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FAMÍLIA
IDEIA DE DEUS



REVISÃO

1.O que é casamento de acordo com a bíblia?

2.Cite alguns argumentos contra a definição bíblica de família na
pós-modernidade em que vivemos.

3.Quais as consequências advindas do modo de pensar sobre
casamento e família nos dias atuais.?

4.Qual a solução para reverter as tristes consequências que se
abatem sobre as famílias da sociedade moderna?

5.Em que livro e capítulos da bíblia está a base para a família como
ideia de Deus.

6.Qual o papel e as responsabilidades dos maridos para com as
mulheres?



AQUECIMENTO

• Em sua opinião, a sociedade moderna se afastou da visão bíblica
de casamento descrita em Gênesis 2.24? Cite exemplos nos dias
de hoje.

• Você acredita que o governo deve promover leis para incentivar
uma visão bíblica de casamento e família? Até que ponto o
Estado deve se envolver com essas questões?
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• Fazer companhia ao marido. (Gen 2.18); ser confidente e
amiga (Ml 2:14); confiança e intimidade. (Cânt 2.16; 6.3;
7.10).



Desvios do ideal de 
Deus para o 

casamento em 
Gênesis 2: 24

TERMINOLOGIA
BÍBLICA

IDEAL DA CRIAÇÃO HISTÓRIA DE 
ISRAEL

”o homem […] sua
mulher”

Monogamia Poligamia

”se unirá” Durabilidade
Fidelidade

Divórcio
Adultério

”o homem […] sua
mulher […] serão

uma só carne”

Heterossexualidade
Fertilidade

Complementaridade

Homossexualidade
Esterilidade

Deterioração das 
diferenças entre os

sexos

Kostenberger, 2015, pág. 36.



DESVIO: POLIGAMIA (AT)
Gen 2.24

POLIGAMIA/POLIGINIA (casamento com várias mulheres).

POLIANDRIA = uma mulher com mais de um marido.

• Violação do plano monogâmico simples de Deus: um homem para uma mulher. (Dt
17.17; Lc 18.18);

• Após 6 gerações, Lameque toma para si duas mulheres. (Gen 4.19). Motivação (?);

• Há recorrência desta prática em Israel: Abraão, Esaú, Jacó, Gideão, Elcana, Davi,
Salomão, Acabe, Joaquim, Assur, Roboão, Abias, Jeorão e Joás;

• Consequências conflitantes nas famílias: favoritismo, idolatria, incesto, homicídio…

• Defesa da Monogamia: Pv 12.4; 18.22,; 19.14; 31.10-31; Sl 128.3; Ez 16.8;

• Verificar Êx 21.10-11; Dt 21. 15-17.



O PLANO DE DEUS para o casamento NÃO MUDOU



DESVIO: DIVÓRCIO (AT)
Gen 2.24

• Durabilidade;

• Deus criou o casamento para ser permanente. (unirá e serão…
Gen 2.24); Dt 22.19,29; Is 50.1; Jr 3.8; Ml 2.16;

• Prática e reflexos do divórcio em Israel: (Lev 21.14 e Lc 21.7);
Dt 24.1-4; Ed 9-10; Ne 13.23-31; Ml2.14-16.



O PLANO DE DEUS para o casamento NÃO MUDOU



DESVIO: ADULTÉRIO (AT)
Êx 20.14; Dt 5.18; Lv 18.20

• Exemplos: Rubens/Bila (Gen 35.22 cf. 49.3-4); Concubina do levita (Jz 19.1-
2); Davi/Bate-seba (2 Sam 11); Gômer, esposa de Oséias (Os 3.1);

• Outros exemplos: Jr. 3.2; 5.7-8; 7.9-10; 23.10; Ez 22.11; Os 4.2; 7.4;

• Probabilidades: Gileade, pai de Jefté (Jz 11.1); Hofni e Finéias, filhos de Eli 
(1 Sam 2.22);



DESVIO: ADULTÉRIO (AT)
Êx 20.14; Dt 5.18; Lv 18.20

• Deus interviu: Abimeleque e Sara (Gn 20.2-18); José e a esposa de Potifar
(Gn 39.7-12); 

• Descrição e punição: Lv 20.10; cf. Nm 5.11-31; Dt 22.22; Pv 2.16-19; 5.3-22; 
6.32-33; 7.5-23; 9.13-18; 22.14; 23.27-28; 30.20; Analogia: Jr 3.8-9; Ez
16.32,38; Os 1.1--3.5.



O PLANO DE DEUS para o casamento NÃO MUDOU



RESUMINDO
• O modelo de Deus continua o mesmo;

• A queda afetou o casamento de forma
definitiva;

• Consequências: poligamia, adultério, divórcio,
homossexualidade, esterilidade e deterioração
das diferenças entre os sexos.

Casamento, o mais íntimo
dos relacionamentos

humanos.



TAREFA 

• Ore pelos casamentos ao seu redor (inicie pelo seu próprio); peça a Deus
que dê forças às famílias para sempre escolher Seus princípios e não o da
sociedade.




