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IDEIA DE DEUS



REVISÃO

• Cite os 6 desvios praticados pelo povo de Israel com relação ao ideal de
Deus para o casamento.

• O ideal de Deus para o casamento pode ser encontrado em duas referências
bíblicas. Quais são elas?

• Que lições aprendemos com o casamento de Adão e Eva?



VERIFICAÇÃO TAREFA DE CASA



ABRAÃO E SARA

• Sara = ”princesa”, muito bela;

• Abraão temia por ela. (Gn 12.10-20 e Gn 20);

• Sara sujeitou-se ao plano do marido;

• Sara tenta ”remediar” sua esterilidade com Agar (Gn 16. 1-6 );

• Consequências do pecado de incredulidade (Gn 21.10,12).



ISAQUE E REBECA

JACÓ E RAQUEL

• Exemplos de grande amor de maridos pelas esposas (Gn 24.67;
29.17);

• Tensões no casamento: a esterilidade de Raquel (Gn 30.1-2, 22-24);

• Enfrentaram as dificuldades juntos, confiando em Deus.



SANSÃO E DALILA

• História de amor com consequências menos positivas.

• Sansão: não guardou devidamente o coração.

• Dalila: seduziu Sansão e o privou de sua força e vida, por fim.

• Advertência: Homens fortes e poderosos não estão imunes aos
atrativos de uma mulher sedutora e podem ser destruídos por seus
ardis.



RUTE E BOAZ

• Exemplo positivo de amor piedoso no relacionamento;

• Rute, uma viúva que confiou em Deus em meio à adversidade;

• Rute = bisavó do rei Davi (Rt 4.22).



ANA E ELCANA

• Ana: mãe do profeta Samuel;

• Infertilidade (1 Sm 1.8);

• Tornou-se exemplo para mulheres que
desejam ser mães;

• Consagrou o filho ao Senhor com a
anuência do marido (1 Sm 1.23);

• Mulher de oração (1 Sm 2).



DAVI E SUAS ESPOSAS

• Davi se valeu da poliginia, violando o padrão de Deus;

• 1a esposa: Mical, filha de Saul. (1 Sm 18.20, 27-28). Ela ajudou Davi
(1 Sm 19.11-12, 14, 17), mesmo contra o pai. Leal e solidária;

• 2a esposa: Abigail, a pacificadora. (1 Sm 25.3, 14-42). Sábia e
humilde;

• 3a Esposa: Bate-Seba, cúmplice de adultério. (2 Sm 11);

• Advertência: mulheres casadas (sensatez e trajes discretos);
homens casados (vigilância). 2 Mandamentos (7o e 10o).



AS ESPOSAS ESTRANGEIRAS DE SALOMÃO

• Muita sabedoria, pouca obediência. (1 Rs 11.1-8);

• ”Jugo desigual” afeta nossa comunhão com Deus.



ACABE E JEZABEL

• Um dos piores exemplos da história de Israel;

• Jezabel = controladora e tirana;

• Acabe = sujeitava-se à esposa (Gn 3.16);

• Cumulou com o assassinato de Nabote (1 Rs 21).



ESTER E ASSUERO

• Foi a mais amada das
mulheres de Assuero (Et 2.17;
5.2);

• O relacionamento de
confiança entre o casal ajudou
a salvar o povo judeu;

• Esposa sábia e sensível que
torna o marido receptivo a ela
e a seus pedidos.



NÃO SÃO MAIS DOIS, MAS UMA 
SÓ CARNE

O casamento no Novo Testamento



COMO JESUS VIA O CASAMENTO?

• Tinha como certo a validade do padrão divino para o casamento. (Gen. 1-3);

• Ratificou o caráter permanente do casamento em Mat 19.4-6.



O CASAMENTO NO NOVO TESTAMENTO

• Jesus tinha o casamento em altíssima consideração;

• O casamento está situado num contexto mais amplo do Reino de
Deus.

• Continua a ser a instituição divina fundamental para a
humanidade;



O CASAMENTO NO NOVO TESTAMENTO

• Deve ser cultivado, conservado e protegido;

• Não deve ser um fim em si mesmo;

• Está subordinado aos propósitos salvíficos mais amplos.
(convergência em Cristo da igreja, da criação e das relações
humanas).



I Pedro 3.1-7
MENSAGEM PARA MARIDOS E ESPOSAS



A mensagem de Pedro para MARIDOS e 
MULHERES

Contexto histórico e cultural:

• Tempo de sofrimento dos cristãos (esposas/maridos) diante de
incrédulos (maridos/esposas);

• O casamento se encontra como elemento de testemunho do
cristão;

• A submissão como regra geral de conduta (1 Pe 2.13) tanto para
com crédulos como para com incrédulos (1 Pe 3.1,7).



A mensagem de Pedro para MARIDOS e 
MULHERES

• Submissão de Cristo como exemplo (1 Pe 2.21-24);

• Submissão no Lar (1 Pe 3.1);

• Oração pelo conjuge incrédulo (1 Co 7.12-16 e 1 Pe 3.1-2);

• O princípio: conduzir alguém a Cristo é mais importante do que
justiça relacional. Isto é belo aos olhos de Deus.

Que nota você daria para o seu casamento?



A mensagem de Pedro para MARIDOS e 
MULHERES. 1 Pe 3.1-7

• As mulheres devem cultivar a beleza interior (espiritual); a
submissão ao marido (ressalvas: 1 Pe 3. 3-6 e Gen 20);

• Foco nos casamentos mistos (1-4) e nos casamentos entre
cristãos (5-6).

• Os maridos (v.7) diferem da mulheres (frágil) em postura, mas
são iguais em Cristo (herdeira convosco).

Que nota você daria para o seu casamento?



RESUMINDO

• Casamento: confirmado como a instituição fundamental estabelecida
por Deus para a humanidade na era cristã.

• Jesus reafirma o ideal divino de casamento monogâmico, vitalício e
heterossexual (Mt 19.4-6; cf. Gn 1.27;2.24); um compromisso sagrado.

• Pedro ensina a submissão das mulheres e o cuidado dos homens.

• Conduzir o cônjuge a Cristo é mais importante do que justiça
relacional.



TAREFA

• Ler a Carta aos Efésios atentando para o propósito da igreja na
terra e sua submissão a Cristo e sua aplicação ao relacionamento
conjugal.




