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PREFÁCIO 
 
 
Nos sentimos devedores em amor para com muitos casais que como nós também 
enfrentaram ou enfrentam nestes dias uma crise matrimonial. A partir do milagre que 
o Senhor Jesus realizou em nosso matrimônio a pouco mais de 7 anos, temos sido 
honrados por Ele, tendo a oportunidade de participarmos da reconstrução de muitas 
famílias principalmente na relação “Marido x Cristo x Esposa”. O objetivo desta 
compilação é tão-somente reunir mensagens e atitudes à luz da Bíblia, que 
sinalizem caminhos para restauração e a melhoria de Casamentos, dentro e fora das 
Igrejas Cristãs. Entendemos que toda e qualquer verdade sobre a aliança do 
casamento estão inseridas na Palavra de Deus, e esta é a única fonte inerrante e 
perfeita para termos uma vida de vitórias. 
 
 

Procuramos relacionar nesta compilação, tópicos de grande importância para 
alicerçarmos nossa vida conjugal. Não buscamos em momento algum exaurir os 
assuntos aqui abordados, de forma que, todos os capítulos são tratados de maneira 
sintética e subjeti va, oportunizando o discurso e o compartilhamento. 

 
Sinta-se à vontade para conduzir e participar das reuniões, sempre orando e 

agradecendo, mesmo pelo que ainda está por vir.   
 
Oramos para que o Senhor Jesus abençoe e confirme a Aliança entre você, 

seu cônjuge e Ele. 
 

“Não violarei a minha aliança, nem modificarei 
o que os meus lábios proferiram.” 

(Salmos 89:34) 
 
Na alegria e na tristeza... Na fartura e na escassez... Na saúde... 

 
 

NOTA SOBRE OS AUTORES:  
Pastor Pedro Noia é presidente da Comunidade Batista Cristã, 
casado com a pedagoga Daisy Marchetti Noia, têm 3 filhos, Fabrício 
(18), Daniela (8) e Luisa (4). Possui Mestrado em Ciência da 
Educação, pela Universidade Latino Americana e Doutorado em 
Teologia pela Faculdade de Teologia e Ciências Humanas de São 
Paulo na área de Aconselhamento Matrimonial.  
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1. O ACORDO CONJUGAL 

“Andarão dois juntos, se não houver entre eles acordo?” (Amós 3:3) 

Acordo: Harmonia, combinação, conformidade; concordância; pacto, ajuste; 
convenção.  

 
Para que possamos andar juntos como cônjuges, necessitamos respeitar 

algumas cláusulas e regras básicas do acordo conjugal: 
 
 
1.1 – A CLAREZA NA COMUNICAÇÃO 
 
Comunicação: Ação, efeito ou meio de comunicar; aviso; participação; transmissão 

de informações; convivência; comunhão. 

Como poderemos combinar alguma coisa se não nos comunicamos de maneira clara e objetiva? 
 
A. Pense duas vezes antes de falar, não seja precipitado ao responder e fale de tal 

maneira que a outra pessoa possa entender aquilo que você quer dizer. Fale 
sempre a verdade mais com amor, pois é possível discordar com palavras 
mansas. 

• Pv 21:23 - O que guarda a boca e a língua guarda a sua alma das angústias. 

• Pv 15:23 - O homem se alegra em dar resposta adequada, e a palavra, a seu 
tempo, quão boa é! 

• Pv 15:28 - O coração do justo medita o que há de responder, mas a boca dos 
perversos transborda maldades. 

 
B. Não se envolva em rixas. É possível discordar com palavras mansas. 

 
• Pv 20:3 - Honroso é para o homem o desviar-se de contendas, mas todo 

insensato se mete em rixas. 
 
• Pv 17:14 - Como o abrir-se da represa, assim é o começo da contenda; 

desiste, pois, antes que haja rixas. 
 
C. Não responda com raiva, use palavras brandas e respostas que edifiquem. 

 
• Pv 15:1 - A resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. 
• Ef 4:26 - Irai-vos e não pequeis; não se ponha o sol sobre a vossa ira, 

 
D. Use o silêncio como estratégia e não como punição.  
 

• 1Pe 3:1 - Mulheres, sede vós, igualmente, submissas a vosso próprio marido, 
para que, se ele ainda não obedece à palavra, seja ganho, sem palavra 
alguma, por meio do procedimento de sua esposa.  
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1.2 – O COMPROMISSO EM CUMPRIR AS REGRAS 
 
Compromisso: Obrigação ou promessa, entre partes, de sujeitarem a arbitramento a 

decisão de um pleito; ajuste; contrato; convenção; acordo; 
comprometimento. 

 

Como poderemos combinar alguma coisa se não temos compromisso em cumprir o que foi acordado? 
 
A. Quando no livro de Gênesis 24:63, narra-se a história de Isaque e Rebeca, 

vemos quão grande foi o comprometimento que tiveram pelo seu matrimônio, 
mesmo não se conhecendo minutos antes de se unirem como marido e esposa 
(segundo os costumes da época). Em nossos dias as oportunidades são muito 
maiores para os casais, pois se conhecem bem antes do casamento, porém o 
compromisso em cumprir o acordo é pequeno. 

• 1Tm 5:12 - tornando-se condenáveis por anularem o seu primeiro 
compromisso. 

 
• Mt 19:6  -  De modo que já não são mais dois, porém uma só carne. Portanto, 

o que Deus ajuntou não o separe o homem. 
 
• Ec 5:4  -  Quando a Deus fizeres alguma promessa, não tardes em cumpri-la; 

porque não se agrada de tolos. Cumpre o voto que fazes. 
 
 
B. Mesmo que este compromisso matrimonial não tenha sido feito diante de Deus, 

agora está... Portanto marido e esposa devem cumprir as regras do matrimônio 
em amor. Não basta que apenas um cônjuge ouça a voz de Deus, juntos peçam 
sabedoria para discernir o que estão ouvindo e de quem estão ouvindo, lembrem-
se que o diabo anda ao derredor, buscando a quem possa enganar. 

 
• Tg 3:17 - A sabedoria, porém, lá do alto  é, primeiramente, pura; depois, 

pacífica, indulgente, tratável, plena de misericórdia e de bons frutos, imparcial, 
sem fingimento. 

 
• Is 30-:21 - Quando te desviares para a direita e quando te desviares para a 

esquerda, os teus ouvidos ouvirão atrás de ti uma palavra, dizendo: Este é o 
caminho, andai por ele. 

 
• Mt 18:19 - Em verdade também vos digo que, se dois dentre vós, sobre a 

terra, concordarem a respeito de qualquer coisa que, porventura, pedirem, 
ser-lhes-á concedida por meu Pai, que está nos céus. 

 
C. Estando em acordo os cônjuges tornam o matrimônio – por fora uma muralha 

forte, instransponíve l para o inimigo de nossas almas - por dentro, como um 
jardim regado e cuidado pelos cônjuges e abençoado pelo Senhor. 

 
• Ec 4:12 - Se alguém quiser prevalecer contra um, os dois lhe resistirão; o 

cordão de três dobras não se rebenta com facilidade. 
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1.3 – NÃO JULGAR PELA RAZÃO 
 
Razão: Faculdade espiritual do homem, por meio da qual ele pode conhecer e julgar; 

direito, justiça, eqüidade; juízo; bom senso; 
 
A. Por muitas vezes encontramos casais em luta pelo direito à “razão” em uma 

determinada situação de conflito. Jesus por diversas vezes teve a sua “razão” 
destituída, roubada, e nem por isto utilizou dela para se justificar diante de Deus. 
Outrossim, não tendo culpa alguma se entregou à morte pelas nossas 
transgressões. Não procure justiça própria, não endureça seu coração, busque 
acima de tudo em Cristo, fazer a vontade de Deus.  

 
• Jo 5:30 - não procuro a minha própria vontade, e sim  daquele que me enviou. 
 
• Fil 4:7  - E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso 

coração e a vossa mente em Cristo Jesus. 

• Jr 17:9 - Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e 
desesperadamente corrupto; quem o conhecerá? 

 
1.4 – PRIORIZAR OS PLANOS DE DEUS 
 
Plano: intento de fazer alguma coisa; desígnio; empreendimento. 
 
A.  Preocupações excessivas com os tesouros da terra, posições a ocupar diante da 

sociedade, estética do corpo, etc, são atitudes que não agradam a Deus e, por 
conseguinte enfraquecem a nossa aliança conjugal. O Senhor é quem deve 
planejar o futuro. Ele instruirá o casal na direção da vida vitoriosa. 

 
• Ec 9:10 - Tudo quanto te vier à mão para fazer, faze-o conforme as tuas 

forças, porque no além, para onde tu vais, não há obra, nem projetos, nem 
conhecimento, nem sabedoria alguma. 

 
• Ec 5:7 - Porque, como na multidão dos sonhos há vaidade, assim também, 

nas muitas palavras; tu, porém, teme a Deus. 
 

• Pv 16:1 - O coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa dos 
lábios vem do SENHOR. 

 
• Sl 37:5 - Entrega o teu caminho ao SENHOR, confia nele, e o mais ele fará. 

 
• Pv 3:5 - Confia no SENHOR de todo o teu coração e não te apóie no teu 

próprio entendimento. 
 

• Mt 6:33 - Buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça, e todas 
estas coisas vos serão acrescentadas. 

 
• Mt 6:25 - Por isso, vos digo: não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao 

que haveis de comer ou beber; nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis 
de vestir. 



ALIANÇA CONJUGAL SEGUNDO O CORAÇÃO DE DEUS                                                     COMUNIDADE BATISTA CRISTÂ  

7 

NA PRATICA! 

Inicialmente procurem responder de maneira particular, marido e esposa. 
Depois dividam as respostas entre vocês e entrem em acordo para decidir o que 
compartilhar com o grupo. 

“Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa 
para edificação, conforme a necessidade, e, assim, transmita graça aos que ouvem”. 

(Efésios 4:29) 

Respondam no verso desta folha: 
 

1 - Quando encontramos problemas no nosso matrimônio, que tipo de acordo 
fazemos? Por exemplo? 

2 – Temos conseguido êxito em cumprir nossos acordos? No que precisamos 
mudar?  
 
3 – Diante de tantos acordos que fazemos diariamente, qual o que podemos firmar 
neste momento diante de outros casais como testemunhas? 
 
 

PARA REFLETIR 
 

O tempo utilizado para oração e busca da vontade de Deus, mesmo que pareça 
muito longo, representa um ganho inimaginável de benefícios para nosso acordo 
conjugal. Todas as vezes que seu cônjuge descumprir alguma regra do acordo 
conjugal, leve isto imediatamente ao conhecimento do Senhor e espere com paciência 
pela Sua resposta, afinal Ele é o Justo Juiz. 

 
 

“...se tardar, espera-o, porque, certamente, virá, não tardará”. 
(Habacuque 2:3 b) 
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2. O AMOR 
 

“Ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei 
como o bronze que soa ou como o címbalo que retine. Ainda que eu tenha o dom de 
profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência; ainda que eu tenha 
tamanha fé, a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. E ainda 
que eu distribua todos os meus bens entre os pobres e ainda que entregue o meu 
próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará”. 

(1 Coríntios 13:1-3) 

Amor: Afeição profunda de uma pessoa a outra; conjunto de fenômenos cerebrais e 
afetivos que constituem o instinto humano; grande amizade; compaixão e 
caridade. 

 
O amor é como uma planta que necessita ser cuidada diariamente, com zelo 

e carinho para florescer com perfume de Cristo e ao seu tempo dar seus frutos, 
frutos do Espírito Santo de Deus.  

 
 
à  Algumas virtudes do Amor: 
 

• 1 Cor 13:4-8 - O amor é paciente, é benigno; o amor não arde em ciúmes, 
não se ufana, não se ensoberbece,  não se conduz inconvenientemente, não 
procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal;  não se 
alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade; tudo sofre, tudo crê, 
tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba. 
 

 
2.1 – O AMOR É PACIÊNTE 
 
Paciência: Perseverança tranqüila, virtude de suportar com serenidade. 

Se não somos pacientes, Como alcançaremos as promessas do senhor para nosso matrimônio?  
 
E. Quando Abraão já com 90 anos recebeu a promessa de um filho, ele perseverou 

por mais dez anos até o cumprimento da Palavra de Deus, e a sua descendência 
foi abençoada pelo Senhor.  

• Hb 6:15  - E assim, depois de esperar com paciência, obteve Abraão a 
promessa  

• Tg 5:7b - Eis que o lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra, 
até receber as primeiras e as últimas chuvas. 

• Não se pode forçar uma flor a se abrir antes do tempo, mas, é possível 
impedi-la. 

 
 



ALIANÇA CONJUGAL SEGUNDO O CORAÇÃO DE DEUS                                                     COMUNIDADE BATISTA CRISTÂ  

9 

2.2 – NÃO BUSCA SEUS INTERESSES 
 
Interesse: Vantagem; proveito; ganho; desejo egoísta de proveito pessoal; lucro. 

Qual o seu interesse no matrimônio? Ser ou fazer feliz ?  
 
A. Na aliança conjugal não devemos ser partidários, mas humildes, considerando 

cada um o outro antes de si mesmo, não tendo em vista o que lhe satisfaz senão 
o que agrada ao cônjuge. A felicidade deve ser um sentimento encontrado no 
parceiro; essa é à vontade de Deus. 

 
• Dt 24:5 b - por um ano ficará livre em casa e promoverá felicidade à mulher 

que tomou. 

• Pv 18:1 - O solitário busca o seu próprio interesse e insurge-se contra a 
verdadeira sabedoria. 

• 1 Cor 10:24 -  Ninguém busque o seu próprio interesse, e sim o de outrem. 
 
 
2.3 – O AMOR É VERDADEIRO 
 
Verdade: autenticidade; exatidão; representação fiel; sinceridade; boa-fé. 

Será que existem meias verdades para deus? Afinal quem é o pai da mentira?  
 
A. Não podemos permitir que o nosso matrimônio seja uma imitação do Plano de 

Deus. Devemos fechar as brechas com a verdade, ela é a única arma contra o 
engano. 

 
• Ef 4:25 - Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu 

próximo, porque somos membros uns dos outros.  
 
• Sl 119:163 - Abomino e detesto a mentira; porém amo a tua lei. 
 
• 3 João 1:4 - Não tenho maior alegria do que esta, a de ouvir que meus filhos 

andam na verdade. 
 
B. O casamento não é o resultado do amor, é a oportunidade de amar. O amor 

verdadeiro não é o que nos levou ao casamento, mas o que experimentamos 
todos os dias. Este deve ser confirmado, reafirmado, manifestado e comunicado 
ao cônjuge por muitas e muitas vezes, para que a dúvida e o medo não sejam 
uma brecha para o inimigo. 

 
• 1 João 4:18 - O verdadeiro Amor lança fora todo o medo. 

 
C. O amor rompe as barreiras, não existe um só casamento no mundo que o amor 

não possa restaurar, podemos ser vitoriosos naquele que nos sustenta e 
fortalece. O amor é a essência do nosso Deus, e Ele é o Deus dos impossíveis. 
 
• 1 João 4:8 - Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor  
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2.4 – NÃO SE IRRITA 
 
Irritar: Encolerizar, exasperar; enfadar, indignar; excitar, provocar. 
 
A. Durante a nossa vida conjugal temos muitas aflições, muitos problemas, Jesus 

nos avisou com antecedência. Nosso cônjuge não deve ser o nosso “saco de 
pancadas” ou nosso alvo de “descarrego emocional”, podemos lançar nosso 
fardo sobre Jesus, Ele nos capacita a enfrentarmos as tribulações se estivermos 
em linha com a sua Palavra. O verdadeiro amor não se deixa levar pelos 
problemas, não se desespera, antes é manso como nosso Deus. 
 
• Mt 11:29 - Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso 

e humilde de coração; e achareis descanso para a vossa alma. 
 
• Efésios 4:26 - Irai-vos e não pequeis; não se ponha o sol sobre a vossa ira, 

 
• Ex 14:13 - Não temais; aquietai-vos e vede o livramento do SENHOR. 

 
 
2.5 – O AMOR É ESPERANÇOSO 
 
Esperança: Ato de esperar; expectativa; aquilo que se espera, desejando confiança 

em obter o que se pretende; 
 
A. Ter convicção na mudança de postura do nosso cônjuge, em sua recuperação, 

em seu arrependimento, em seu crescimento espiritual, mais do que uma atitude 
de incentivo é também uma expressão da nossa fé no poder de Deus. 

 
• Hb 10:23 - Guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois 

quem fez a promessa é fiel. 
 
• 1 João 3:3  E a si mesmo se purifica todo o que nele tem esta esperança, 

assim como ele é puro. 
 
• Hb 11:1 - Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de 

fatos que se não vêem. 
 
 
 

2.6 – O AMOR É ETERNO 
 
Eterno: Que não teve princípio nem terá fim 
 
A.  Assim como nosso Deus, o amor é imortal. O amor sobrevive a todas as coisas, 

basta que você esteja ligado Naquele que é o próprio AMOR. 
 

• 1 João 4:16 - E nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. 
Deus é amor, e aquele que permanece no amor permanece em Deus, e 
Deus, nele. 
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NA PRATICA! 

Inicialmente procurem responder de maneira particular, marido e esposa. 
Depois dividam as respostas entre vocês e com amor decidam o que compartilhar 
com o grupo. 

  

Respondam no verso desta folha: 
 

1 – De que formas tenho manifestado o meu amor pelo meu cônjuge? 

2 – O meu cônjuge tem manifestado seu amor por mim? Porque? 
 
3 – Nossa casa tem sido um manancial de amor? Porque? 
 
4 – Podemos pactuar neste instante alguns votos de amor? 
 
 

PARA REFLETIR 
 

O casal deve lutar constantemente para manter a chama do amor acesa 
dentro do seu matrimônio, e caso ela venha a se apagar, lute para reacende-la. 
Com pequenos atos de amor podem viver felizes “...até que a morte os separe”. 

Assim como o diamante não passa de um pedaço de carvão negro até que 
seja soldado sob uma grande pressão, também o casamento é a luta diária sob 
grande pressão para juntar duas pessoas que brilharam eternamente... 

 
 

“Forjai espadas das vossas relhas de arado e lanças, das vossas podadeiras; 
diga o fraco: Eu sou forte”. 

(Joel 3:10) 
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3. O PERDÃO 
 

“Longe de vós, toda amargura, e cólera, e ira, e gritaria, e blasfêmias, e bem 
assim toda malícia. Antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, 
perdoando-vos uns aos outros, como também Deus, em Cristo, vos perdoou.” 

(Efésios 4:31-32) 

Perdão: Remissão de culpa, falta, ofensa ou dívida; indulto; indulgência. 
 

Na parábola do “Filho pródigo (Lucas 15:11-32)”, podemos notar a essência 
do perdão. Apesar de ter sido profundamente ofendido pelo filho mais novo - quando 
este reclamou para si a herança que lhe era devida somente após a morte do seu 
pai – e sob a pressão do filho mais velho para que não aceitasse a reconciliação do 
irmão mais novo, o pai compadecido e cheio de amor, perdoou-lhe completamente e 
festejou a sua volta. Nossa família não é diferente, ela também poderá sofrer 
problemas de arrogância de alguns e amarguras de outros. O que precisamos fazer 
é assumir uma atitude cristã de perdoar. 
 
 
3.1 – A INICIATIVA DO PERDÃO 

Quem deve inicIar o processo de pedido de perdão? Quem ofendeu ou quem foi ofendido?  
 
A. Quando ofendemos ou somos ofendidos devemos pedir perdão. Também, 

devemos conceder perdão livremente mesmo enquanto os sentimentos do nosso 
coração sejam desfavoráveis. O infinito amor de Deus nos trará a paz, mesmo 
que a outra parte não tenha se arrependido. Somente em Jesus Cristo somos 
capazes de realmente perdoar. 

 
• Mc 11:25 - E, quando estiverdes orando, se tendes alguma coisa contra 

alguém, perdoai, para que vosso Pai celestial vos perdoe as vossas ofensas. 
 
• Mt 5:23 - Se, pois, ao trazeres ao altar a tua oferta, ali te lembrares de que teu 

irmão tem alguma coisa contra ti, deixa perante o altar a tua oferta, vai 
primeiro reconciliar-te com teu irmão; 

 
• Gal 2:20 - logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim; e esse 

viver que, agora, tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou 
e a si mesmo se entregou por mim. 

 
 
3.2 – POR QUE PERDOAR? 
 
B. A falta de perdão nos mantém escravos, passivos de doenças psicossomáticas, 

físicas e mentais, além de ocasionar amargura, arrogância, esfriamento 
espiritual, separação de Deus e por fim a morte do matrimônio. Jesus nos 
perdoou por completo sem que nós pedíssemos... A intolerância quanto ao 
perdão é um sentimento maligno. 
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• Mt 6:14-15 - Porque, se perdoardes aos homens as suas ofensas, também 
vosso Pai celeste vos perdoará; se, porém, não perdoardes aos homens as 
suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará. 

 
 
3.3 – COMO DEVEMOS PERDOAR 
 
A. Antes de tudo, devemos perdoar a nós mesmos, segundo o perdão que Jesus 

nos concedeu na Cruz, confessando e nos arrependendo do pecado que 
cometemos. Quando não nos perdoamos estamos renegando o sacrifício vicário 
de Jesus. Como um remédio amargo assim também é o perdão, porém os 
benefícios curativos deste ato são tremendos. Perdoe por obediência e receba 
por amor. Ore e abençoe a quem você perdoou em nome de Jesus 

 
• Mt 22:39 - O segundo, semelhante a este, é: Amarás o teu próximo como a ti 

mesmo. 
 
• Mt 5:44 - Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos e orai pelos que vos 

perseguem; 
 

 B. Para o cristão perdoar não é uma opção, é um mandamento. Por vezes 
confundimos perdão com anistia. Perdoar é abrir mão de fazer justiça com as 
próprias mãos, na certeza que Deus é a nossa justiça. No livro de Jó, seus três 
amigos vieram trazer consolo, mas só causaram sofrimento a ele, acusando-o de 
iniqüidade, blasfêmia, impiedade e de grandes pecados. Mas Jó os perdoou.  

 
• Jó 42:10 - Mudou o SENHOR a sorte de Jó, quando este orava pelos seus 

amigos; e o SENHOR deu-lhe o dobro de tudo o que antes possuíra. 
 
 

3.4 – SACRIFÍCIO DO PERDÃO 
 
A. Somente aqueles que recebem a justiça de Deus pela Graça e tomam posse dela 

pela fé em Jesus Cristo, receberão a salvação para a eternidade.  Perdoar não 
deve ser um sacrifício físico individual, mas, um pedido de “socorro” a Deus para 
que através do nome de Jesus tenhamos força e amor suficiente para liberar e 
pedir perdão, antes que o sol se ponha sobre a nossa ira. 

 

• Ec 7:20 - Não há homem justo sobre a terra que faça o bem e que não peque. 
 

• Is 1:18 - ...ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se 
tornarão brancos como a neve; ainda que sejam vermelhos como o carmesim, 
se tornarão como a lã. 

 
• Hb 10:12 - Jesus, porém, tendo oferecido, para sempre, um único sacrifício 

pelos pecados, assentou-se à destra de Deus. 
 

• Lc 5:20 - Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: Homem, estão perdoados 
os teus pecados. 
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NA PRATICA! 

Esta  lição o casal deve fazer individualmente, sem a interferência do cônjuge, 
permitindo que cada um escreva tudo aquilo que não consegue relatar com seus 
lábios. Depois façam a leitura juntos e recebam o perdão de Deus. 

“Sou capacitado em todas as coisas naquele que me fortalece” 
(Filipenses 4:13) 

*** Marido responda no verso da folha anterior e a esposa no verso desta. 
 

1 – Há algo que gostaria de perdoar neste momento, mesmo que o meu ofensor não 
tenha pedido o perdão? Cônjuge, filhos, pais, irmãos, amigos... 

2 – Há algo escondido em meu coração que deveria ser confessado para receber o 
perdão? No trabalho, na família, na igreja? 

 
3 – Quais sentimentos me impedem de perdoar? 
 
4 – Existe alguma coisa que já “perdoei” e continuo a lembrar com sentimento de 

angústia?  
 
 

PARA REFLETIR 
 
• A falta de perdão ocasiona doenças psicossomáticas.  
• Autocomiseração é um sentimento encontrado em quem não se perdoa. 
• Deixe o Espírito Santo trazer a sua memória nomes de pessoas do seu convívio 

no passado ou no presente que ofenderam a você ou a sua família. 
• Declare o seu perdão através da escrita ou da fala, em nome de Jesus! 
• Se existe alguma pessoa que você tenha amaldiçoado por qualquer motivo, 

abençoe-a agora e toda a sua descendência, em nome de Jesus! 
 

Declarem Juntos: 
 

à A nossa família é um projeto de Deus e está liberta em nome de Jesus. 
 
à Recebemos a cura para nossa alma e para nossa família, através do sacrifício de 

Jesus Cristo na Cruz do Calvário. 
 
 

“O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas 
pisaduras fomos sarados”. 

(Isaías 53:5 b) 
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4. O PODER DA ORAÇÃO 
 

“Elias era homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou, 
com fervor, para que não chovesse sobre a terra, e, por três anos e seis meses, não 
choveu. E orou, de novo, e o céu deu chuva, e a terra produziu seus frutos”. 

 (Tiago 5:17-18) 

Oração: Discurso; sermão; súplica religiosa; prece. 

Encontramos esperança quando lemos que o grande profeta Elias era ser 
humano sujeito aos mesmos problemas que nós e, mesmo assim tinha uma oração 
poderosa. Em Lucas 11:1-10, Jesus Cristo nos ensina a orar, então podemos 
aprender! Não é fácil. Exige disciplina e persistência, Elias era um homem de oração 
incessante, por isto Deus abençoava suas súplicas. 
 

• Rm 8:26 b - Porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito 
intercede por nós sobremaneira... 

 
4.1 – PARTES DE UMA ORAÇÃO EFICAZ 
 
 

1ª Pai nosso que estás nos céus, santificado seja 
o teu nome. 

Adorando a Deus e exaltando 
seu santo Nome. 

2ª Venha o teu reino Aliança com a soberania de 
Deus, a espera da eternidade. 

3ª Seja feita a Sua vontade na terra como nos 
céus 

Submissão à vontade de Deus 
em todos os lugares. 

4ª Dá-nos o pão nosso de cada dia Pedindo a provisão com 
humildade 

5ª Perdoai os nossos pecados como nós temos 
perdoado os nossos devedores 

Confissão e perdão aos 
devedores e ofensores 

6ª Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos 
do mal. 

Confiança, Vigilância e 
libertação. 

7ª Porque teu é o reino, o poder, e a glória para 
todo o sempre.  

Reconhecimento do poder e 
da glória eterna de Deus.  

8ª Amém Assim seja. Fé incondicional. 
 

• 1 Cr 4:10 - Jabez invocou o Deus de Israel, dizendo: Oh! Senhor tomara que 
me abençoes e me alargues as fronteiras, que seja comigo a tua mão e me 
preserves do mal, de modo que não me sobrevenha aflição! E Deus lhe 
concedeu o que lhe tinha pedido. 

 
• Hab 3:17-18 - Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide; o 

produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento; as ovelhas 
sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado, todavia, eu me 
alegro no SENHOR, exulto no Deus da minha salvação. 

 
A. A oração é um ato de intimidade nossa com Deus, este período deve ser dirigido 

pelo Espírito Santo. Não podemos deixar acumular as nossas petições para 
apresenta-las ao Senhor. Faça isto diariamente. 
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• Dan 6:10 b – Daniel...três vezes por dia, se punha de joelhos, e orava, e dava 

graças, diante do seu Deus 
 

• Fil 4:6 - Não andeis ansiosos de coisa alguma; em tudo, porém, sejam 
conhecidas, diante de Deus, as vossas petições, pela oração e pela súplica, 
com ações de graças. 

 
 
4.2 – ORAÇÃO DO CASAL 
 
A. Quando nos casamos passamos a ser uma só carne com o nosso cônjuge, por 

isto, devemos como casal reservar um momento diário de oração juntos. 
Precisamos fechar as “brechas” do nosso matrimônio, colocando diante de Deus 
– como casal – as nossas ansiedades. 

 
• Gen 2:24 - Por isso, deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, 

tornando-se os dois uma só carne. 
 
B. No momento da oração juntos, os cônjuges devem respeitar as orações um do 

outro, não corrigindo muito menos pedindo que Deus o trate em uma área 
específica (que ele pare de beber... que ela pare de gastar... etc.). A oração do 
casal deve ser feita para a família como um todo: filhos, projetos, recursos 
financeiros, liderança, etc. Subam juntos ao altar do Senhor e desçam também 
juntos. 

 
• 1Cor 7:16 - Pois, como sabes, ó mulher, se salvarás teu marido? Ou, como 

sabes, ó marido, se salvarás tua mulher? 
 

• 1Cor 7:14 - Porque o marido incrédulo é santificado no convívio da esposa, e 
a esposa incrédula é santificada no convívio do marido crente. Doutra sorte, 
os vossos filhos seriam impuros; porém, agora, são santos. 

 
 
4.3 – IMPORTÂNCIA DA ORAÇÃO A DOIS 
 
A. O acordo entre dois na terra, será atendido pelo nosso Pai (Mt 18:19), as nossas 

armas não são carnais, mas poderosas em Deus, para destruir fortalezas (2Cor 
10:4). Porque, onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome, ali estou no 
meio deles (Mt 18:20). Somos dois em número, mas, uma só carne em Cristo, 
portanto, nosso cônjuge deve ser o nosso esteio, nosso aliado até mesmo nas 
lutas espirituais. Não entre nesta batalha sozinho, convoque o seu cônjuge. 

 
• Jer 32:39 - Dar-lhes-ei um só coração e um só caminho, para que me temam 

todos os dias, para seu bem e bem de seus filhos. 
 
• Gen 5:2 - homem e mulher os criou, e os abençoou, e lhes chamou pelo 

nome de Adão, no dia em que foram criados. 
 
• Gn 2:18 - Disse mais o SENHOR Deus: Não é bom que o homem esteja só; 

far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. 
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NA PRATICA! 

Façam suas orações individuais e juntos como casal. Se vocês nunca 
experimentaram a oração a dois, façam isto hoje, em nome de Jesus. E caso você 
ache que não sabe orar...Escreva o que você quer falar com Deus em um pedaço de 
papel e leia no momento da oração. Fique tranqüilo, Deus consegue enxergar dentro 
do seu coração, Ele quer que você se expresse. 

“Ainda a palavra não chegou a minha boca, e Tu já a conheces, Senhor!”. 
(Salmos 139:4) 

Responda no verso da folha 
 

1 – Aliste em uma folha de papel à parte, todos os seus pedidos e agradecimentos 
ao Senhor. Traga na próxima reunião para que todos os casais possam orar 
uns pelos outros. (Obs.: estes papeis não serão lidos por ninguém) 

2 – Escreva algo sobre a oração que fizeram juntos. O que Deus revelou a vocês? 
 
 

PARA REFLETIR 
 
• O homem foi criado para ter comunhão diária com Deus.  
• A mulher foi criada para estar ao lado do homem, como ajudadora. 
• Deus ordenou ao casal: “Enchei a terra e dominai-a”, juntos. 
• Não deve existir timidez entre o casal: “Ora, homem e mulher estavam nus e não 

se envergonhavam” (Gen 2:25) 
• Na oração a dois, sejam transparentes um com o outro, sem barreiras, sem 

fronteiras, sem fingimento, afinal, este momento é mais intimo que o próprio ato 
sexual. 

 
à Melhor é serem dois do que um, porque têm melhor paga do seu trabalho. 
à Porque se caírem, um levanta o companheiro; ai, porém, do que estiver só; pois, 

caindo, não haverá quem o levante. 
à Também, se dois dormirem juntos, eles se aquentarão; mas um só como se 

aquentará? 
à  Se alguém quiser prevalecer contra um, os dois lhe resistirão; o cordão de três 

dobras não se rebenta com facilidade. 
 

(Eclesiastes 4:9-12) 
 

Declarem Juntos: 
 

Eu e minha casa serviremos ao Senhor!. 
(Josué 24:15b) 
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5. AS TRIBUIÇÕES NA FAMÍLIA 
 

“Disse mais o SENHOR Deus: Não é bom que o homem esteja só; far-lhe-ei uma 
auxiliadora que lhe seja idônea.”. 

 (Gênesis 2:18) 

Definição de família: Marido, mulher e filhos; pessoas do mesmo sangue; conjunto 
das pessoas que vivem na mesma casa; 

Deus, ao estabelecer a família, pensou em uma necessidade básica do ser humano. 
O homem não deveria ficar só. O ser humano não nasceu para uma vida de solidão, 
mas para uma vida em comunidade, e a base dessa vida comunitária é a família.  

A. "Deixar, Unir-se e Tornar-se", são verbos que designam a disposição humana em 
perder e ganhar. Nós devemos abandonar (dependência emocional), a nossa 
antiga casa e constituir uma nova casa. Em ambas experiências, vai haver 
renuncia. Ao deixar, você renuncia a comodidade da casa antiga. Ao unir-se e 
tornar-se, você vai ter que abrir mão de algumas coisas como: costumes, manias, 
companhias, etc. 

 
• Gen 2:24 - Por isso, deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, 

tornando-se os dois uma só carne. 
 
 
5.1  – ATRIBUIÇÕES DO PAI   
 

• Ts 2:11 - vocês sabem que tratamos cada um como o pai trata os seus 
próprios filhos. 

 
(Ts 2:10-12 / 17-20) 

10 - vocês são nossas testemunhas e 
Deus também de que a nossa conduta 
entre vocês que creram foi limpa, correta 
e sem nenhuma falta.  
 
 

Limpo - santidade, verdade no falar e no agir. 
Correto - sincero , não hipócrita, sem fingimento  
Irrepreensível - Exemplo para os filhos, não significa que 
nunca falha, mas pede perdão e admite seus erros diante 
dos filhos. 

12 - nós os animamos e aconselhamos 
para que vocês vivam de maneira a 
agradar a Deus, que os chama para 
participarem do seu próprio reino e da 
sua glória.  
 

Comunicativo - fala, conversa e se abre com a família 
Incentivador - desenvolvendo motivações em seus filhos, 
encoraja atitudes certas.  
Exigente  - encorajando o comportamento certo nos filhos.  
 

17b - como sentimos saudades e como 
nos esforçamos para vê -los outra vez!  
 

Afeiçoado - tem saudades dos filhos e não medo de 
admitir isso. 

20 - sim, vocês são o nosso orgulho e a 
nossa alegria 

Acredita que seus filhos têm grande futuro, esperança 
nos filhos.  
Alegre  – Expressa alegria pela vitória dos filhos 
 

Dt 6:6-7 - Estas palavras que, hoje, te 
ordeno estarão no teu coração; tu as 
inculcarás a teus filhos, e delas falarás 
assentado em tua casa, e andando pelo 
caminho, e ao deitar-te, e ao levantar-te. 

Discipulador – O pai deve ser o primeiro a falar de Deus 
para os filhos, orando juntos, quando das refeições. 
Ensinando nos caminhos que devem andar para que 
quando cresçam não se desviem deles. 
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5.2 – DA MÃE 
 

• 1Tm 2:15 - Todavia, será preservada através de sua missão de mãe, se ela 
permanecer em fé, e amor, e santificação, com bom senso. 

 
(PV 31:15-21 / 25-28 / 30-31) 

Pv 31:15 - ela se levanta de madrugada para 
preparar comida para a família e para dar 
ordens às empregadas.  
 

Trabalhadora - levantando cedo e dormindo tarde.  
Prepara comida  - Não é ser empregada, é ser criativa 
e sensível aos desejos e anseios da família. 

17 - é esforçada, forte e trabalhadora.  
 

Esforçada  - energética, forte, tem iniciativa. 

18 - conhece o valor de tudo o que faz e 
trabalha até tarde da noite.  
 

Satisfeita - acredita que seu trabalho vale a pena. 
 

20 - ajuda os pobres e os necessitados .  
 

Misericordiosa – preocupa-se com os necessitados 
 

21 - quando faz muito frio ela não se 
preocupa, porque a sua família tem 
agasalhos para vestir.  
 

Tem paz  - porque prevê e se prepara para as 
dificuldades.  
Sentido de Beleza  - e utilidade, expressando cuidado 
com a roupa da família.  
 

26 - fala com sabedoria e delicadeza.  
 

Confiante - sentido de segurança para os filhos.  
Estima - ajuda os filhos a terem auto-estima positiva.  
 

27 - ela nunca tem preguiça e está sempre 
cuidando da sua família.  
 

Abnegada  - ama a ponto de dar sua vida por seus 
filhos.  
 

28 - os seus filhos a respeitam e falam bem 
dela, e o seu marido a elogia.  

Admirada  - é sempre elogiada e respeitada pelos 
filhos e esposo.  

 
 
5.3 – DO MARIDO 
 

• Jó 32:8  Na verdade, há um espírito no homem, e o sopro do Todo-Poderoso 
o faz sábio. 

 
1Cor 11:3 - Quero, entretanto, que saibais ser 
Cristo o cabeça de todo homem, e o homem, o 
cabeça da mulher, e Deus, o cabeça de Cristo. 

Responsável – pela liderança, pela estabilidade 
emocional, tomada de decisões, equilíbrio espiritual 
e, sobretudo, provisão. 
 

Ef 5:25 - Maridos, amai vossa mulher, como 
também Cristo amou a igreja e a si mesmo se 
entregou por ela. 

Amoroso – Tratando com carinho e reafirmando 
diariamente o seu amor por ela. 
Prioridade  -  Depois de Cristo a esposa deve ter a 
primazia na sua vida. Não a troque por ninguém. 
 

1Pe 3:7 - Maridos, vós, igualmente, vivei a vida 
comum do lar, com discernimento; e, tendo 
consideração para com a vossa mulher como 
parte mais frágil, tratai-a com dignidade. 

Presente – Procurar estar junto à esposa no lar. 
Atento – Com discernimento Espiritual. 
Cuidadoso – A esposa é mais frágil, trate-a com 
dignidade. Preocupe-se com a felicidade dela, afinal 
foi você que a escolheu! Não foi? 
 

Pv 18:22 - Quem acha uma esposa encontra a 
felicidade: recebeu uma bênção do Senhor... 

Tesouro – Não deixe de valorizar a riqueza e a 
beleza da sua esposa. Ela e uma benção do Senhor 
 

Ef 5:26 - para que a santificasse, tendo-a 
purificado por meio da lavagem de água pela 
palavra... 

Sacerdócio – Ministrador da palavra: abençoando, 
encorajando, protegendo, orando por ela e a 
santificando, através do evangelho. 
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5.4 - DA ESPOSA 
 

• Pv 19:14 - A casa e os bens vêm como herança dos pais; mas do SENHOR, a 
esposa prudente. 

 
Gn 2:18 - Não é bom que o homem esteja 
só; far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja 
idônea. 
 

Ajudadora – Aquela que está sempre ao lado do 
esposo, apoiando, auxiliando, encorajando com zelo, 
sinceridade e respeito. 
 

Pv 31:10 - Mulher virtuosa, quem a achará? 
O seu valor muito excede o de finas jóias. 
 

Prendada – Apta a aprender, ensinar, cuidar para que 
não haja arestas na relação familiar e, sobretudo, 
interceder pelo ministério do marido.  
 

Ef 5:22 - As mulheres sejam submissas ao 
seu próprio marido, como ao Senhor; 
 

Honrando – Submetendo as suas opiniões ao 
sacerdócio do marido, mediando, nunca criticando ou 
tomando à frente das decisões familiares. 
 

Pv 18:21 - A morte e a vida estão no poder 
da língua; o que bem a utiliza come do seu 
fruto. 
1Ts 5:17 – Orai sem cessar. 

Abençoando – Utilizando as palavras de sabedoria 
para abençoar o marido, orando ao Senhor para que 
lhe conceda dons Espirituais para interceder pelo 
esposo e pelos filhos. 
 

Ef 6:18 - com toda oração e súplica, orando 
em todo tempo no Espírito e para isto 
vigiando com toda perseverança e súplica 
por todos os santos. 
 

Vigilância – A sensibilidade da mulher é maior que a 
do homem, por isto ela deve ser o “radar” que percebe 
o inimigo a distancia, usando sua autoridade para 
interceder e cobrir o seu lar com oração de fé. 

 
• Gal 3:28 -...nem homem nem mulher; porque todos vós sois um em Cristo 

Jesus. 

à Quando marido e esposa, reconhecem seus papéis diante da família Cristã, os 
dois passam a desfrutar das bênçãos de Deus para o casamento. Família não é uma 
empresa dividida em chefia e subordinados, mas uma célula do corpo de Cristo. 
 

• Ef 4:15 - Mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que 
é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo 
auxílio de toda junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu 
próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. 

 
à Mesmo que o seu casamento não tenha sido feito diante de Deus, Ele o 

abençoará como abençoou a união de Davi e Bete-seba (2 Sm 12). Arrependam-se 
de seus pecados e se submetam aos estatutos do Senhor para a aliança conjugal. E 
estando debaixo da graça de Cristo serão mais fortes, quando caminharem juntos 
em um mesmo ideal. Mesmo sendo diferentes na personalidade, se Cristo vive em 
vós e se o Espírito de Deus habita em vós, sereis um em Cristo.  
 

A partir de hoje o seu casamento deve obedecer aos princípios da Palavra de Deus, 
não, aos princípios deste mundo. Tome o seu lugar no matrimônio para que sua 
família continue sendo “um projeto abençoado de Deus”
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NA PRATICA! 

Orem ao Senhor para que Ele os fortifique nas batalhas diárias e busquem 
cada um cumprir às atribuições que o Senhor os ordena em sua Palavra. 
 

“Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar”. 
(Samuel 15:22 b) 

Responda no verso da folha 
 

1 – Em que momento do nosso casamento tenho me eximido de minhas atribuições?  
E em qual tenho assumido atribuições que não são minhas? 

2 – Qual tem sido o resultado? (caso haja troca de atribuições) 
 
Nas palavras abaixo assinale (M) para marido, (E) para esposa e (A) para ambos 

 
(   ) - Amar (   ) - Respeitar (   ) - Estimar (   ) - Cuidar 
(   ) - Perdoar (   ) - Exortar (   ) - Confortar (   ) - Servir 
(   ) - Ensinar (   ) - Liderar (   ) - Edificar a casa (   ) - Provisionar 
(   ) - Interceder (   ) - Abençoar (   ) - Incentivar (   ) - Confiar 
 
 
à A relação entre marido e esposa deve ser espelhada na relação de Jesus Cristo e 
a Igreja. 
 

 
“...cada marido ame a própria esposa como a si mesmo,  

e a esposa respeite ao marido.” 
 (Efésios 5:33) 
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6. UMA DÁDIVA DIVINA 
 

“Goza a vida com a mulher que amas, todos os dias de tua vida fugaz, os quais 
Deus te deu; porque esta é a tua porção nesta vida pelo trabalho com que te 
afadigaste debaixo do sol”. 

(Eclesiastes 9:9) 

Gozar a vida: Desfrutar, deliciar-se, sentir prazer, divertir-se, ter satisfação durante o 
tempo entre o nascimento e a morte.   

 
A. Muitas pessoas casadas possuem uma sensação interior de que o prazer sexual 

é impuro. “Sede fecundos, multiplicai-vos...” (Gen 1:28). Esta ordem foi dada 
antes do pecado entrar no mundo, portanto o sexo e a reprodução foram 
ordenados ao casal em seu estado original de inocência. Deus, depois de criar o 
homem e a mulher com as suas capacidades sexuais, observou e disse: "Viu 
Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom".(Gn 1.31) 

 
B. O clima de santidade e pureza que havia entre Adão e Eva em relação ao sexo 

era tão grande, que logo depois da ordem do Senhor deles se tornarem uma só 
carne, a Bíblia registra: "E ambos estavam nus, o homem e a sua mulher, e não 
se envergonhavam” (Gn 1:29) 
 
• Hb 13:4 - Digno de honra entre todos seja o matrimônio, bem como o leito 

sem mácula”. 
 
 
6.1  – ALGUMAS RESTRIÇÕES  
 
A. Atos ou desejos sexuais entre pessoas do mesmo sexo. 
 

• Rom 1:26-27 - Por causa disso, os entregou Deus a paixões infames; porque 
até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro, 
contrário à natureza; semelhantemente, os homens também, deixando o 
contacto natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, 
cometendo torpeza, homens com homens, e recebendo, em si mesmos, a 
merecida punição do seu erro. 

 
B. A masturbação ou qualquer tipo de prazer sexual praticado em si mesmo. 
 

• 1 Cor 7:4 4  A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim o 
marido; e também, semelhantemente, o marido não tem poder sobre o seu 
próprio corpo, e sim a mulher. 

 
C. Estímulos sexuais externos (olhares sensuais, vídeos, revistas, músicas, etc.) 
  

• Mateus 5:28 - Eu, porém, vos digo: qualquer que olhar para uma mulher com 
intenção impura, no coração, já adulterou com ela. 
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D. Barganha Sexual: Não temos o direito de decidirmos sozinhos qual o dia, a hora e 
o local de nos relacionarmos sexualmente com o nosso cônjuge. Devemos 
buscar satisfazer-lo de forma carinhosa e cordial. A intimidade sexual não deve  
ser uma moeda de barganha e sim um acordo de amor entre o casal. 

 
• 1 Cor 7:5 - Não vos priveis um ao outro, salvo talvez por mútuo 

consentimento, por algum tempo, para vos dedicardes à oração e, 
novamente, vos ajuntardes, para que Satanás não vos tente por causa da 
vossa incontinência. 

 
 
E. A infidelidade Conjugal: Geralmente caracterizada por um ato sexual ilícito, traz 

para o casamento a desilusão, a discórdia, o engano e o sofrimento. Homens e 
mulheres afligidos por este mal buscarão nas “drogas” ou em “comportamentos 
compulsivos” um meio de suportar a dor da traição. Só há um caminho para a 
cura deste mal: para o infiel a “confissão dos pecados e o arrependimento” e 
para o traído “o perdão” através do amor, Graça de Jesus Cristo. 

 

• Hb 13:4 -...Porque Deus julgará os impuros e adúlteros. 
 

• 1 Jo 1:9 - Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos 
perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. 

 
• Tg 5:16 - Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos 

outros, para serdes curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. 
 

• 1 Pe 4:8  - Acima de tudo, porém, tende amor intenso uns para com os 
outros, porque o amor cobre multidão de pecados. 

 
 

6.2 – CORTEJAR 
 
A. O ato sexual não deve começar na cama. Seu cônjuge precisa ser cortejado, 

conquistado durante todo o dia, em pequenas atitudes você sinaliza o quanto 
você o deseja. Utilize as palavras, os gestos, o olhar... Lembre-se da época do 
namoro?  

 
• Ct 4:7 - Tu és toda formosa, querida minha, e em ti não há defeito. Mel e leite 

se acham debaixo da tua língua, e a fragrância dos teus vestidos é como a do 
Líbano. (H) 

 
• Ct 5:3-5 - Já despi a minha túnica, hei de vesti-la outra vez? O meu amado 

meteu a mão por uma fresta, e o meu coração se comoveu por amor dele. (M) 
 

•  Os teus dois seios são como duas crias gêmea de uma gazela, que se 
apascentam entre os lírios. (H) 

 
• Ct 7-11 e 8:3 - Vem, ó meu amado, saiamos ao campo, passemos as noites 

nas aldeias. A sua mão esquerda estaria debaixo da minha cabeça, e a sua 
direita me abraçaria. (M) 
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NA PRATICA! 
 

Orem ao Senhor para que Ele abençoe a união sexual de vocês, lembrem-se 
que Deus nos deu o “prazer sexual” desde a criação do homem. Ele criou os desejos 
sexuais em nós, não permita que satanás venha deturpar e distorcer este 
sentimento. Nós não somos deste mundo, somos do reino de Deus, seguimos os 
seus estatutos, recebemos as suas instruções e somos ricamente abençoados. 

 
“E Deus viu que tudo o que havia feito era muito bom”. 

(Gen 1:31) 
 

 
Este dever de casa é muito importante, 

Pratique varias vezes...  
Não precisa escrever nada... 

Nem comentar... 
 

“O marido conceda à esposa o que lhe é devido, e também, semelhantemente, a 
esposa, ao seu marido”. 

(1 Coríntios 7:3) 
 
 

PARA REFLETIR 
 

• Ct 5:11-16 – Entre dez mil homens, o meu amado é o mais bonito e o mais 
forte.  Os seus olhos são como os olhos das pombas na beira de um riacho; o 
seu rosto é bonito como um jardim de plantas perfumadas. Os seus lábios são 
como lírios que deixam cair pingos de mirra preciosa. A sua cintura é como 
marfim polido, coberto de safiras. As suas pernas são colunas de mármore 
assentadas sobre bases de ouro puro. O meu amado parece um dos montes 
do Líbano e é elegante como os cedros.  É doce beijar a sua boca, e tudo 
nele me agrada.  (Esposa) 

 
• Ct 6:4-10 - Minha querida, você é bonita como a cidade de Jerusalém, 

encantadora como a cidade de Tirza e impressionante como essas duas 
cidades. Os seus cabelos  são como um rebanho de cabras descendo as 
montanhas de Gileade. Os seus dentes são brancos como ovelhas com a lã 
cortada, que acabaram de ser lavadas.  O seu rosto corado brilha atrás do 
véu.  Pode haver sessenta rainhas, oitenta donzelas e muitas moças;  mas eu 
amo somente uma, aquela que é perfeita como uma pomba. Quem é esta que 
parece o nascer do dia, que é bela como a lua, brilhante como o sol, 
impressionante como esses dois astros e luminosa como o céu cheio de 
estrelas? (Marido)  
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7.  A SANTIDADE E A LIBERDADE 
 

“Como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tínheis 
anteriormente na vossa ignorância; pelo contrário, sejam santos em tudo o que 
fizerem, assim como Deus, que os chamou, é santo. Porque está escrito: Sede 
santos, porque Eu Sou Santo”. (1 Pe 1:14-16) 

Santo: Que vive segundo a lei divina; essencialmente puro; inocente; imaculado; 
bem-aventurado; sagrado; consagrado a Deus. 

 
A palavra de Deus nos diz para não nos conformarmos com este mundo, no 

sentido de “tomarmos a forma”. Nossos parâmetros de linguagem, vestimenta, 
sentimentos, hábitos e pensamentos devem ser remodelados conforme as 
escrituras. (2 Cor 5:17)  Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é: as 
coisas velhas já passaram; eis que tudo se fez novo... Peça ajuda do Senhor! 
 

• Isaías 41:13  Porque eu, o SENHOR, teu Deus, te tomo pela tua mão direita e 
te digo: Não temas, que eu te a judo. 

 
 
7.1 – SEPARAÇÃO 

Separação: Ato ou efeito de separar; divisão; afastamento; quebra de união. 
 
A. Ninguém pode servir a dois senhores...Tomem uma posição diante de Deus, com 

respeito ao seu lar. A quem ele está servindo? Quando o Espírito Santo o 
incomodar sobre algum objeto dentro de sua casa, ore ao Senhor e tenha a 
certeza de que Ele está requerendo a limpeza de sua casa, separando o Santo 
do profano. 

 
• Ez 44:23 - A meu povo ensinarão a distinguir entre o santo e o profano e o 

farão discernir entre o imundo e o limpo. 
 
• Tiago 3:12 –... por acaso pode uma figueira dar azeitonas ou um pé de uva 

dar figos? Assim, também, uma fonte de água salgada não pode dar água 
doce. 

 
• Mateus 6:24 - Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar 

um e amar o outro ou se dedicará a um e desprezará o outro. 
 
 
à  7 voltas ao redor da minha casa...  
 
1- Que tipo de músicas ouvimos em nossa casa ? Bossa nova? MPB ? R.R.C.? 
2- Que tipo de adornos (enfeites) embelezam a nossa casa ? Duendes? Fadinhas? 
3- Que tipo de móveis temos dentro de nossa casa ? Barzinho? Barril? 
4- Que tipo de leitura estamos fazendo em nossa casa ? PlayBoy? Carícias? 
5- Que tipo de programa assistimos em nossa casa? Xuxa? PokeMon? Zorra Total? 
6- Que tipo de roupas estamos usando? Sensuais? Com estampas do mal (caveiras)? 
7- Que tipo de palavreado estamos usando em nossa casa? Palavrões? Murmuração? 
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B.  Em nosso lar devemos aprender a separar o “joio” do “trigo”, nos alimentando 
com o que realmente nos fortifica. Devemos “semear” sementes abençoadas e 
arrancar as de amargura. Não podemos evitar que o pássaro negro sobrevoe a 
nossa cabeça, mas, podemos impedi-lo de fazer ninho nela. Toda a semente 
plantada em nosso lar nascerá quer seja boa ou má. Faça sua escolha! 

 
• Gal 6:7 - Não vos enganeis: de Deus não se zomba; pois aquilo que o homem 

semear, isso também colherá. 
 
• Jr 4:3 - Porque assim diz o SENHOR aos homens de Judá e Jerusalém: 

Lavrai para vós campo novo e não semeeis entre espinhos. 
 

 
7.2 – LIBERTAÇÃO 

Libertar: Tirar da prisão, da sujeição, da escravidão; livrar; escapar; dar liberdade. 
 
A. Se o seu lar ainda está “aprisionado” em alguma área, você precisa utilizar os 

instrumentos de batalha que o Senhor nos disponibiliza. O Senhor nos separou e 
nos deu por herança uma terra fértil, devemos lutar para que o inimigo não nos 
roube.  Convoque o seu exército (família) e lute pela sua casa. 

 
• Lv 20:24 - Mas já prometi que vou dar aquela terra a vocês, e vocês possuirão 

uma terra boa e rica. Eu sou o Eterno, o Deus de vocês; eu os separei dos 
outros povos. 

 
• Ex 10:26 - E também o nosso gado há de ir conosco, nem uma unha ficará. 
 
• Lc 4:18 - enviou-me para proclamar libertação aos cativos 

 
B. Aquele que cala consente... Este ditado popular tem fundamento bíblico. 

Concordar com as circunstâncias é o mesmo que aceitar as correntes do inimigo 
aprisionar o seu casamento. O Diabo deseja enfraquecer e dividir a sua casa, 
pois ele sabe que família dividida não subsiste. Não aceitem a enfermidade, o 
desânimo e o pecado com naturalidade em sua casa, tenham fé nas promessas 
do Senhor e declare a sua vitória em nome de Jesus. 

 
• Num 30:7 - e, se o marido, sabendo disso, não disser nada, então serão 

válidos seus votos, ela deverá fazer tudo o que prometeu ou jurou.;  
 

• Mt 12:25 - Todo reino dividido contra si mesmo é devastado; e toda cidade ou 
casa dividida contra si mesma não subsistirá. 

 
• Sl 103:3 - Ele é quem perdoa todas as tuas iniqüidades; quem sara todas as 

tuas enfermidades. 
 
• 1 Cor 15:57 - Graças a Deus, que nos dá a vitória por intermédio de nosso 

Senhor Jesus Cristo . 
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7.3 – ARMAMENTOS ESPIRITUAIS  
 

Armamento: conjunto de armas; aparato de guerra; equipamento de guerrilha. 
 

• Ef: 6:12 - porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra 
os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, 
contra as forças espirituais do mal, nas regiões celestes. 

   

• Ef 6:13-18 - Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais 
resistir no dia mau... Estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade e 
vestindo-vos da couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do 
evangelho da paz ; embraçando sempre o escudo da fé, com o qual 
podereis apagar todos os dardos inflamados do Maligno.  Tomai também o 
capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus;  
com toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito e para isto 
vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos 

 
à  Arsenal bélico do Cristão 
 
 
1. - Cinto: o que rodeia, o que sustenta: Verdade. 

• A mão direita do Senhor, Jesus é a verdade.   
 

2. - Couraça: Proteção, armadura para o corpo: Justiça de Deus. 
• Cobre o seu peito, seu coração, sua fortaleza. 
 

3. - Botas: Proteção para os pés e pernas: Evangelho da paz. 
• Protege o seu caminhar, santifica o solo que você pisa. 
 

4. - Escudo: Proteção contra dardos e golpes de lança ou espada: Fé. 
• Protege contra o desânimo, mantendo a sua esperança e perseverança. 
 

5. - Capacete: Proteção para a cabeça: Certeza da salvação 
• Cobre e purifica a sua mente e seus pensamentos. 
 

6. - Espada: Arma pontiaguda de dois gumes para ataque: Palavra de Deus. 
• Arma que dá autoridade para enfrentar e derrotar o inimigo. 
 

7. - Radar: Aparelho usado para detectar o inimigo: Oração e Súplica. 
• Sempre alerta, vigiando e orando. 
 

8. - Rádio: Aparelho usado para comunicação com o Quartel: Espírito Santo. 
• Sempre em comunicação com o General, recebendo instruções. 
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NA PRATICA! 
 

O casal deve orar ao Senhor pedindo capacitação dos Céus para esta batalha 
diária. Mantenha sua família unida, como um exército em favor da santidade e da 
liberdade que Jesus nos concedeu na Cruz. Tome posse da terra prometida por 
Deus. 

 
“Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres”. 

(João 8:36) 
 

“Acaso, não o cercaste com muros, a ele, a sua casa e a tudo quanto tem? A obra 
de suas mãos abençoou, e os seus bens se multiplicaram na terra”.  

(Jó 1:10) 
 

Respondam no verso desta folha: 
 

1 - Durante esta semana, aliste todos os objetos ou atitudes que o Senhor lhe 
mostrou estar profanando sua casa.  

 
 

 
Este batalha é para ser vencida diariamente... 

 
“Em verdade vos digo que tudo o que ligardes na terra terá sido ligado nos céus, e 

tudo o que desligardes na terra terá sido desligado nos céus”. 
(Mateus 18:18) 

 
“ Eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do 

testemunho que deram e, mesmo em face da morte, não amaram a própria vida”. 
(Apocalipse 12:11) 

 
“O Deus eterno é a tua habitação e, por baixo de ti, estende os braços eternos; ele 

expulsou o inimigo de diante de ti e disse: Destrói-o”. 
(Deuteronômio 33:27) 
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“Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam” 
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