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REVISÃO

• Em 1 Co 7.1-5, o apóstolo Paulo aborda quais questões?

• Qual a tônica paulina em 1 Timóteo 2.11-15; 3.2, 4, 12; 4. 1-4?

• Relacione alguns princípios fundamentais para o casamento em
Efésios.

• Cite três aplicações de Efésios 5 para os relacionamentos de hoje.



CORREÇÃO TAREFA

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



ANANIAS E SAFIRA

• Exemplo negativo. Atos 5.1-11.

• Conspiraram para mentir aos apóstolos sobre uma oferta;

• Julgados por desonestidade;

• Princípio: se o cônjuge quiser pecar, o outro não deve ceder em sua decisão
pessoal de fazer o que é certo. 



ÁQUILA E PRISCILA

• Casamento comprometido com o ministério cristão e serviço missionário;

• Paulo trabalhou com eles em Corinto fazendo tendas (At 18.2-3);

• Encontraram-se novamente em Éfeso (18.18-19);

• Ajudaram Apolo em sua instrução espiritual (18.26);

• Chamados de “cooperadores em Cristo Jesus” por Paulo (Rm 16.3);

• São sempre lembrados por Paulo (2Tm 4.19);



ÁQUILA E PRISCILA

• Integraram o grupo de aliados de Paulo no ministério aos gentios (Rm 16.4);

• Receberam a igreja em seu lar (1Co 16.19);

• O nome de Priscila aparece em primeiro lugar 4 vezes. Papel de liderança (?);

• Um dos exemplos mais extraordinários de um casal inteiramente dedicado a 
servir a Cristo juntos na obra missionária cristã.



A  NATUREZA DO CASAMENTO
SACRAMENTO, CONTRATO OU ALIANÇA?



TRÊS MODELOS DA NATUREZA DO CASAMENTO
SACRAMENTAL CONTRATUAL PACTUAL

Definição do modelo
Casamento como meio de obter 

graça
Casamento como contrato 

bilateral formado, mantido e 
dissolvido voluntariamente por 

dois indivíduos

Casamento como vínculo
sagrado entre um homem e

uma mulher , instituído por Deus 
e firmado diante dele

Alicerces do modelo Lei eclesiástica Lei civil Lei divina

Origem do modelo
Agostinho e Concílio de Trento 

(1545-1563)
Tribunais eclesiásticos medievais

e pensamento iluminista
Linguagem pactual em Gênesis

2; Provérbios 2. 16-17 e 
Malaquias 2. 14; outras

analogias e alusões bíblicas

Pontos fracos ou 
questionamentos a respeito do 

modelo

Nada na natureza do casamento 
concede graça divina ”de forma 

mística”

Reducionista; não é encontrado
nas Escrituras para descrever o 

casamento como um todo

Casamento não é chamado
explicitamente de aliança no NT

Não é consoante com o cerne do 
ensinamento bíblico acerca do 

casamento como um todo; 
casamento como fonte de nova 
vida física, e não um mecanismo

para obter vida espiritual

Fornece uma base bastante 
fraca para a permanência do 
casamento – capacidade das 

pessoas de não pecar

Casamento transcende o 
conceito de aliança; faz parte da 

ordem criada por Deus

Sujeita o relacionamento entre 
marido e mulher ao controle da 

igreja

Abre a porta para vários arranjos
conjugais proibidos nas

Escrituras

Nenhuma distinção
demonstrável entre contrato e 
casamento na terminologia do 

ATKostenberger, 2015, pág. 85.



IMPLICAÇÕES DO CONCEITO DE 
CASAMENTO COMO ALINÇA

• Sua permanência (Mt 19.6; Mc 10.9) – voto solene diante de Deus.

• Sacralidade (Gn 2.22) – sujeito a Deus.

• Intimidade (Gn 2. 23-25) – o mais íntimo de todos os relacionamentos.

• Mutualidade (Ef 5. 25-30) – não é igualdade de papéis.

• Exclusividade (1 Co 7.2-5) – sexo apenas no contexto conjugal.



O CONCEITO DE FAMÍLIA NO ANTIGO 
ISRAEL

APOSTILA EM MÃOS



A FAMÍLIA NO ANTIGO TESTAMENTO

• O PAPEL E AS RESPONSABILIDADES DOS PAIS

• O PAPEL E AS RESPONSABILIDADES DOS FILHOS

• LIÇÕES DE PAIS E FILHOS NO ANTIGO ISRAEL.



DEFINIÇÃO DE FAMÍLIA

Um homem e uma mulher 
unidos em matrimônio, mais 
filhos naturais ou adotivos e, 

de modo secundário, 
qualquer outra pessoa com 
parentesco consanguíneo.



LAÇOS DE PARENTESCO

• ’am (”p0vo”) = nação de Israel.

• Sebet matteh (”tribo”) = estrutura tribal descendente dos 12 filhos de Jacó

• Mispha (”clã”) = subgrupo menor do que a tribo e maior que a família

• Bêt ’ab (”casa de um pai”) = família (ex. Jz 17-18) = os filhos casados e
solteiros + servos contratados e escravos e suas respectivas famílias.



PAIS DEVEM ENSINAR ÀS CRIANÇAS
(exemplo e instrução explícita )

• Diligência e dedicação (Pv 6.6-11; 11.27; 12.24; 13.4; 15.19; 18.9; 19.24; 20.4,13; 21.5; 
22.13; 26.13-16);

• Justiça (11.1; 16.11; 17.23; 20.10,23; 31.8-9);

• Bondade (11.17);

• Generosidade (11.24; 19.6)

• Domínio próprio, especialmente no modo de falar (12.18; 13.3; 21.23) e reagir (14.17,29; 
15.18; 16.32; 19.11; 25.28)

• Retidão (12.21,28; 14.34);

• Veracidade e honestidade (12.22; 16.13; 24.26);

• Discernimento na escolha de amigos (13.20; 18.24) e especialmente do cônjuge (18.22; 
31.10-31);

• Cautela e prudência (14.16; 27.12);

• Brandura (15.1,4);



PAIS DEVEM ENSINAR ÀS CRIANÇAS
(exemplo e instrução explícita )

• Contentamento (Pv 15.16-17; 16.8; 17.1)

• Integridade de caráter (15.27; 28.18);

• Humildade (16.19; 18.12; 22.4);

• Amabilidade (16.24);

• Franqueza (em lugar de dissimulação; 16.30; 17.20);

• Comedimento (17.14,27-28; 18.6-7; 29.20);

• Fidelidade nas amizades (17.17) e em outras áreas (28.20);

• Pureza (20.9; 22.11)

• Busca intensa por aquilo que é bom e certo (20.29);

• Aptidão no trabalho (22.29);

• Paciência (25.15).



PAIS DEVEM ENSINAR ÀS CRIANÇAS
(exemplo e instrução explícita )

• Abster-se de um estilo de vida hedonista (Pv 21.17);

• Não participar de glutonarias, farras… (23.20-21; 28.7);

• Não serem arrogantes e fúteis (21.24);

Os pais devem ainda disciplinar apropriadamente (3.11-12; 13.1, 24; 22,15; 
23.13-14; 29.15).



CONTINUA NA APOSTILA...



RESUMINDO

• O conceito bíblico de casamento é descrito mais adequadamente
como aliança.

• O casamento é um vínculo sagrado caracterizado pela permanência,
sacralidade, intimidade, mutualidade e exclusividade.

• Faz parte da união em uma só carne gerar descendentes físicos e
espirituais, colaborando com a obra que o Espírito realiza na vida dos
filhos.

• O VT ressalta a importância dos pais ensinarem os filhos a respeito de
Deus. O livro de Provérbios é um recurso indispensável para isso,
incluindo a ação da disciplina.



TAREFA

Extraia algumas lições de relacionamentos familiares encontradas nas Escrituras nas 
vidas dos seguintes pais:

• REBECA e ISAQUE

• ANA (mãe de Samuel) 

• ELI

• SAUL (JÔNATAS)

• DAVI (ABSALÃO, AMNOM, ADONIAS

• SALOMÃO (ROBOÃO)

• Por que é importante educar os filhos a respeito de Deus e das Escrituras? 

• Em sua família, quem tem sido responsável pela instrução religiosa dos filhos, os pais ou 
a igreja?

• À luz de Dt 6. 1-9, como uma família pode instruir os filhos nos caminhos do Senhor? Dê 
exemplos práticos e atuais.




