jacó (Gn 30; 48.5); 
 

 A adoção de Moisés pela filha de faraó (Êx 2.10); 
 

 A adoção de Ester por Mordecai (Et 2.7); 
 

 A adoção de Jesus por José (Mt 1.25; 2.13-15; 13.55; 
Lc 2.22-24); 

 

O uso metafórico da adoção para os cristãos na 
família de Deus no NT (Rm 8.15, 23, 32; 9.4; Gl 4.5; 
Ef 1.5; Heb 2.11 ”irmãos”).  



CONCLUSÃO: 
 

A ideia de que a vida começa na 
concepção possui sólida base bíblica e, 
portanto, concluímos que não há como 
justificar biblicamente o aborto. 
 

A contracepção é uma opção 
legitimamente cristã, desde que não use 
métodos moralmente inaceitáveis ou se 
utilize de aborto . 
 

Vimos a adoção como opção cristã 
honrada para glorificar a Deus e constituir 
uma família cristã.  



Para pensar: 
 
Você atribui  à vida o mesmo valor que Deus 
atribui a ela? 
 
Como o seu compromisso se reflete na 
forma como você ajuda a outros que lidam 
com questões relacionadas a aborto e 
infertilidade? 
 





EM PLENA CONSAGRAÇÃO 
AO SENHOR 

A DÁDIVA DIVINA DO SOLTEIRISMO 

 



O SOLTEIRISMO NO ANTIGO TESTAMENTO 
 

Viúvos (Lv 22.13; Dt 10.18; 25.5-6; Rute 3-4; 2Rs 4.1; Is 54.4); 

Eunucos (Et 2.3, 14-15; 2Rs 25.19; Jr 52.25; Dn 1.7; Is 56.3-5); 

Aqueles que não podiam se casar por problemas de saúde  (por exemplo: lepra) 
ou dificuldades econômicas ; 

Aqueles que haviam recebido um chamado divino (Jr 16.1-4 – único registro no 
Antigo Testamento); 

Divorciados (Dt 24.1-4; Jz 19.1-2); 

Rapazes e moças que ainda não haviam se casado (Gn 24; Êx 22.16-17; Dt 22.13-
21; Jz 14). 
 



O SOLTEIRISMO NO NOVO 
TESTAMENTO 

 
É um dom de Deus (1Co 7.7); 
É um estado voluntário (Mt 
19.11-12); 
Apesar de não ser a norma, o 
solteirismo é aceitável (1Co 7.9; 
1Tm 4.1-3). 



ANTIGO TESTAMENTO NOVO TESTAMENTO 

 
 

PERCEPÇÃO  
DO 

SOLTEIRISMO 

 
À luz de Gênesis 2.24, o casamento é 
considerado a norma; o solteirismo é 

percebido, em geral, como um estado 
indesejável. 

O casamento continua a ser 
considerado a norma, mas tendo 
em vista as questões do Reino, o 

solteirismo é apresentado como um 
estado vantajoso para aqueles que 
são chamados a esse estilo de vida. 

 
 
 

CATEGORIAS 
DE 

SOLTEIRO 

 

Viúvas  
 

Um dom concedido por Deus           
(1 Coríntios 7.7) 

 
 
 
 

Um chamado divino aceito por 
aqueles que o recebem            

(Mateus 19.11-12) 

 

Eunucos

 
Aqueles que não podiam se casar por causa 

de enfermidades ou dificuldades 
financeiras

Aqueles que haviam recebido um chamado 
divino

 

Rapazes e moças que ainda não haviam se 
casado

Kostenberger, 2015, pág. 178 

O solteirismo no Antigo e Novo Testamento 



QUESTÕES RELACIONADAS AO SOLTEIRISMO 
 
Solteirismo e ministério – o solteirismo como um dom concedido a uns 
poucos escolhidos que apresenta vantagens consideráveis para o ministério. 

 
 Coabitação e sexo antes do casamento – a abstinência sexual antes do 
casamento e a fidelidade sexual no casamento são expectativas bíblicas e 
fica evidente que a prática da primeira é o melhor preparo para a 
observância da última (Gn 2,23-24; Mt 19.6; Mc 10.8-9; 1Co 6.15-17; 2Tm 
2.22). 
 

 



 

 NAMORO 
 

•O ideal do amor humano é centrado no outro, 
abnegado e voltado para o verdadeiro ser 
interior da pessoa (1Co 13; Pv 31.30; Ef 5.25-
30); 

• Encontrar uma esposa temente a Deus é uma 
bênção especial do Senhor (Pv 18.22; 1Pe 3.3-
4); 

•Os cristãos devem cuidar para não formar 
relacionamentos próximos/íntimos com não 
cristãos do sexo oposto (1Co 7.39; 2Co 6.14). 



DE QUE MANEIRA OS RAPAZES NÃO CASADOS PODEM PERMANECER 
PUROS NA  ÁREA VULNERÁVEL DA SEXUALIDADE? 

 

•Devem orar e confiar que Deus os livrará da tentação (Mt 6.13; Lc 11.4; Mt 26.36, 40-41); 

•Devem se fortalecer no Senhor e no conhecimento de sua palavra (1Jo 2.12, 14; Pv 20.29; 
Mt 4.1-11); 

•Devem se esforçar ao máximo para cultivar as virtudes do domínio próprio e pureza de 
coração (Tt 2.6; 1Tm 3.2; Tt 1.8; 1Tm 4.12; 2Tm 2.22); 

•Devem procurar a companhia de outros homens que pensam da mesma forma e prestar 
contas a eles (2Tm 2.22); 

•Devem entender que tentação não é sinônimo de pecado (Hb 4.15; 1Pe 5.8, 9); 

•Devem entender que, quando pecamos, Deus está pronto a perdoar (1Jo 1.9; 2.1); 

•Não devem afastar-se de mulheres mais jovens, mas amá-las como irmãs no Senhor (1Tm 
5.2); 

•Não devem superestimar a capacidade de resistir à tentação nem subestimar o poder da 
tentação e do tentador (1Co 10.12-13; o exemplo de José – Gn 39). 



MOÇAS 
 

•O recato na aparência (1Tm 2.9-10; 1Pe 3.3-6); 

• Autocontrole (1Tm 2.9, 15; Tt 2.3, 5); 

• Temer ao Senhor como principal virtude (Pv 
31.30). 

 

Exemplos bíblicos de mulheres recatadas e 
tementes a Deus:  

•Rute (Rt 2.10,13; 3.7, 14); 

•Maria, mãe de Jesus (Lc 1.34, 38). 



VIÚVOS 
 
Atenção especial é dada às viúvas, por serem vulneráveis, não 
sendo herdeiras diretas no testamento do marido. A viuvez podia 
ser uma provação terrível no mundo greco-romano. 
 
Quais as qualificações bíblicas para a viúva “realmente 
necessitada” (1Tm 5.5)? 
 



QUALIFICAÇÕES DAS VIÚVAS 
 
 
Não ter parentes para cuidar dela (1Tm 5.4, 5); 

Esperar em Deus e não se entregar a um estilo de vida que busca apenas os 
próprios prazeres (1Tm 5.5-6; Tg 5.5); 

Ter pelo menos sessenta anos (1Tm 5.9); 

Ter sido fiel ao marido enquanto ele estava vivo (1Tm 5.9; 3.2, 12; Tt1.6); 

Ser conhecida por suas boas obras (1Tm 5.10): 

• criar os filhos (1Tm 2.15); 

• Exercer hospitalidade (Rm 12.13; Hb 13.2; 1 Pe 4.9); 

• “Lavar os pés dos santos” (Jo 13; Fp 2.2-11); 

• Socorrer os atribulados (2Co 1.6; 4.8); 

• Praticar todo tipo de boa obra (2Co 9.8; Cl 1.10; 2Ts 2.17; 1Tm 2.10; 6.18; 2Tm 
2.21; 3.17; Tt 1.16; 3.1). 



IMPLICAÇÕES PRÁTICAS DO SOLTEIRISMO 
 

Ser casado não é o destino final de ninguém 
(Mt 2.30; Rm 7.3; 1Co 7.39); 

Os solteiros devem aprender contentamento 
(1Tm 6.6; Fp 4.13); 

Todos que abrem mão de casamento e. 
família neste mundo por amor a Deus serão 
recompensados com uma nova família no corpo 
de Cristo e uma família eterna no Reino dos 
céus (Lc 18.28-29).  



CONCLUSÃO 
 

UMA TEOLOGIA BÍBLICA DO SOLTEIRISMO 

CRIAÇÃO ANTIGO 
TESTAMENTO 

NOVO 
TESTAMENTO 

ESTADO 
FINAL 

 
SOLTEIRISMO 

 
Não existente 

Incomum e, em 
geral, 

indesejável 
 

Vantajoso para 
o ministério no 

Reino 

 
Universal 

 
CASAMENTO 

 
A norma 

 
A norma 

 
A norma 

Nenhum 
casamento, 
mas “como 

os anjos” 



APLICAÇÃO PESSOAL: 
 
•Como você se relaciona com os solteiros 
em sua igreja? 
• Você considera o solteirismo um estado 
anormal, indesejável ou contrário à 
natureza? 
• Você procura diagnosticar o problema 
daqueles que permanecem solteiros aos 
vinte ou trinta e tantos anos? Ou procura 
considerar o solteirismo uma dádiva de 
Deus com certas vantagens para o 
ministério? 




