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AULA 1 - EFÉSIOS 5 

INTRODUÇÃO 

Neste bloco iremos falar acerca de dois elementos essenciais para a felicidade conjugal. 

 Estou falando de Amor e Respeito!  

 Desejo fazer um convite especial para extrairmos da Palavra de Deus algumas regras de 

ouro para seu casamento. 

 Para isso precisamos de alguns elementos, são eles: 

 O Espírito Santo.  

 Todo ensinamento bíblico só terá sentido se for direcionado por Ele. 

 Não podemos aproximarmos do texto sagrado com a mente estruturada, fechada. 

 Conceitos e Preconceitos precisam se abandonados. 

 Precisamos permitir que o texto da Palavra de Deus alcance seu objetivo. 

 Portanto, feche seus olhos e orem pedindo a Deus que abra nossa mente para 

compreendermos Sua Palavra. 

CONCEITOS ERRADOS SOBRE CASAMENTO 

Nosso objetivo será analisar Carta Aos Efésios capítulo 5 é contrastar os conceitos humanos e o 

conceito divino sobre o casamento. 

 Se tivéssemos a oportunidade de perguntar o pensavam sobre o casamento o que os 

grandes homens diriam? 

Vejam alguns conceitos sobre casamento de grandes homens:  

“Os solteiros ricos deviam pagar o dobro de impostos. Não é justo que alguns homens sejam mais 

felizes do que os outros.” Oscar Wilde. 

“O casamento é o fim do romance e o começo da história.” Oscar Wilde. 

“A felicidade do homem casado depende das mulheres com quem não se casou.” Oscar Wilde. 

Oscar Wilde foi um dramaturgo, escritor e poeta irlandês. Expoente da literatura inglesa durante o 

período vitoriano, sofreu enormes problemas por sua condição homossexual, sendo preso e 

humilhado perante a sociedade. 

“Casamento não é o paraíso nem o inferno, é apenas o purgatório.” Abraham Lincoln. 

 “O ideal no casamento é que a mulher seja cega e o homem surdo.” Sócrates. 

Uma psiquiatra americana autora do livro “O Cérebro Feminino” professora da Universidade da 

Califórnia, em São Francisco. Afirmou em uma pesquisa que as mulheres falam mais de 20.000 

palavras por dia contra 7.000 palavras ditas pelos homens.  

 “Deve-se temer mais o amor de uma mulher, do que o ódio de um homem.” 

 “Meu conselho é que se case. Se você arrumar uma boa esposa, será feliz; se arrumar uma 

esposa ruim, se tornará um filósofo.” Sócrates. 
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 “O Casamento é tentativa mal sucedida de extrair algo duradouro de um acidente. “Albert 

Einstein. 

 “O Casamento é tratar de solucionar problemas que nunca existiram quando éramos solteiros.” 

Eddie-Cantor. 

Quem aqui compartilha do pensamento desses homens? 

 Esse não deve ser nosso conceito sobre casamento? 

Tais frustrações são fruto do desconhecimento da regra de ouro: Amor e Respeito. 

 Estes homens foram gigantes na política, na filosofia e na ciência, mas anões no campo 

conjugal. 

Vamos à Regra de Ouro de Efésios 5, a partir do versículo 21:  

“AMOR E RESPEITO” 

 Esta carta contém o maior tratado teológico sobre o casamento presente em o Novo 

Testamento. 

 Quantos casamentos são destruídos pelo desconhecimento e prática destas regras. 

“21 Sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. 22Esposas, cada uma de vós respeitai ao 

vosso marido, porquanto sois submissas ao Senhor;” Efésios 5: 21 e 22. 

 O primeiro relacionamento humano mencionado nas Escrituras e também o mais íntimo, no 

qual a plenitude do Espírito Santo deve ser manifesta, é o relacionamento conjugal.  

 O versículo 21 fala da mutualidade da submissão na relação matrimonial. 

 O versículo 22 fala da maior necessidade do marido: O Respeito. 

 O respeito ao esposo será o resultado da submissão à Cristo. 

“23 Porque o marido é o cabeça da esposa, assim como Cristo é o cabeça da Igreja, que é o seu 

Corpo, do qual Ele é o Salvador. 24 Assim como a igreja está sujeita a Cristo, de igual modo as 

esposas estejam em tudo sujeitas a seus próprios maridos.” Efésios 5: 23 e 24. 

23. Porque a esposa deve ser submissa ao marido?  

 O motivo dessa sujeição encontra-se na soberania e ordem do próprio Deus. 

 Mulheres, não desliguem esse vídeo...  

24. Qual é o modelo de sujeição matrimonial?  

 A submissão da Igreja a Cristo.  

 Paulo inicia sua prédica ressaltando o dever o RESPEITO INCONDICIONAL. 

 Agora o pensamento Paulino inicia descrevendo o AMOR INCONDICIONAL. 

“25Maridos, cada um de vós amai a vossa esposa, assim como Cristo amou a sua Igreja e 

sacrificou-se por ela,26a fim de santificá-la, tendo-a purificado com o lavar da água por meio da 

Palavra, 27e para apresentá-la a si mesmo como Igreja gloriosa, sem mancha nem ruga ou 

qualquer outra imperfeição, mas santa e inculpável. 28 Sendo assim, o marido deve amar sua 

esposa como ama o seu próprio corpo. Quem ama sua esposa, ama a si mesmo!” Efésios 5: 25 a 

28. 

Paulo unifica estes dois princípios básicos na relação matrimonial. 

http://bibliaportugues.com/ephesians/5-21.htm
http://bibliaportugues.com/ephesians/5-22.htm
http://bibliaportugues.com/ephesians/5-23.htm
http://bibliaportugues.com/ephesians/5-24.htm
http://bibliaportugues.com/ephesians/5-25.htm
http://bibliaportugues.com/ephesians/5-26.htm
http://bibliaportugues.com/ephesians/5-27.htm
http://bibliaportugues.com/ephesians/5-28.htm
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 Embora Amor e Respeito devam ser incondicionais, eles não podem ser condicionados! 

 A mulher não pode condicionar o Respeito ao amor recebido, nem tampouco o homem 

condicionar o Amor enquanto não receber o Respeito de sua mulher. 

 Ser submissa não significa ser capacho, mas ter um tapete vermelho desenrolado diante de 

você, acredite! 

No versículo 25, Paulo ordena aos Maridos a amarem suas mulheres.  

 As obrigações não são simplesmente unilaterais.  

 A responsabilidade do marido é tão constrangedora quanto a da esposa. 

Qual é o requisito para a submissão? Amar sua esposa como também Cristo amou a igreja.  

 Embora os maridos humanos jamais possam alcançar esse grau de amor que Cristo 

manifestou, eles, todavia são exortados a demonstrarem o mesmo tipo de amor, um amor 

a si mesmo se entregou por ela, a Igreja.  

 Esse foi o seu propósito quando se entregou para morrer pela Igreja.  

O principal objetivo da liderança do marido é desenvolver e promover o crescimento humano em 

todas as áreas: física, emocional, espiritual e intelectual. 

28. Assim também os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo.  

 Isto é, como se fosse seu próprio corpo.  

 Por que deve amar como a seu próprio corpo? 

 Porque ambos "tornaram-se uma só carne" (Gn. 2: 24).  

Vamos prosseguir em nossa análise da Carta aos Efésios: 

“29Pois ninguém jamais odiou o próprio corpo, antes o alimenta e dele cuida, assim como Cristo 

zela pela Igreja, 30pois somos membros do seu Corpo. 31“Por este motivo, o homem deixará pai 

e mãe e se unirá à sua esposa, e os dois se tornarão uma só carne.” 32Este é um mistério 

grandioso; refiro-me, contudo, à união entre Cristo e sua Igreja. 33Portanto, cada um de vós amai 

a sua esposa como a si mesmo, e a esposa trate o marido com todo o respeito. Efésios 5: 29 a 

33. 

 O pensamento paulino muda de lugar constantemente entre o relacionamento conjugal e o 

relacionamento entre Cristo e a Igreja.  

 Os laços matrimoniais são mais fortes do que os existentes entre pais e filhos. 

Grande é este mistério, afirma Paulo.  

 Paulo dirige nossos pensamentos à união do casamento propriamente dita e para aquilo que 

ela simboliza.  

O que promove a submissão mútua? 

 A plenitude do Espírito Santo. 

O que é isso? Amor e Respeito! 

PARA UM HOMEM AMOR SE ESCREVE ASSIM: R E S P E I T O. 

Há muito questionamento sobre este trecho da carta de Paulo, mas poucos se dispõe a obedecê-

la. 

 Como vimos:  

http://bibliaportugues.com/ephesians/5-29.htm
http://bibliaportugues.com/ephesians/5-30.htm
http://bibliaportugues.com/ephesians/5-31.htm
http://bibliaportugues.com/ephesians/5-32.htm
http://bibliaportugues.com/ephesians/5-33.htm
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 Amor e Respeito devem estar conectados, mas nunca devem ser condicionais. 

Devemos amar as esposas desrespeitosas e os maridos desamorosos devem ser respeitados. 

Vejamos esse princípio reafirmado por outro grande Apóstolo, em sua 1ª Carta, capítulo 3:1. 

“ 1 Da mesma maneira, esposas, cada uma de vós, seja submissa a vosso próprio marido, com o 

propósito de que, se alguns deles ainda são contra a Palavra, sejam convertidos sem 

admoestações, mas pelo procedimento de sua esposa, 2 testemunhando a vossa maneira de ser 

honesta e respeitosa.” 1 Pedro 3: 1. 

Pedro nos revela outro segredo: o respeito é a melhor ferramenta para ganhar o marido para 

Jesus! 

O que ganhamos quando colocamos esses conselhos em prática? 

 Casamentos ruins melhoram. 

 Casamentos entediantes saem da rotina asfixiante. 

 Bons casamentos ser tornam excelentes. 

O marido precisa ser um poeta do amor! 

Qual foi o primeiro poeta da história humana? Adão, vejam! 

“E disse Adão: Esta é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne; esta será chamada 

varoa, porquanto do varão foi tomada.” Gênesis 2: 24. 

Por que Deus criou Eva da costela de Adão? 

“Sob seu braço para ser protegida, e perto de seu coração para ser amada.” Matthew Henry. 

Agora, atenção mulheres: Submissão Completa, só a Jesus 

“Deus requer que a esposa conserve o Seu temor e a Sua glória sempre diante de si. Total 

submissão, só a nosso Senhor Jesus Cristo, que a comprou como Sua própria filha, pelo infinito 

preço de Sua vida. ... Sua individualidade não pode ser submersa na do marido, pois ela é a 

aquisição de Cristo.” O Lar Adventista, pág. 116. 

Não Imergir a Individualidade 

“Nem o marido nem a esposa deve imergir sua individualidade na do outro. Cada qual tem uma 

relação pessoal para com Deus; e a Ele cada um deve perguntar: "Que é direito?" "Que não é 

direito?" "Como posso cumprir melhor o propósito de minha vida?" Que a abundância de vosso 

afeto flua para Aquele que deu a vida por vós. Fazei com que Cristo seja o primeiro, o último e o 

melhor em todas as coisas. Ao aprofundar-se e fortalecer-se vosso amor para com Ele, vosso 

recíproco amor será purificado e fortalecido.” A Ciência do Bom Viver, pág. 361. 

CONCLUSÃO 

1. Como Efésios 5 pode mudar seu relacionamento conjugal? 

2. Devo questionar ou desfrutar os conselhos de Efésios 5? 

3. Que falhas temos cometido em nosso casamento? 

4. A que velocidade o Ciclo Insano tem girado em nosso relacionamento? 

5. O que devo fazer para promover o Ciclo Recompensador? 

6. Como está o nível de Amor e Respeito em meu convívio familiar? 

7. Quem será o primeiro dar o primeiro passo? O mais espiritual. 

Não esqueça: 

http://bibliaportugues.com/1_peter/3-1.htm
http://bibliaportugues.com/1_peter/3-2.htm
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o O desrespeito dela é igualmente proporcional à minha falta de amor! 

o Não desista da 1ª, 2ª, 3ª, 4ª, 5ª, 6ª ou 7ª vez. 

“Pois ainda que o justo caia sete vezes, tornará a erguer-se, mas os ímpios são arrastados pela 

calamidade.” Provérbios 24: 16. 

o Devemos ser como os bebês, eles caem, desequilibram, mas nunca desistam. 

o Velhos hábitos não morrem sem serem tratados. 

o Você pode até vencer uma batalha, mas perderá a guerra.  

o Em nosso próximo encontro iremos decifrar os enigmas dos homens e das mulheres. 

o Não perca, acesse o Canal Conectados com Deus e veja como isso é possível. 

o Até o nosso próximo encontro! 
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AULA 2 - ENIGMAS DO CASAMENTO 

INTRODUÇÃO: 

Em nosso último encontro aprendemos muito sobre as maiores necessidades dos homens e 

mulheres. 

 Vocês se lembram quais são? 

 AMOR e RESPEITO. 

 O Apóstolo Paulo em sua Carta à Igreja em Éfeso dirigiu preciosos conselhos aos cristãos 

daquela cidade falando sobre as necessidades básicas de um casal. 

 A melhor forma de você mulher amar seu marido é respeitando-o. 

 E você homem deve amar sua mulher. 

Quais serão as consequências de desatendermos as normas, as regras de ouro de Efésios 5? 

O surgimento do ciclo insano: 

O CLICO INSANO.  

Vamos relembrar seu funcionamento: 

 As esposas dizem: “Ele não me ama”.  

 Os maridos murmuram: “Ela não me respeita” 

 Para onde conduz a negligência do Amor e Respeito? 

o Para a ruína e o divórcio!  

o Para uma vara de família! 

 Seus efeitos são: Desorientação, confusão, agressividade, stress... 

 É necessário identificar se estamos vivendo neste ciclo e como sair dele. 

O maior medo do marido é: “Ela quer me mandar”. 

 O maior trauma de uma mulher: “Ele não me ama”. 

O grande perigo é quando este ciclo girar de forma incontrolável! 

 Quando falta o amor é porque não há o respeito. 

 E quando não há o respeito é porque o amor não está sendo expressado e manifesto. 

 A forma mais comum do amor e do respeito é a crítica. 

 Portanto, as necessidades primárias são respectivamente:  

 Amor para as mulheres e respeito para os homens. 

Assuero tinha fobia de não ser respeitado por Vasti. Livro de Ester. 

“18 Hoje mesmo, as princesas da Pérsia e da Média, ao ouvirem o que fez a rainha, dirão o 

mesmo a todos os príncipes do rei; e haverá daí muito desprezo e indignação.” Ester 1:18. 

 Salomão sentiu na pele este desespero: 

“19 Melhor é viver no deserto do que com uma mulher briguenta e amargurada.” Provérbios 21: 

19. 

Há uma tendência entre as mulheres de pensarem que são nossas mães. 

 Elas nos reduzem a filhos. 

 Para eles isso é cuidado, para nós, falta de respeito! 
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“AMOR E RESPEITO” 

O melhor remédio para as mulheres é o amor. É o 1º idioma das mulheres. 

 Uma das maiores manifestações de amor demonstradas nas Escrituras foi manifestada por 

uma mulher. Lucas 12. 

 Assim como não as amamos naturalmente. 

 Elas também não nos respeitam de forma natural. 

 Quem vai dar o 1º passo? O mais maduro e inteligente!  

 Raramente você perderá por ter tomado a iniciativa! 

 Reter o amor e o respeito é alimentar o clico insano. 

Quais os benefícios do princípio AMOR e RESPEITO? 

Esse ciclo é maravilhoso e recompensador! 

 Este ciclo é a prática do Amor e Respeito e anula o ciclo insano. 

 Efésios 5 não chama pessoas para mudarem uns aos outros, mas para obedecerem a Palavra 

de Deus. 

 Em vez do correr da esposa corra em sua direção. 

 Perdoar é o posto de julgar. O que fazemos com maior facilidade? 

 Aqui temos a prática do Amor e Respeito. 

 No oceano do conflito sempre naufragamos. 

 Esse ciclo de recompensas refrigera seu casamento e anula o ciclo insano. 

CONCLUSÃO 

Decifrando os códigos: A Enigma 

 Enigma é o nome de uma máquina eletromecânica de criptografia de mensagens dos 

radiocomunicadores alemães utilizada durante a segunda guerra mundial. 

 Seus códigos indecifráveis asseguraram o sucesso da Alemanha nos primeiros anos da 2ª 

grande guerra. 

 Quando os ingleses decifraram os códigos da Enigma a Segunda Grande Guerra tornou outro 

rumo. 

 Sem dúvida a descoberta dos códigos secreto da Enigma foi um fator decisivo e responsável 

pelo fim da da guerra em pelo menos um ano antes do que se previa. 

Decifrando os códigos:  

 Quando uma mulher abre um guarda roupa e diz: 

 “Não tenho nada para vestir”.  

 Ela está dizendo: “Não há nada novo no guarda-roupas!”. 

 Quando um homem abre o closet e diz: “Não tenho nada para vestir”, ele está dizendo: 

“Não há nada limpo para vestir!”. 

É importante saber que quando uma mulher parece não respeitá-lo, ela está enviando a seguinte 

mensagem: “Eu quero seu amor”. 

E quando um homem silencia seu amor, demonstra da pior maneira que necessita de seu amor e 

respeito para viver. É como se disse-se: “Necessito do seu respeito”. 
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AULA 3 – SOLETRANDO CASADA 

INTRODUÇÃO 

Soletrando o amor Feminino: O que significa estar CASADA para uma mulher? 

CONEXÃO 

ABERTURA 

SIMPATIA 

APAZIGUAMENTO 

DEDICAÇÃO 

APREÇO 

CONEXÃO 

O confronto da esposa é para se conectar, mas o esposo acredita que ela quer assumir o controle. 

 As conexões necessárias são em diferentes esferas: espiritual, emocional, financeira, social e 

intelectual. Gênesis 2: 24. 

 Em Israel o período de adaptação para um casal era de 1 ano. Deuteronômio 24: 5. 

 Mas a tecnologia está desconectando as famílias (TV e Internet). 

 As redes sociais estão aproximando os que estão longe e distanciando os que estão pertos. 

Busque todas as oportunidades para conectar-se com sua esposa. 

 Não é retendo aquilo que sua esposa mais necessita que você conseguirá aquilo que mais 

deseja. 

 Sem amor ela agira com desrespeito, 

 Sem respeito ele agirá sem amor. 

 Ações para a Conexão: 

o Toque Físico: Segurar a mão dela, terapia do abraço desinteressada (sem intenções 

sexuais). 

o Estabelecendo contato visual. 

o Tempo de Qualidade: Marcar um encontro, quando você deixa de fazer alguma coisa para 

fazer algo com ela. 

o Quando você conversa com ela após fazerem amor. 

o Quando você quebra a rotina. Quando você estuda a Bíblia com ela. 

o Conexão promove a união e alimenta o respeito. 

Não esqueça: “Atrás da poesia do amor vem a prosa do casamento.” Camilo Castelo Branco 

ABERTURA 

 A Abertura para as mulheres é o canal para troca de ideias. 

Agora atenção: As mulheres trocam ideias, os homens informações. 
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 Ideias não necessariamente são informações.  

 Podem ser planos, projetos futuros ou até mesmo especulações. 

 Elas amam viajar no mundo das ideias. 

Os homens costumam serem mais objetivos e insensíveis a essas ideias. 

 Temos que agradecer pelo fato das mulheres serem mais sensíveis do que os homens? 

 Por que as mulheres são mais sensíveis do que nós? 

o Para cuidarem das crianças, dar o lanche e as refeições na hora certa. 

o Vestirem as crianças de maneira adequada ao clima e à ocasião. 

o Para que a mortalidade infantil não fosse uma pandemia. 

o Já perceberam que só as meninas brincavam de bonecas, brincavam que estavam 

casando, cuidando de seus filhos...  

o Meninas brincam de serem mamães. 

Procurando ABERTURA: 

 Antecipe-se: conte como foi seu dia.  

 Diga a ela sobre os problemas, assim ela vai perceber que seu mau humor não tem nada a 

ver com ela. 

 Compartilhe suas lágrimas nunca choradas, seus sonhos nunca alcançados. 

 Cruze sua história com a dela.  

 Ore com ela. 

Lembre-se: 

“O arqueólogo é o melhor marido que uma mulher pode ter; quanto mais velha ela fica, mais 

interesse ele tem por ela.” Agatha Christie 

SIMPATIA 

 O que mais excita uma mulher não são os músculos, a barriga de tanquinho, mas uma 

personalidade firme, confiável e simpática. 

 A maioria de nós somos uma prova desse axioma! 

 Seja simpático e não tente entende-la, pois o dia que você entender uma mulher desconfie de 

seu sexo. 

“Do mesmo modo vocês, maridos, sejam sábios no convívio com suas mulheres e tratem-nas 

com honra, como parte mais frágil e coerdeiras do dom da graça da vida, de forma que não 

sejam interrompidas as suas orações.” 1 Pedro 3: 7. 

 Simpatia é fruto da sabedoria. 

 O Apóstolo Pedro fala da mulher como uma “Parte Frágil”. 

 Fragilidade não é sinônimo de Inutilidade, mas de valor! “CUIDADO FRÁGIL”. 

 Inestimável valor. 

 Os Homens são feitos de “bronze”, Mulheres de “porcelana”, portanto manuseie com cuidado. 
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Por que é necessário a SIMPATIA no relacionamento?  

Porque muitas mulheres não querem resolver o problema, apenas desejam ser ouvidas. 

 Portanto, simplesmente, ouça!  

 Não procure resolver os problemas femininos como soluções masculinas. 

 Lembre-se que ela está usando óculos rosa e você óculos azuis. 

 Tenha um ouvido simpático: dê razão a ela. 

 Que ser ANTIPÁTICO? Diga a ela: “deixa prá lá”. 

 Não se esqueça: Nossas orações estão vinculadas diretamente ao nosso relacionamento com 

nossas esposas. 

“Cem homens podem formar um acampamento, mas é preciso uma mulher para se fazer um lar.” 

Provérbio Chinês 

Como desenvolver a Simpatia: 

o Ouvir e ser capaz de repetir cada palavra dita por ela, posso garantir que não vai ser 

fácil.  

o Não procure resolver os problemas, apenas ouça. Não vai doer. 

o Identifique-se com seus conflitos. 

o Nunca despreza seus sentimentos, por mais ilógicos que possam parecer. 

o Ore por ela e com ela. 

APAZIGUAMENTO: 

 Apaziguar é pacificar, aplacar, acalmar, tranquilizar... 

“Segui a paz com todos, e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor.” Hebreus 12: 4. 

 Esse versículo aplica-se também em seu lar, em seu relacionamento. 

 Fazer as pazes sempre, esse deve ser nosso lema. 

”Se for possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens.” Romanos 12: 18. 

 Como apaziguar uma mulher? Amando-a. E ao homem? Respeitando-o. 

Ações para a Pacificação ou Apaziguamento: 

o Use palavras chaves: “Sinto muito”, “Perdoe-me”. 

o Essa coisa de “sinto muito” funciona, mas o “deixa pra lá” é um desastre. 

o Reconhecer seus erros e imperfeições. 

o Proatividade nas soluções de conflitos. 

DEDICAÇÃO 

 Ela precisa saber que você está comprometido unicamente com ela. 

 As piadas de mau gosto destroem a dedicação.  

 “E quando eu ficar velha?” – “Ah, eu te troco por duas de trinta”. 

 Faça uma aliança com seus olhos. 
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“Fiz pacto com os meus olhos; como, pois, os fixaria numa virgem?” Jó 31: 1 (JFA). 

“QUANDO ERA JOVEM, fiz um trato com Deus. Nunca olharia para uma mulher com intenções 

impuras em meu coração.” Jó 31: 1 (Viva). 

“Os homens que você escolher devem ser bem conceituados por causa da sua vida decente; 

devem ter só uma mulher e seus filhos devem amar ao Senhor e não ter fama de desordeiros ou 

desobedientes a seus pais.” Tito 1: 6 (Viva). 

“Muitos proclamam sua própria benignidade; contudo, o homem fiel, quem o achará?” Provérbios 

20: 6. 

 Para que haja dedicação algumas palavras precisam ser riscadas do vocabulário matrimonial: 

o Divórcio; 

o Separação; 

o Indiferença; 

o Incompreensão; 

o Rancor; 

As Escrituras trazem uma queixa de uma mulher, mau amada! 

“1 Vendo Raquel que não dava filhos a Jacó, teve inveja de sua irmã, e disse a Jacó: Dá-me filhos, 

senão eu morro.” Gênesis 30: 1.  

 “Me ame, ou eu morro!” 

 Jacó não a entendia. 

Atitudes para desenvolvimento da Dedicação: 

 Por que devemos ser dedicados ao nosso casamento? 

“14 E vocês ainda perguntam: "Por quê? " É porque o Senhor é testemunha entre você e a 

mulher da sua mocidade, pois você não cumpriu a sua promessa de fidelidade, embora ela fosse 

a sua companheira, a mulher do seu acordo matrimonial. 15 Não foi o Senhor que os fez um só? 

Em corpo e em espírito eles lhe pertencem. E por que um só? Porque ele desejava uma 

descendência consagrada. Portanto, tenham cuidado: Ninguém seja infiel à mulher da sua 

mocidade. 16 "Eu odeio o divórcio", diz o Senhor, o Deus de Israel, e "o homem que se cobre de 

violência como se cobre de roupas", diz o Senhor dos Exércitos. Por isso tenham bom senso; não 

sejam infiéis.” Malaquias 2: 14 a 16. 

APREÇO 

Esta é a última palavra a ser soletrada: Apreço: 

 Significa consideração, estima, amizade, carinho, afeição... 

 De acordo com carta ao Efésios 5: 23 a 25 o marido é o cabeça da mulher:  

“Porque o marido é o cabeça da esposa, assim como Cristo é o cabeça da Igreja, que é o seu 

Corpo, do qual Ele é o Salvador. Assim como a igreja está sujeita a Cristo, de igual modo as 

esposas estejam em tudo sujeitas a seus próprios maridos. Maridos, cada um de vós amai a vossa 

esposa, assim como Cristo amou a sua Igreja e sacrificou-se por ela,” 

 O marido é uma figura de Cristo na vida da mulher. 

 E o que é importante na vida de Cristo? Sua Igreja. 

 E para o marido? Sua mulher! 
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 Qual será o resultado de tal submissão e cuidado? Apreço! 

“Seja bendito o teu manancial, e alegra-te com a mulher da tua mocidade.” Provérbios 5: 18 

Se você levar sua esposa para às Nuvens, ela o levará às Estrelas! 

Homens: 

COMPREM A IDEIA DO AMOR INCONDIONAL! 
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AULA 4 – SOLETRANDO CASADO 

INTRODUÇÃO 

Agora vamos soletrar o amor para os homens. 

O que significa estar CASADO para um homem? 

CONQUISTA 

AUTORIDADE 

SEXUALIDADE 

AFINIDADE 

DISCERNIMENTO 

ORDEM HIERÁQUICA 

CONQUISTA 

“A mulher virtuosa é coroa de honra para seu marido, mas a de atitudes vergonhosas é como 

podridão nos ossos dele.” Provérbios 12: 4. 

 Para o homem as conquistas funcionam como combustível. 

 Quantas coisas um homem é capaz de fazer para conquistar sua amada? 

 Quais loucuras ele fez para conquista-la? 

 O homem é movido às conquistas! 

Valorize as conquistas do seu maridão: 

 Nunca critique seu trabalho de maneira depreciativa. 

 Celebre as conquistas de seu marido, ainda que pequenas. 

AUTORIDADE 

A segunda letra a ser soletrada é a Autoridade: 

 Autoridade não é autoritarismo. 

 Autoridade não é dominar pessoas, mas situações. 

 Uma é conquistada a outra exigida.  

 A mulher tem papel essencial na construção de uma autoridade saudável e construtiva na 

relação conjugal. 

 Para o homem cristão a autoridade é essencial para dirigir um lar. 

Vocês concordam que muitos homens estão perdidos no exercício do sacerdócio e liderança no 

lar? 

 É necessário resgatar e manter a autoridade do marido na direção do lar. 

 Isso manterá o equilíbrio em sua relação conjugal. 

 Foi assim que Deus fez o casamento no Éden. 

 A ideia de colocar o marido como o cabeça é de Deus. 
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“Ninguém deve consentir em ser uma simples máquina acionada pelo espírito de outro homem. 

Deus concedeu-nos poder, para pensar e agir, e é agindo com cuidado, pedindo-Lhe sabedoria, 

que podemos tornar-nos aptos a desempenhar posições de responsabilidade. Mantende-vos na 

personalidade que recebestes de Deus. Não sejais a sombra de outra pessoa. Esperai que o 

Senhor opere em vós, convosco e por vós.” A Ciência do Bom Viver, págs. 498 e 499. 

Como entender a Autoridade Masculina: 

Muitos homens não cedem em alguns pontos simplesmente para afirmar: “Você não manda em 

mim.” 

 Não se esqueça: Seu marido quer uma mulher e mão uma mãe. 

 Quantos esposas tratam seu marido como se trata um filho. 

 Manda ele ir tomar banho!  

 Escolhem o tipo de alimento que ele deve comer! 

 Mandam ele ir lavar o cachorro e cortar a grama! 

 Muitas destas sentenças são imperativas, mas ao invés de mandar, peça! 

SEXUALIDADE 

Sexualidade, é a próxima letra: 

 O Diabo fará tudo para levar duas pessoas descomprometidas diante de Deus para unirem-se 

duas na prática sexual antes do casamento, e depois continuará fazendo tudo para separá-las 

após o casamento! 

 Sexualidade para o homem é importante? 

Vivemos em uma cultura sexualmente carregada de pecados sexuais. 

 Impureza sexual são “cupins” da parede e das fundações do casamento. 

 Há uma enorme variedade de mídias que espalham e divulgam a pornografia: impressos, 

televisão, internet, filmes e vídeos, rede sociais. 

Jesus sabendo que os homens são extremamente estimulados sexualmente, advertiu: 

“27Ouvistes o que foi dito: ‘Não cometerás adultério’. 28Eu, porém, vos digo, que qualquer que 

olhar para uma mulher com intenção impura, em seu coração, já cometeu adultério com ela. 29Se 

o teu olho direito te leva a pecar, arranca-o e lança-o fora de ti; pois te é mais proveitoso perder 

um dos teus membros do que todo o teu corpo ser lançado no inferno. 30E, se tua mão direita te 

fizer pecar, corta-a e atira-a para longe de ti; pois te é melhor que um dos teus membros se perca 

do que todo o teu corpo seja lançado no inferno.” Mateus 5: 27-30. 

“O primeiro olhar é a tentação o segundo já é o pecado.” Davi Paes Silva. 

A vida de um adultero é a vida de um ladrão! 

 Tocar é como olhar. Olhar e tocar são a mesma coisa. 

 A vida de um pensamento impuro é a vida de um ladrão. 

 Quando olho para uma mulher e a cobiço, é como se tocasse algo que não é meu. 

Quem unicamente deve satisfazer as necessidades sexuais do marido? 

http://bibliaportugues.com/matthew/5-27.htm
http://bibliaportugues.com/matthew/5-28.htm
http://bibliaportugues.com/matthew/5-29.htm
http://bibliaportugues.com/matthew/5-30.htm
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 “15Ó minha amada, como és formosa! Ah, como és linda! Os teus olhos brilham como os das 

pombas! 16Como és belo, ó meu querido! Como és amável! Ah, como és encantador. A relva 

verde será o nosso leito de amor.” Cantares 1: 15 e 16. 

“16 O meu amado é meu, e eu sou dele; ele pastoreia entre os lírios.” Cantares 2: 16. 

AFINIDADE 

Afinidade, é um outro elemento para o homem: 

 Normalmente os homens não querem conversar, quero apenas desejam companhia. 

 Quem aqui já lavou o carro com o esposo? 

 Acreditem, mulheres mesmo não dizendo uma única palavra, vocês podem desenvolver 

afinidade com seu marido! 

 Conta-se uma experiência da mulher na oficina do marido (um sorriso a cada 45 minutos e 

nenhuma palavra). 

 Mulheres interagem face a face.  

 Os Homens lado a lado, ombro a ombro. Como os homens pescam? 

Mulheres desejam contato visual e os homens tarefas compartilhadas.  

 Mulher enxergue a necessidade “ombro a ombro” de seu marido. 

DISCERNIMENTO 

A próxima palavra que compõe nosso acrônimo é Discernimento: 

 Um homem quando não é respeitado em um emprego, o que ele faz? 

 Quando não é bem atendido em um lugar, qual é sua reação? 

 A falta de respeito sabota o casamento. 

O que fazer para ter discernimento? 

“7Não sejas sábio aos teus próprios olhos; teme ao SENHOR e aparta-te do mal.” Provérbios 3: 7 

“5 Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça-a a Deus, que a todos dá livremente, de boa 

vontade; e lhe será concedida.” Tiago 1: 5. 

ORDEM HIERÁRQUICA 

A última palavra é Ordem Hieráquica: 

 Isso não é uma apologia, uma glorificação do machismo. 

 Pois, o marido só pode dominar, ser for submisso a Cristo. 

 Deus não está concedendo ao marido uma carta de alforria (emancipação, libertação), mas 

uma enorme responsabilidade. 

Qual é o modelo de autoridade para todo o marido? 

 Cristo. E o que Ele fez pela Igreja?  

 Morreu por ela, deu Sua vida por ela! 

http://bibliaportugues.com/songs/1-15.htm
http://bibliaportugues.com/songs/1-16.htm
http://bibliaportugues.com/proverbs/3-7.htm
http://www.sinonimos.com.br/emancipacao/
http://www.sinonimos.com.br/libertacao/
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 Deus não está falando de superioridade, mas de responsabilidade. 

 Mulheres! Pensem: “Quem seria capaz de morrer por vocês hoje?”. 

 Quem mata as baratas, os ratos, as largatixas e os terríveis predadores do lar? 

CONCLUSÃO 

Mulheres: COMPREM A IDEIA DO RESPEITO Incondicional! 

Homens: COMPREM A IDEIA DO AMOR Incondicional! 

Se você vocês gostaram destes conselhos e orientação, continue acessando o Canal Conectados 

com Deus e receba outros vídeos e dicas para sua vida conjugal e espiritual! 

Até nosso próximo encontro! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


