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REVISÃO

• Como Jesus via o casamento?

• Cite três características do casamento no NT.

• Como podemos aplicar os ensinamentos de 1 Pe 3.1-7?



Correção tarefa

• O que vc identificou como o ideal bíblico para o casamento no 
livro de Efésios?



NÃO SÃO MAIS DOIS, MAS UMA 
SÓ CARNE

O casamento no Novo Testamento



A VISÃO DE PAULO DO CASAMENTO

• O que mais detalha o assunto;

• Mostra alta estima pelo casamento;

• 1 Coríntios 7 – carta-resposta sobre várias questões controversas;

• 1 Timóteo – carta dirigida a Timóteo sobre os crentes em Éfeso;

• Efésios – carta que ressalta a restauração de todas as coisas sob a
liderança de Cristo, o que inclui a igreja (corpo de Cristo) no fim dos
tempos.



1 Co 7. 1-5
O CUMPRIMENTO DOS DEVERES CONJUGAIS



1 Coríntios 7. 1-5

Paulo

• destaca os benefícios do solteirismo;

• porém, apresenta postura firme contra
o ascetismo (valorização do solteirismo
como algo mais espiritual do que o
casamento);

• posiciona-se energicamente em favor
do casamento (v.2-5): cumprimento
das obrigações sexuais para com o
cônjuge.

O CUMPRIMENTO DOS 
DEVERES CONJUGAIS



1 Timóteo 2.11-15; 3.2, 4, 12; 4. 1-4 
O CASAMENTO É UM ESTADO HONROSO



1 Timóteo 2.11-15; 3.2, 4, 
12;  4.1-4

Paulo

• reafirma a centralidade do casamento na era de
Cristo; refuta a ideia de proibição do casamento
(1 Tm 4.1, 3);

• afirma que o casamento é bom (1 Tm 4.4);

• chama os candidatos a diáconos a serem
maridos fiéis e bons administradores da família,
com maturidade cristã (1 Tm 3.2,4,12; Tt 1.6);
relação próxima igreja-família.

• considera o casamento como criação e
instituição divina afetada pela queda, mas não
superada. (1Tm 2.13-14).

O CASAMENTO É UM ESTADO 
HONROSO



1 Timóteo 2.11-15; 3.2, 4, 
12;  4.1-4

Paulo

• afirma que a vida doméstica feminina (inclusive
ter filhos) faz parte da vida de fé das mulheres. (1
Tm 2.15);

Gn 3.15 – “… é a mulher quem gera, quem carrega gerações
em seu ventre. [A fala de Deus] já apontava para Jesus, que
viria do ventre da mulher para esmagar a cabeça de Satanás.
No entanto, também aponta para a inimizade instituída entre
a mulher e o diabo, protegendo o que ela acolhe em seu
ventre.” (CUNHA, 2013, p.61,62)

• Gn 3.16 – traz implicações para a mulher na
construção da sua maternidade e na direção do
seu desejo, na construção de sua feminilidade.

O CASAMENTO É UM ESTADO 
HONROSO





Efésios 1 
Visão Escatológica do Casamento



Efésios 1

• Lição 1: ’o relacionamento conjugal deve ser
considerado dentro do âmbito mais amplo dos
desígnios histórico-salvíficos e escatológicos de
Deus, ou seja, da convergência emCristo de

”todas as coisas, tanto as que estão no céu como as
que estão na terra”. (Ef 1.10)

• Isso inclui: as potestades (v.21), a reunião de
judeus e gentios = a igreja (2.11-22; 3.6-13; a
restauração da criação (Rm 8.18-25; Gen 1.28).

Visão Escatológica do 
Casamento



Efésios 2 e 3
Casamentos submissos a Cristo



Efésios 2 e 3

• Lição 2: ’a restauração do relacionamento
conjugal entre homem e mulher, efetuada por
cristãos comprometidos e cheios do Espírito que,
no poder de Cristo, superam a luta por domínio e
manipulação inerente à maldição (cf. Gen 3.16) e
se relacionam uns com os outros com a devida
submissão e amor semelhante ao de Cristo’ está
inclusa nos propósitos de Deus.

• Fazíamos parte do reino das Trevas (gentios),
mas agora viemos para o Reino da Luz. (Ef 2.5-
22);

• Paulo ora pelos casais e famílias (Ef 3.14-19); o
Criador instituiu o casamento;

• A reunião de ”todas” as coisas em Cristo inclui as
famílias.

Casamentos submissos a Cristo



Efésios 4
Casamentos e o corpo de Cristo



Efésios 4

Paulo

• Expõe a nova vida em Cristo a ser
desfrutada por nós, na unidade do ”corpo
deCristo”, a igreja;

• Ensina como andar (v.1-6);

• Ensina a perseverança (v.13-16);

• Contrasta com o velho homem (v.22-24).

Casamentos e o corpo de Cristo



Efésios 5.21-33 
Os papéis do marido e da mulher



Efésios 5.21-33

Paulo

• Declara o propósito da humanidade (casais) na era
cristã: (Ef 1.10);

• Declara que Cristo é a autoridade suprema e todas
as coisas estão sujeitas a Ele (Ef 1.9-11, 21,22);

• Compara a relação de Cristo com a igreja ao
casamento cristão;

• Diz que o marido é o cabeça = Cristo, cabeça da
igreja. Esposa é a noiva = igreja, noiva de Cristo.
Submissão da esposa. (Ef 5.21-23).

• Inicia abordando primeiro o papel da mulher (v.22).
Por quê? (ver CUNHA p. 98,99,109)

Os papéis do marido e da 
mulher



Efésios 5

Paulo

• Exorta e ensina os cristãos;

• Ressalta que a vida cheia do Espírito contrasta
com o modo de vida anterior, caracterizada por
rebeldia contra a autoridade;

• Instrui os que são cheios do Espírito quanto ao
casamento, à relação de pais e filhos e de
escravos e senhores. (Ideal de Deus para
todos).

Os papéis do marido e da 
mulher





PRINCÍPIOS PARA O CASAMENTO COM BASE 
NA EPÍSTOLA PAULINA AOS EFÉSIOS

PRINCÍPIOS PARA O CASAMENTO REFERÊNCIAS BÍBLICAS

1. O Casamento faz parte dos propósitos mais
amplos de Deus.

Ef 1.10

2. As instruções de Paulo são dirigidas a cristãos
cheios do Espírito.

Ef 5.18

3. As esposas são instruídas a se submeter e os
maridos, a amá-las (e não ”submissão mútua”).

Ef 5.21-33

4. A posição de cabeça implica autoridade (e não
apenas cuidado, provisão).

Ef 5.23-24 (cf. Ef 1.22; 4.15)

Kostenberger, 2015, pág. 69.



PRINCÍPIOS PARA O CASAMENTO COM BASE 
NA EPÍSTOLA PAULINA AOS EFÉSIOS

PRINCÍPIOS PARA O CASAMENTO REFERÊNCIAS BÍBLICAS

5. A submissão continua a ser um requisito para as
mulheres cristãs (e não apenas resultado da
queda).

Ef 5.22; Cl 3.18
(cf. Gn 2. 18, 20; 1 Co 11. 3, 9

6. A abrangência redentora da obra de Cristo nesta
vida ainda implica a prática da submissão no
casamento cristão.

Ef. 5.22
(cf. Mt 22.30 par.;

1 Tm 4.3; 2 Tm 2.18)

7. O casamento envolve guerra espiritual, daí
maridos e mulheres terem de revestir-se com
”toda a armadura de Deus”.

Ef 6. 10-18

Kostenberger, 2015, pág. 69.



RESUMINDO

• Paulo defende o casamento e o fortalece em detrimento do
solteirismo. Ele reafirma o papel feminino e o pré-requisito para
futuros líderes da igreja.

• O NT se baseia no VT e seus ensinamentos em concordância com o
ideal divino de casamento (Gn 1-3).

• A mulher deve seguir a liderança (autoridade) exercida pelo marido no
casamento, pois esta não é por mérito ou valor intrínseco da parte do
homem, mas por vontade soberana de Deus na criação. Deve
acontecer na esfera da graça e não da coerção.



RESUMINDO

• A posição dos maridos como ”cabeça” implica numa devoção
amorosa e sacrificial por sua mulher.

• Parceria verdadeira: marido que valoriza a companhia e o conselho da
mulher. Mulher que valoriza a liderança do marido. (cristãos/E.S)

• O feminismo é contrário à mensagem bíblica, pois considera o
relacionamento homem/mulher antagônico.



RESUMINDO

• Há liberdade cristã na divisão de trabalho dentro do casamento
bíblico: se a mulher tiver mais facilidade com as finanças ou se o
homem cozinhar melhor, por exemplo, as atividades podem se
inverter.

• Em tudo deve haver consenso entre os cônjuges e o esforço mútuo de
seguir o padrão das Escrituras, de maneira geral.
Complementaridade.

• ”…Deus é o cabeça de todo homem; o homem, o cabeça da
mulher; e Deus o cabeça de Cristo.” (1 Co 11.3)



TAREFA

• Como casal, identifiquem uma área na qual cada um está em
falta à luz de Ef 5.21-33. Orem por isso para que cada um seja
fortalecido para viver de forma a glorificar a Cristo. Se vc é
solteiro(a), ore pelos casais da igreja e de sua família.

• Que lições podemos aprender dos casamentos de Ananias e
Safira , e de Áquila e Priscila?



LIÇÕES DE CASAMENTOS NO NT

• ANANIAS e SAFIRA

• ÁQUILA e PRISCILA




