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Família 

1. Introdução 
Se você fosse o diabo e desejasse 

destruir o Reino de Deus - o Seu poder e 
propósito - na terra, onde você 
começaria? 

Se você fosse muito esperto e sábio, 
você procuraria atacar a base sobre a 
qual o Reino se fundamenta. Uma vez 
que esse terreno fosse enfraquecido, 
tudo o mais cairia pelo seu próprio peso. 

O fundamento sobre o qual o Reino 
de Deus se assenta é a família. O 
propósito de Deus na terra deve ser 
alcançado através de uma família amada 
e régia de filhos e filhas. Se a família 

puder ser destruída, o Reino fracassará. 
Na verdade, Satanás fez a sua primeira oposição à vontade de Deus na Terra 

procurando enganar e destruir a primeira unidade familiar - Adão e Eva. 
Conhecemos bem esta história. No entanto, talvez não percebamos que o diabo 
nunca mudou o seu plano básico de ataque. Ele ainda procura destruir o Reino 
de Deus, enfraquecendo o alicerce do lar e da família temente a Deus. 

Quando as famílias fracassam a sociedade sofre. Satanás sabe disto e, 
portanto, o seu ataque do final dos tempos será direcionado à destruição da fibra 
moral do lar. Temos visto os efeitos dos seus esforços em todo o mundo. Onde 
quer que os princípios divinos para a família sejam quebrados, seguem-se 
trágicos problemas sociais:  

. as taxas de divórcio aumentam,  

. os filhos rebelam-se,  

. aumenta o número de adolescentes grávidas1,  

. pais e mães solteiras,  

. e disseminam-se os abusos e doenças sexuais. 
 
"Lar, Doce Lar". Esta expressão bem conhecida revela um sentimento que, 

nos dias atuais, parece irremediavelmente ultrapassado. Muitos lares foram 
transformados em verdadeiros campos de batalha por incessantes conflitos 
familiares. 

 
1 (31 %) das gestações no Brasil são de adolescentes, e destas, 50 % são indesejáveis. Em 
Fortaleza, em 1996, 48 % das gestações foram interrompidas. Triplicou nos últimos 20 anos o 
número de meninas menores de 15 anos grávidas. 
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Este registro é de fato muito trágico e nos levaria a um total desespero se não 

fosse por um outro princípio divino: "Onde há muito pecado, há uma graça 
maior ainda" (Rm 5:20). Além disso, Deus prometeu que nestes últimos dias 
Ele derramaria do "Seu Espírito sobre toda a humanidade" (At 2:17). 

Em outras palavras, ainda que Satanás esteja se movendo com uma grande 
ira, porque ele sabe que o seu tempo é curto, Deus estará Se movendo com um 
poder ainda maior. Aleluia! 

 

2. O Padrão Divino para a Família 
A família é a mais antiga instituição na história da raça humana. A união pelo 

casamento, de um homem e uma mulher, dá origem a novas criaturas, os filhos, 
que juntos formam o núcleo básico da sociedade. A esse núcleo chamamos - 
FAMÍLIA. 

 
Deus está interessado na família, não só porque Ele a instituiu (Gn 2:21-25), 

mas também porque é através da família que Ele quer revelar seu amor e 
cuidado para mostrar seu poder sustentador como supridor de todas as 
necessidades da criatura humana, quer sejam materiais ou espirituais (Gn 3:8,9). 
Assim era no princípio e assim ainda o é hoje. Como instituição divina, a família 
existe antes do pecado ter entrado no mundo, daí a necessidade de que a 
mesma seja preservada com suas características originais de pureza, amor e 
santidade (Hb 13:4-6), sem as quais jamais poderá existir. Se a família se 
desagregar, toda a sociedade estará em ruínas, e como consequência nem a 
própria igreja subsistirá. 

 
Sendo a igreja uma extensão da família organizada, é indispensável que 

tenhamos famílias fortes e espirituais, para que tenhamos igrejas fortes e 
poderosas em Deus. 

 
FAMÍLIA FORTE = IGREJA FORTE 
 
A base para o fortalecimento da família está na Palavra de Deus (II Tm 

3:16,17). A família é ainda o melhor lugar que existe para se forjar o caráter e a 
personalidade de cada indivíduo, basta que seja colocado em prática desde 
cedo, o que está escrito em Pv 22:6 “Instrui o menino no caminho que deve 
andar, e até quando envelhecer, não se apartará dele”. 

 

2.1. A Visão Divina Para o Convívio 
O convívio entre família ou entre amigos, requer algumas normas para que 

não sejam deterioradas as relações. Precisamos tratar nossos entes queridos, 
parentes, familiares e amigos com amor e lealdade. 
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A verdadeira amizade envolve lealdade 
Está escrito na Bíblia, Provérbios 17:17: "Um amigo verdadeiro 

é sempre leal, e um irmão nasce para nos ajudar nos tempos de 
necessidade" 

 

O melhor amigo é Jesus 
Está escrito na Bíblia, João 15:15, NIV: "Já não vos chamo 

servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas 
tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai 
vos tenho dado a conhecer." 

 

Escolha amigos que amem o Senhor e tenham corações 
puros 

Está escrito na Bíblia, II Timóteo 2:22: "Fuja de qualquer coisa 
que o conduza a pensamentos maus que os jovens muitas vezes 
têm, mas permaneça perto daquilo que o leve a fazer o que é 
certo. Tenha fé e amor e desfrute da companhia daqueles que 
amam o Senhor e tem corações puros." 

 

Que característica faz de você um bom amigo? 
Está escrito na Bíblia, Filipenses 2: 3-4: "Não seja egoísta e não 

viva para causar boa impressão nos outros. Seja humilde, 
pensando nos outros como se fossem superiores a vocês. Não 
pense nas suas coisas, mas seja interessado nos outros e também 
no que estão fazendo." 

 

A fofoca pode destruir amizades 
Está escrito na Bíblia, Provérbios 27: 9-10: "Nunca abandone 

um amigo seu ou do seu pai. E então você não precisará correr 
para um parente distante para pedir ajuda em tempo de 
necessidade." 

 

Um Amigo Pode te Machucar 
Um amigo se importa tanto com você a ponto de ser honesto mesmo se isso 

possa te machucar. 
Está escrito na Bíblia, Provérbios 27:6: "As feridas feitas por um 

amigo são melhores que os beijos recebidos de um inimigo." 
 



A Bíblia do Reino       13 

2.2. A Visão Divina para a Família 
Depois disse o Senhor Deus: “Não é bom que o homem fique 

sozinho. Vou fazer uma companheira para ele, uma auxiliadora à 
altura dele...” “Isto sim!”, exclamou Adão. “Ela é parte dos meus 
ossos e da minha carne! Pode-se dizer que ela é varoa, porque foi 
tirada do varão”. Esta é a razão por que o homem deixa de viver 
junto com seu pai e sua mãe e se une a sua mulher. E de tal 
maneira unem-se os dois, que se tornam uma só pessoa! Pois 
bem, embora o homem e a mulher não estivessem usando roupa 
nenhuma, não ficavam envergonhados. Moisés (Gênesis 2:18,23-
25, BV). 

 
Baseado em Gn 2:24, diz que ao se casar, três mudanças devem acontecer: 
a) deixar os pais;  
b) o homem deve se unir à sua mulher; e 
c) os dois se tornam uma só carne. 
 

2.3. A Visão Divina para os Pais 
Você deve amar o 

Senhor nossa Deus de 
todo o coração, de 
toda a alma e com 
todas as tuas forças. E 
você deve meditar 
sempre nestes 
mandamentos que 

hoje estou ordenando-os quais você deve ensinar aos seus filhos. 
É preciso que você converse sobre estas leis quando estiver em 
casa, quando estiver andando por algum caminho, na hora de 
dormir e logo ao despertar! Amarre estes mandamentos nos 
dedos, como constante lembrete, fixe todos eles na sua testa, 
bem como nos batentes das portas de sua casa! Moisés (Dt 6:4-9. 
BV). 

O que retém a vara aborrece a seu filho, mas o que ama, cedo 
o disciplina. Salomão (Pv 13.24. ERA). 

Ajude seu filho a formar bons hábitos enquanto ainda é 
pequeno. Assim, ele nunca abandonará o bom caminho, mesmo 
depois de adulto. Salomão. (Pv 22:6. BV). 
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E agora uma palavra à vocês, pais. Não vivem repreendendo e 
irritando seus filhos, deixando-os irados e rancorosos. Antes, 
eduquem-nos com toda disciplina amorosa que o próprio Senhor 
aprova, com recomendações e conselhos piedosos. Paulo. (Ef 6:4. 
BV). 

Pais, não repreendam tanto seus filhos, a ponto deles ficarem 
desanimados e desistirem de se esforçar. Paulo. (Cl 3:21). 

 
Segundo o texto: 
Castigo é punir pelo que já foi feito. 
Disciplina é corrigir para fazer o certo no futuro. Disciplina é o modo que 

devemos agir com nossos filhos. 
 

2.4. A Visão Divina para com o Pai 
Paulo expressa o coração de um 

pai nesta passagem: 
Vocês próprios são 

nossas testemunhas - 
como Deus também é - de 
que temos sido puros, 
sinceros e irrepreensíveis 
perante cada um de vocês. 
Falamos com vocês com 
um pai aos próprios filhos - 

não se lembram? - instando com vocês, incentivando-os e até 
exigindo que a vida diária de vocês não causasse contrariedade a 
Deus, mas sim trouxesse alegria àquele que convidou vocês para 
o seu reino e a sua glória. 

Queridos..., depois que nós os deixamos e tínhamos estado 
longe de vocês só um pouquinho de tempo (embora nosso 
coração nunca os tivesse deixado), procuramos de todas as 
maneiras voltar para vê-los mais uma vez. Queríamos muitíssimo 
ir; e eu, Paulo, tentei muitas vezes, porém satanás nos deteve. 
Pois, qual é o objetivo da nossa vida, que nos traz esperanças e 
alegria, e é a nossa esplêndida recompensa e coroa? São vocês! 
Sim, vocês nos darão muita alegria ao nos apresentarmos juntos 
diante do Senhor Jesus Cristo quando Ele voltar. Porque vocês são 
os nossos troféus e a nossa alegria. Paulo. (I Ts 2:10-12;17-20. 
BV). 
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Qualidade de um Bom pai encontradas neste texto: 
a) Puro: devoto à esposa; 
b) Sincero: não hipócrita. Fala a verdade (o filho pode confiar nele); 
c) Irrepreensível: não significa que nunca falhe, mas pede perdão e não 

insiste no erro; 
d) Comunica: fala, conversa, se abre; 
e) Insta: persiste, não desiste; 
f) Incentiva: desenvolvendo motivação interna em seus filhos, encorajando 

atitudes certas; 
g) Exige: encorajando o comportamento certo; 
h) Tem como alvo que seus filhos tragam alegria a Deus; 
i) Tem saudade e afeição, abrindo seu coração; 
j) Faz o possível para estar junto com seus filhos; 
k) Entra em batalha espiritual a favor de seus filhos; 
l) Tem esperança: acredita neles; 
m) Alegra-se com seus filhos, afirmando-os e os elogiando; 
n) É campeão de seus filhos, levando-os à vitória. 
 

2.5. A Visão Divina para a Mãe 
A leitura abaixo descreve 

algumas qualidades de uma mãe: 
Ela se levanta de 

madrugada para 
preparar comida para a 
família... É esforçada, 
forte e trabalhadora. 
Conhece o valor de tudo 
o que faz e trabalha até 
tarde da noite... Ajuda 
os pobres e os necessitados. Quando faz muito frio, ela não se 
preocupa, porque sua família tem agasalhos para vestir... É forte, 
respeitada e não tem medo do futuro. Fala com sabedoria e 
delicadeza (ensinando e corrigindo com amor (BV)). Ela nunca tem 
preguiça e está sempre cuidando da sua família. Os seus filhos a 
respeitam e falam bem dela, e o seu marido a elogia... A 
formosura é uma ilusão, e a beleza acaba, mas a mulher que teme 
ao Senhor Deus Eterno, será elogiada. Deem à ela o que merece 
por tudo o que faz, e que seja elogiada por todos. (Pv 
31:15,17,18,20-21,25-28,30-31). 

Quando estivemos com vocês, fomos carinhosos, tão 
carinhosos como a mãe que cuida dos seus filhos. Nós os amamos 
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tanto, que gostaríamos de lhes dar não somente a boa notícia que 
vem de Deus, mas até as nossas próprias vidas. Nós os estimamos 
muito. Paulo. (I Ts 2:7,8. BLH). 

 
As qualidades de uma boa mãe encontradas no texto: 
a) Trabalhadora: levanta cedo, continuando até tarde da noite; 
b) Prepara comida: criativa e sensível aos desejos da família; 
c) Esforçada: energética, toma iniciativas; 
d) Forte: dando à luz, cuidando dos enfermos; 
e) Satisfeita, acreditando que seu trabalho vale a pena; 
f) Sensível aos necessitados; 
g) Tem paz, porque prevê e se prepara para dificuldades; 
h) Sentido de beleza e utilidade: cuidado com a roupa de toda a família; 
i) Respeitada: por sua opinião e integridade; 
j) Confiante: emitindo um sentido de segurança para os filhos; 
k) Sábia: ouve mais do que fala; 
l) Bondosa em suas palavras; 
m) Ensina, orientando seus filhos como viver; 
n) Corrige com amor: disciplina quando é necessário; 
o) Desenvolve um ambiente positivo; 
q) Coloca Deus em 1o lugar; 
r) Recebe elogios com graça; 
s) Carinhosa, terna; 
t) Protege e cuida dos filhos; 
u) Ama, a ponto de dar a vida por seus filhos; 
v) Estima muito aos filhos, desenvolvendo uma autoestima positiva. 
 

Estudo Suplementar 

Resolvendo Conflitos 
Jesus falando, no sermão do Monte, diz: Vocês ouviram o que foi dito 

aos seus antepassados: “Não mate. Quem matar será levado diante do 
juiz”. Mas eu lhes digo que qualquer um que ficar com raiva de seu 
irmão, será julgado. Quem disser a seu irmão: “Você não vale nada”, 
será julgado pelo tribunal. E quem chamar seu irmão de idiota, estará 
em perigo de ir para o fogo do inferno. Portanto, se você for ao altar 
para dar a sua oferta à Deus, e se lembrar ali de que o seu irmão tem 
alguma queixa contra você, deixe a oferta diante do altar, e vá logo 
fazer as pazes com seu irmão. Depois volte e dê a oferta à Deus. 

Se alguém fizer uma acusação contra você e levá-lo ao tribunal, faça 
amizade com ele enquanto há tempo, antes de chegarem lá. Porque 
depois que você chegar ao tribunal, será entregue ao juiz, o juiz o 
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entregará à polícia, e você ficará preso. Eu afirmo que não sairá dali até 
pagar o último centavo de multa. (Mt 5:21-26. BLH). 

 
A lista de princípios sobre como resolver conflitos que surgem nesta 

passagem: 
a) Controle suas emoções. Não fique com raiva. 
b) Controle suas palavras. Não fale nada destrutivo ou acusador. 
c) Não menospreze os outros. Reflita no valor deles antes de falar. 
d) Tome a iniciativa de resolver conflitos. 
e) Resolva conflitos o mais rápido possível. 
f) Paz com Deus requer paz com as pessoas. 
g) Se alguém estiver falando mal de você, ou fazendo acusações, faça todo 

o possível para resolver isso logo. 
h) Faça o possível para evitar levar conflitos para a justiça. 

 

3. O Padrão Divino para o Culto Doméstico 
Não de pode entender um lar essencialmente cristão sem a prática do culto 

familiar. Isto porque a entronização de Deus no seio da família é a coisa mais 
importante na instituição do lar. 

 
Quando o casal compreende este dever, está permitindo o seguinte: 
 1. Que suas vidas sejam fortalecidas através do encontro diário com 

Deus 
 2. Dá a seus filhos a maior oportunidade de conhecerem ao Deus 

verdadeiro. 
 3. Habituará os filhos a um convívio diário com a Palavra de Deus, 
 4. Levará a uma vida de comunhão, fortalecidos pela experiência diária, 

como foi no passado e que deverá continuar no futuro, até Jesus voltar. 

4. O Padrão Divino para a Educação dos Filhos 
Ensinando os Filhos Com Amor - Sl 127:3. Conta-se que Suzana Wesley, a 

mãe do grande evangelista João Wesley, avivalista e fundador do metodismo, 
passava uma hora a sós com cada um de seus 
dezenove filhos. Cada semana ela ocupava uma hora de 
seu tempo para conversar, orientar e orar com cada filho 
individualmente. O resultado é o que sabemos: João e 
Carlos Wesley, os grandes pregadores que o mundo 
conheceu. 

O grande avivamento do século (1700), na Inglaterra 
tem na figura de Suzana Wesley e seu marido Samuel, a 
herança de duas vidas consagradas a Deus e dedicadas 
à família. A mãe Suzana Wesley era filha de um 
pregador. 

Mais tarde ela escreveu: “Para formar a mente da  
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criança, a primeira coisa é vencer-lhe a vontade. A tarefa de instruir o intelecto 
leva tempo e deve ser gradual, conforme a capacidade da criança. Mas o 
subjugar da vontade deve ser feito de uma vez, e quanto mais cedo melhor... 
Depois se pode governar a criança pela razão e piedade dos pais até chegar o 
tempo da criança também poder exercer o raciocínio”. Suzana entendia que 
poupar a vara era aborrecer os filhos (Pv 13:24). 

 
Não se pode abandonar a correção na hora certa, todavia toda a correção 

deve ser feita com amor, procurando mostrar aos filhos a razão das coisas. É 
isso que faz com que os filhos aceitem a correção, e reconheçam nos pais o 
sentimento de amor e proteção que os envolve. A violência contra os filhos 
demonstra intolerância e maldade às vezes, da mesma forma que a falta de 
disciplina e a irresponsabilidade paterna demonstram falta de amor e falta de 
dedicação aos filhos. 

 

4.1. Psicologia da Criança 
Há três elementos principais que influem na formação de qualquer indivíduo: 

 
1. Hereditariedade: as características físicas e temperamentais com que 

nascemos, provindas dos antecedentes. 
2. Ambiente: o “clima” providenciado para o desenvolvimento do recém-

nascido. Isto inclui as provisões para o seu desenvolvimento físico, assim 
como também o carinho, oportunidades para a aprendizagem, contatos 
sociais e, acima de tudo, oportunidade para conhecer o Evangelho. 

3. Decisões e escolhas, que o indivíduo vier a tomar. 
 
 
 

Formação do Caráter - até os 3 anos 

 
 
 
 
Formação da Personalidade - até os 11 anos 
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Formação do Indivíduo - acima dos 11 anos 

 
Quanto ao psicólogo incrédulo, a hereditariedade e o ambiente são os 

elementos mais importantes na formação de uma personalidade. O crente sabe, 
entretanto, que as suas decisões e escolhas têm maior importância, pois é 
através destas que a pessoa toma a sua decisão ao lado de Cristo, entrega-se 
ao Senhor e toma decisões (no poder do Espírito Santo), e transformarão o 
temperamento herdado dos seus antecedentes e as más tendências que 
porventura tenha adquirido devido ao ambiente de criação. 

 

4.2. A Visão Divina para os Filhos 
Filhos, obedeçam aos seus pais; esta é a atitude correta que 

vocês devem tomar, porque Deus os colocou numa posição de 
autoridade sobre vocês. Respeite seu pai e sua mãe. Dos Dez 
Mandamentos de Deus, este é o primeiro que termina com uma 
promessa. E esta é a promessa: Se você respeitar seu pai e 
sua mãe, você terá uma vida longa e cheia de bênçãos. 
Paulo. (Ef 6:1-3. BV). 

O jovem que despreza os conselhos de seu pai se tornará um 
homem vazio e tolo; quem obedece a instrução dos pais se 
tornará sábio. Salomão. (Pv 15:5. BV). 

 

4.3. Ensinando os Filhos pela Palavra de Deus 
 

Sl 119:9-16: Como purificará o jovem o 
seu caminho? Observando-o [seu 
caminho] de acordo com a Tua 
Palavra. 

De todo o meu coração tenho Te 
buscado; não me deixes desviar dos Teus 
Mandamentos. 
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Escondi a Tua Palavra no meu coração, para não pecar contra 
Ti. 

Bendito és Tu, ó Senhor; ensina-me os Teus Estatutos. 
Com os meus lábios declaro todas as ordenanças da Tua boca. 
Regozijo-me no caminho dos Teus Testemunhos, tanto como 

em todas as riquezas. 
Em Teus Preceitos medito, e observo os Teus caminhos. 
Deleitar-me-ei nos Teus Estatutos; não me esquecerei da Tua 

Palavra. 
 
O coração da criança é terreno fértil para a semeadura. Se plantarmos no 

coração infantil, desde cedo, a Palavra de Deus, ela criará raízes e brotará 
frondosamente produzindo os frutos necessários para uma vida feliz. 

 
Temos o exemplo de Timóteo. Paulo disse: “Tu, porém, permanece 

naquilo que aprendeste... E que desde tua meninice sabes as sagradas 
letras, que podem te fazer sábio para a salvação...” (II Tm 3:14-15). 
Estava ali a razão do sucesso na vida daquele jovem. Ele conhecia a Palavra de 
Deus desde sua tenra idade. Ela faz do jovem, o homem fiel a Deus. Na 
formação de seu caráter, sua personalidade, sua fé, a força que o moldou foi o 
poder das Sagradas Letras. 

 

4.4. Ensinando os Filhos com Brandura 
O caminho para a educação dos filhos é o da brandura, a demonstração de 

amor repassado de autoridade e graça divina. Em Provérbios 15:1, está escrito: 
“A resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita ira”. 

 

5. O Padrão Divino para a Educação dos Jovens 
5.1. Uma geração em Crise 
Os adultos sempre se queixaram dos jovens, mas hoje é diferente. Sempre 

houve garotos rebeldes e agressivos, que se desviavam do caminho e cometiam 
erros. Mas eles sabiam qual era o caminho e o que estava errado. Muitos dos 
jovens de hoje não parecem saber a diferença entre o certo e o errado. Crianças 
estão roubando, mutilando e matando com fuzis segundo seus próprios 
caprichos, e sem piedade ou remorso. Declaração de Rowland Nethaway, 
jornalista. 

 

5.2. Como está a Crise 
A juventude de hoje é sombria. É reconhecido e, às vezes, serve até de 

argumento para roteiros de filmes americanos, o fato de que muitos jovens 
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praticam atos assustadores sem nem mesmo perceber a gravidade de seus atos. 
Há pouco tempo atrás vimos pela TV, a história de dois meninos adolescentes 
que levaram uma arma para a escola e ficaram conhecidos no mundo todo. 
Diariamente vemos casos de jovens que praticam atos de violência sexual, 
tratando vidas como simples objetos. A internet está repleta de pedofilia (sexo 
com crianças). Há crianças que matam seus pais, há jovens roubando, se 
drogando e cometendo suicídio. E tudo isso nunca foi tão corriqueiro como é hoje 
em dia. 

 
Registra-se nos Estados Unidos todos os dias (durante o curso de 1 dia): 

- 1.000 adolescentes solteiras se tornam mães; 
- 1.106 adolescentes fazem aborto; 
- 4.219 adolescentes contraem doenças sexualmente transmissíveis; 
- 500 adolescentes começam a usar drogas; 
- 1.000 adolescentes começam a ingerir bebidas alcoólicas; 
- 135.000 alunos levam revólveres e outras armas para a escola; 
- 3.610 adolescentes são assaltados; 80 são estuprados; 
- 2.200 adolescentes abandonam a escola secundária; 
- 06 adolescentes cometem suicídio. 

E isso tudo num país onde as manifestações públicas pela “moral e bons 
costumes” ainda são relativamente frequentes. Como deve ser estas estatísticas 
no Brasil? 

É óbvio que se encararmos essa situação com pessimismo e pânico, não 
sairemos de casa, não trabalharemos, não poderemos andar pelas ruas sem 
olhar desconfiados para cada um que passa. 

Mas será que essa realidade está tão longe assim do nosso contexto de vida?  
Pode ser que nossos adolescentes não estejam cometendo atos tão graves, 

mas será que suas crenças e convicções serão tão firmes que os impeçam de 
cometer tais atos no futuro? 

Será que os valores das gerações passadas estão sendo eficientemente 
transmitidos à geração atual? 

Será que o fato de termos adolescentes mais esclarecidos e informados é 
motivo para termos segurança a respeito do futuro? 

 

5.3. Até onde vai a Crise 
Analisando superficialmente a situação, podemos pensar: esse tipo de coisa 

só acontece com jovens com problemas sérios na família, que têm problemas na 
escola e são considerados por muitos “crianças-problema”. Será? 

 
Pesquisas recentes, feitas com jovens americanos que frequentavam o 

“quadro de honra” da escola, ou seja, dos melhores alunos, mostra que: 
- uma em cada cinco estudantes afirmou ter sido vítima de violência sexual; 
- uma em cada três conhecia alguém que levava uma arma para a escola; 
- uma em cada três havia pensado em suicídio e 



A Bíblia do Reino       23 

- quatro em cada cinco dessas alunas bem-sucedidas admitiram ter colado nas 
provas. 

 

5.4. Nossos Jovens e Adolescentes Cristãos 
Alguém diria diante disso: essas crianças são bem-sucedidas e “certinhas”, 

mas não são cristãs. Nossos jovens e adolescentes cristãos não estão na 
mesma situação. 

Até bem pouco tempo, suposições nesse sentido baseavam-se na 
intuição. Hoje, temos a pesquisa, pois a base do estudo a seguir, foi feita 
somente entre jovens e adolescentes cristãos. Essa pesquisa revelou, para 
embaraço, surpresa e desespero de muitos, que, só nos três últimos 
meses, entre esses jovens e adolescentes cristãos: 

- Dois em cada três (66%), com idade entre 11 e 18 anos, mentiram a um dos pais, 
professor ou outro adulto; 

- Seis em cada dez (59%) mentiram aos conhecidos; 
- Um em cada três (36%) colou nas provas; 
- Quase um em cada quatro (23%) fumou cigarro; 
- Um em cada cinco (20%) tentou machucar fisicamente alguém; 
- Um em nove (12%) embriagou-se; 
- Quase um em dez (8%) usou drogas ilegais. 

 
É claro que, dentro das igrejas, a situação não é tão assustadora quanto “lá 

fora”, mas a pesquisa mostra que os jovens de lares cristãos bem estruturados 
estão sucumbindo às pressões de nossa sociedade. Quando chegarem aos 18 
anos, mais da metade (55%) terá se envolvido na prática de acariciar seios, 
órgãos genitais e/ou relação sexual completa. Metade desses jovens dizem estar 
estressados. Mais da metade (55%) dizem que estão confusos. Três quartos 
(74%) dizem que estão buscando respostas. 

A maioria dos pais e líderes cristãos hoje tem um medo: o medo de não 
poder passar às próximas gerações os seus valores. De fato, esse medo não 
é infundado. Todos têm visto e constatado que a perda dos valores cristãos tem 
representado o principal problema de nossos jovens e adolescentes hoje, e um 
fator potencial de problemas maiores no futuro. 

 

5.5. Qual é a solução??? 
O que fazer, então? 
Será possível reverter esse quadro? 
Será que há um caminho para que nossos jovens e adolescentes tenham um 

futuro menos tumultuado e mais feliz? 
É baseado no fato de que a maioria demonstra querer ter um relacionamento 

íntimo com Deus e já aceitou Jesus como seu Senhor, é que nos propomos a ir 
fundo na Bíblia para trazer respostas para esses corações em dúvida, que estão 
certamente buscando soluções e orientações bíblicas em que possam basear 
suas decisões e escolhas. Nossa esperança se baseia no fato de que os jovens 
que têm em mente um conceito firme de verdade têm muito mais probabilidade 
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de permanecer firmes na fé e no compromisso de seguir a Jesus, a despeito das 
forças contrárias. 
 

5.6. A solução é a Educação das Almas 
Provérbios 20:11: Até a criança se dá a conhecer pelas suas 

ações, se a sua conduta é pura e reta. 
Provérbios 4:23: Guarda com toda a diligência o teu coração, 

porque dele procedem as fontes da vida. 
 
Educação de almas quer dizer ajudar e semear a implantação de princípios 

verdadeiros no coração dos filhos.  
A responsabilidade dos pais é de treinar e desenvolver estas verdades 

continuamente até que sejam enraizadas no coração do filho ao ponto que sejam 
visíveis no comportamento e o raciocínio das ações dos filhos.  

Educação de filhos é educação de almas. O coração da criança é o alvo de 
educação. Se o coração de uma criança é treinado, as ações da vida de um 
adulto serão influenciadas pelas ações de uma pessoa se conhece seu coração 
(Prov. 20:11). Por essa importância dada ao coração de uma pessoa a educação 
de filhos deve indicar o treinamento do coração (Prov. 4:23).  

Uma observação deve ser dada nesta altura. Quando uma criança faz algo 
que não é aceitável pelos pais a tendência é desculpar tal ação pelo ditado, ‘é 
coisa de criança’, ou ‘é coisa de jovem’. Uma atitude dessa é nada menos de 
uma fuga de responsabilidade que os pais têm em corrigir as ações dos seus 
filhos. Também tal ditado reflete uma falta de crença na própria Bíblia que diz 
que pelas ações da criança se conhece a criança. A verdade é: as ações tolas 
vêm de uma criança tola. O que é necessário neste caso é uma correção e não 
uma desculpa (Prov. 22:15). Tolice deve ser cortado em crianças de qualquer 
idade. O que a criança faz indica o que ela é de coração. Educação adequada 
transformará tal coração em prudência, autocontrole e sabedoria (Prov. 29:15). O 
que é necessário é educação, não uma desculpa. 

Seria bom aqui já abordar o assunto do que a educação dos filhos não é. 
Educando os filhos não é só o que os pais investem no filho. É muito além de um 
ambiente de bem-estar no lar. O desenvolvimento no lar de um lado positivo e 
construtivo para o filho é importante, mas não é a soma do assunto de educação 
de filhos. Os pais fornecendo roupa de bom gosto, comida deliciosa, habitação 
adequada, escolaridade avançada, proteção adequada e posição social não deve 
ser igualada à totalidade na educação de filhos. Todas essas áreas de uma vida 
podem ser cultivadas e bem estabelecidas sem ter dado uma educação propícia 
ao filho. 

A alma do filho deve ser treinada. Ela não é neutra. Ou ela tem Deus como o 
alvo de agradar ou ela tem o que não é de Deus como o alvo de agradar e imitar. 
Não existe outras opções. “Do coração procedem os maus pensamento, mortes, 
adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias.” (Mat. 15:19). 
Mesmo que a atitude que um filho eventualmente terá de Deus depende de uma 
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decisão final do filho, os pais treinando o filho de um ponto de vista de temor a 
Deus e obediência em amor da palavra de Deus produzirá no filho os fatos 
necessários para ele fazer a sua própria decisão um dia. Mas até aquele dia, os 
pais têm uma responsabilidade de educar a alma do filho no caminho em que 
deve andar (Prov. 22:6).  

Quando um pai e uma mãe entendem que as ações do filho refletem o estado 
do coração deste filho e não só imaturidade ou fases de crescimento, eles têm 
uma base boa para enfrentar todos os desafios que vêm com o privilégio de ter o 
filho. 

 
Vamos acreditar e investir nos nossos adolescentes e declarar que eles não 

são “aborrecentes”, mas sim, joias preciosas nas mãos do Senhor Jesus. 
 

5.7. O que Devemos Fazer Para os Jovens 
Para deixar os jovens fincados e felizes em nossas igrejas, precisamos de 

atividades orientadas para eles. 
1. Durante os cultos devemos levar as crianças, na hora da mensagem, para 

salas de ensino, ministrando mini cultos, momentos de adoração e louvor 
específico para elas, além de brincadeiras e atividades específicas para elas. 
Isto fará com que os jovens adolescentes, e os adultos que ficaram no culto, 
prestem mais atenção para a pregação. 

2. Encontros de Jovens em locais separados, ou mais isolados, que fariam com 
que eles se concentrassem nas atividades. 

3. Retiros Espirituais com Competições Esportivas e Culturais. 
4. Palestras Motivacionais, com teatro, mímicas e brincadeiras 
5. Excursão para Lugares Exóticos e Ecológicos, mas intercalando com 

Atividades Espirituais. 
6. Caminhadas e/ou corridas. 
7. Circuitos de Bikes. 
8. Campanhas. Exemplo: Campanha de Uma Semana ou 6 semanas com 

Pregações Para a Família, envolvendo os jovens diretamente (S/D = Semana 
ou Dia): 
 

S/D O que será Tratado Texto Objetivos
1ª A Família como 

instituição Divina 
Mt 19:6 e Sl 
128 

Mt 7:24 e 25; Sl 107:31 - 42; Gn 
2:21 - 25; I Cor 7:1- 5; Mt 19:4 - 6; Is 
38:1-5 e I Rs 10:1-8

2ª A Família como 
defensora Moral

Rm 12:1-2 e 
Rm 1:18-32

Jd 3 - 13; Mt 5:27 - 32; Hb 
12:6,7,11; Sl 127:3-5

3ª A Família na obra de 
Deus 

Js 24:15; Jo 
12:1 - 11; At 
16: 14-15

At 18:24-28; At 2:37-47; At 12:5 e 
12; II Co 8:1-15; Is 35:1-7 e Hb 
12:12-16

4ª A Família sob a 
proteção de Deus 

Sl 91: 1-16 Is 25:1-12; Is 51:15-16; Jo 10:7-14; 
Sl 91:5-8; I Co 15:54-57; Mt 16:18; I 
Jo 4:4
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5ª Relacionamento 
Familiar 

Ef 4: 17-32 I Jo 4:16-21; Pv 12:17-25; Sl 68:1-6; 
Sl 25:16-21; Gn 3:1-10

6ª Culto Doméstico At 10:19-33 Sl 78:1-7; At 2:42-47; At 10:33-48 
 

5.8. Obediência, Humildade e Inteligência 
Muitos pais acham que por serem pais, não podem admitir os erros dos filhos, 

especialmente os jovens, esquecendo-se muitas vezes o próprio passado. E 
nessa arrogância insana, maltratam, humilham, e lançam na perdição aqueles 
que Deus lhe confiou para serem amados, ensinados, ajudados e também 
perdoados. 

 

A Bíblia diz que o homem violento, tanto quanto a mulher violenta são 
abomináveis ao Senhor, e que serão desarraigados da terra (Sl 140:11). 

 

Se seu filho, ou sua filha não puder contar com sua paciência, seu amor, sua 
compreensão, sua complacência de pai, onde ele ou ela irão encontrar apoio? Se 
você é mulher cristã e não ajuda seus filhos em suas dificuldades, orientando-os 
e mostrando-lhes o verdadeiro caminho, quem fará isso por eles? 

 

Não grite, não xingue, não maltrate seus filhos. Ouça-os, procure 
compreendê-los, ajude. Corrija-os com amor e respeito, demonstre que você os 
ama mais que qualquer outra pessoa. É assim que Deus quer de todos os pais. 

 

5.9. O Impulso Sexual na Juventude 
Ec 9:8-9: Sejam sempre alvas as tuas vestes, e nunca falte o 

óleo sobre a tua cabeça. 
Goza a vida com a mulher que amas, todos os dias da tua vida 

vã, ... 
 

Como todas as atividades inerentes ao ser humano, o sexo também está 
subordinado a um ciclo de atividades, através do qual seus impulsos são 
manifestos. 

 

O período de maior intensidade desses impulsos é na juventude, idade da 
vitalidade física, maior atividade mental e mais vigor hormonal. É por essa razão 
que os casamentos acontecem na juventude. É uma lei natural que foi 
estabelecida pelo Criador. É a época do vigor, da beleza, da fogosidade e fácil 
excitação. 

 

Por isso, é nesse período da vida que o sexo deve ser tratado com cuidado, e 
mantido com pureza para que não haja desvio de sua finalidade. Afora o 
romantismo e a atração irresistível que os jovens possuem, o sexo nesse 
período, não sendo resguardado para o ato sexual conjugal, depois do 
casamento, pode tornar-se um laço e perdição. É por isso que a Bíblia diz: 

Ec 11:9: Alegra-te, mancebo, na tua mocidade, e anime-te o 
teu coração nos dias da tua mocidade, e anda pelos caminhos do 
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teu coração, e pela vista dos teus olhos; sabe, porém, que por 
todas estas coisas Deus te trará a juízo. 

 

6. Virgindade 
Este assunto é polêmico. Todavia se deixarmos de falar, Deus nos cobrará, 

pois também é pecado saber fazer o bem e não o fazer (Mt 25:41-46). 
 

6.1. O Que é Virgindade? 
Geralmente quando se fala em virgindade, se pensa na mulher que ainda não 

teve relação sexual com penetração vaginal e que, portanto, teria intacto seu 
hímen. 

 
No passado raramente se pensava nos homens como sendo virgens, mas 

isso está mudando nos dias de hoje. A visão cristã é que ambos se mantenham 
virgens até o casamento. 

 

6.2. Hímen2 
Membrana mucosa pouco resistente que separa a vulva da vagina nas mulheres 
virgens, e que é rompida, às vezes com pequena hemorragia, nas primeiras 
relações sexuais. 

 
Há diversos tipos de hímen. Algumas mulheres têm o hímen muito fino, que 

às vezes é perdido quando ela leva um tombo, andando a cavalo ou fazendo 
alguma outra coisa que não seja sexo. Será que podemos dizer que estas 
mulheres não são mais virgens? Sim, no sentido bíblico. 

 
Em compensação, outras mulheres têm o hímen chamado complacente, que 

não se rompe necessariamente durante a relação sexual, de modo que a mulher 
pode continuar tendo o hímen praticamente intacto. E volta então a pergunta: 
essa mulher ainda é virgem? 

 
Precisamos lembrar também dos homens que não fizeram penetração vaginal 

e das mulheres que ainda mantém intacto seu hímen, mas que já fizeram sexo 
oral ou anal. Será que eles ou elas são virgens? A Bíblia fala em muitos trechos 
que o que importa é a intenção. Apesar dela ser virgem fisicamente, ele não é. E 
quanto a ela muitos teólogos admitem que ela não é mais virgem na acepção 
completa da palavra. Todavia, repito, é um assunto polêmico. 

 
 

 
2 ©Encyclopaedia Britannica do Brasil Publicações Ltda. 
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6.3. O Valor da Virgindade 
A virgindade tem um valor diferente para cada um de nós. Todavia o que tem 

que ser respeitado é a intenção de um homem ou uma mulher se manter virgem.  
 

O bombardeamento das mídias eletrônicas e escritas, escolas, colegas, faz 
da virgindade muito mais uma dificuldade e uma barreira a ser transposta, do que 
um bem entregue a nós por Deus. 

 

6.4. O Hímen é Exclusividade da Mulher 
Sim, isto é, um bem. Afinal de contas nenhum outro 

animal mamífero ou não, tem algo parecido com o que 
chamamos de hímen. Se isto é privilégio somente das 
mulheres, é sinal que alguma intenção Deus tinha com 
esta criação. 

 

Se analisarmos as passagens bíblicas relacionadas à 
virgindade, à situação de ser donzela, veremos que as leis 
enviadas por Deus desde Moisés até Paulo, a virgindade 

apresenta um local de destaque a tão ponto que podia se matar se alguém agia 
erradamente com uma mulher virgem. 

 

6.5. Quando a Mulher Perde a Virgindade, Ela Costuma 
Sangrar?  
Depende do tipo de hímen que ela tiver e do "clima" em que acontecer a 

relação. Se o hímen se romper no lugar onde passa algum vaso sanguíneo, pode 
ter algum sangramento, que costuma ser pouco. 

 
 

Tipos de Hímen 
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Gravuras retiradas do livro "Sexo para Adolescentes" da editora FTD3 
 

6.6. Mulher que ainda é virgem pode engravidar? 
Pode. Muitas mulheres virgens engravidaram sem penetração vaginal, 

somente com o esperma do parceiro sendo aplicado nas regiões próximas à 
vagina. Desse jeito, os espermatozoides nadam em meio líquido, podendo entrar 
na vagina mesmo sem relação sexual e, se a mulher estiver no período fértil, ela 
pode engravidar. Não dá para esquecer que dessa maneira também existe o 
risco de se pegar aids ou outras doenças. 

A camisinha é muito importante nessa e nas horas em que se tem a relação 
sexual. Sem ela há mais riscos de engravidar ou se contrair alguma doença. 

 
 

7. Por que "Honrar a Meu Pai e a Minha Mãe"? 
"Honra a teu pai e a tua mãe." Para muitos jovens, estas palavras parecem 

coisa do passado. Contudo, o modo como o jovem encara os pais pode, em 
última análise, significar não só a diferença entre a guerra e a paz doméstica, 
mas também a própria vida. Pois o mandamento de "honrar os pais" provém de 
Deus, e ele adiciona o seguinte incentivo para se acatar este mandamento: 
"Para que te vá bem e perdures por longo tempo na terra." Efésios 6:2-3. 

 

7.1. O que significa "honrá-los"? 
"Honrar" envolve o reconhecimento da autoridade devidamente constituída. 

Por exemplo, ordena-se aos cristãos: "Dai honra ao rei." (I Pedro 2:17). 
Embora você nem sempre concorde com um governante nacional, ainda assim é 
preciso respeitar a posição ou o cargo dele. Similarmente, Deus investiu os pais 
de certa autoridade na família. Isto significa que você tem de reconhecer o direito 
deles, dado por Deus, de estabelecer regras para você, mesmo que você de vez 
em quando não concorde. 

 
"Honrar os pais" também significa aceitar correção, e não ficar mal-

humorado ou resmungando quando ela é ministrada. Apenas o tolo "desrespeita 
a disciplina de seu pai", diz Provérbios 15:5. 

 
Por fim, dar honra significa mais do que simples respeito formal, ou uma 

obediência de má vontade. O verbo grego original traduzido "honrar", na Bíblia, 
significa basicamente considerar alguém como de grande valor. É preciso, 
assim, encarar os pais como preciosos, altamente estimados, e queridos. Isto 

 
3 Este livro da Marta Suplicy apresenta algumas matérias técnicas. Todavia ele é tendencioso para a 
liberação sexual dos adolescentes, o que não recomendamos como leitura cristã. Aliás a ex-deputada 
e ex-prefeita Marta Suplicy é polêmica para a Igreja pelas suas posições a favor do aborto, a favor de 
casamento de pessoas do mesmo sexo, a favor de uma maior liberação sexual, a favor da 
legalização das drogas e de muitos outros assuntos cuja Igreja é radicalmente contra. 



30      Família e Casamento - As Colunas da Igreja de Deus  

envolve ter sentimentos calorosos e apreciativos para com eles. No entanto, 
alguns jovens demonstram tudo, menos sentimentos calorosos para com os seus 
pais. 

 

7.2. Pais Problemáticos - Serão Dignos de Honra? 
Pais que são geniosos ou imorais, que são bêbados, ou que vivem brigando 

um com o outro - são realmente dignos de honra? Mesmo assim devem ser 
honrados, pois a Bíblia condena que se "caçoe" de qualquer genitor. Provérbios 
30:17. Lembra-nos ainda Provérbios 23:22 de que seus pais "causaram o seu 
nascimento". Apenas isto já seria motivo de os honrar.  

 
Compreenda, ademais, que só porque o exemplo de um genitor não é dos 

melhores, isto não significa que tudo que ele ou ela lhe diga esteja errado. Nos 
dias de Jesus, os líderes religiosos eram corruptos. Todavia, Jesus disse às 
pessoas: "Todas as coisas que eles vos dizem, fazei e observai, mas não 
façais segundo as ações deles." (Mateus 23:1-3, 25, 26) Não poderia este 
princípio ser aplicado a alguns pais? Faça o que eu digo, mas não faça o que eu 
faço. 

 

Estudo Suplementar 

O Começo da Vida da Criança 
A vida começa no momento da concepção do novo ser, quando se juntam 

duas células, vindas de dois seres diferentes. Cada uma destas células 
contribui com 23 “fios” infinitesimais, chamados cromossomos, que contêm 
muitos “nós” (genes). Os genes contêm dentro de si as “instruções” para a 
formação do novo corpo. Já está determinado através dos genes qual será a 
cor dos olhos, o tamanho e a forma do nariz, a disposição do estômago etc. 
Além das características físicas irreversíveis recebidas dos antecedentes, 
recebemos também o nosso grau de inteligência e o nosso temperamento 
básico. 

A criança recebe genes dos pais, avós, bisavós etc., o que é confirmado à 
luz de Dt 5:9,10. A palavra “genealogia” vem da palavra “genes”. 

 

Problemas Psíquicos e o Corpo. 
Todas as emoções têm algum efeito sobre o organismo físico - efeito criativo 

ou destrutivo. Problemas emocionais poderão influenciar diretamente no 
desenvolvimento físico da criança e prejudicar seriamente a saúde de qualquer 
pessoa. 

1. O bebê que não recebe carinho é uma criança condenada a uma vida 
estulta, ou então à morte prematura. Não se desenvolverá normalmente em 
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nenhum sentido. Sofrerá apatia, tristeza, tédio - que no fim poderá até causar a 
sua morte prematura. 

2. Na criança maior, uma “fome” em demasia poderá ser a tradução de 
falta de amor por parte daqueles que a cercam; o seu único prazer passa a ser 
o prato. Outra criança, por sua vez, descobre que seus pais ficam preocupados 
quando ela não deseja comer, e passa a utilizar essa “arma” para conseguir 
mais carinho e atenção da parte deles. Os pais não devem deixar transparecer 
a sua preocupação com a falta de apetite do filho, mas devem demonstrar 
muito carinho em outra hora. A não ser que a criança esteja totalmente 
adoentada, logo passará a comer normalmente. Naturalmente, o alimento deve 
ser controlado, permitindo doces de acordo com a quantidade de alimentos 
salgados ingeridos. Portanto proibir de se comer doces não é certo. 

3. Os especialistas no campo da medicina psicossomática acreditam que 
50% a 80% de todas as moléstias físicas tem sua origem em nossas 
emoções. A insônia, dor de cabeça, dores musculares, úlcera gástrica e 
inúmeros outros problemas físicos, geralmente são resultados de tensão 
nervosa, ansiedade e insegurança. Algumas destas doenças atingem as 
crianças também e, mesmo quando aparecem mais tarde, geralmente tem sua 
raiz em problemas que surgiram durante a meninice. 

Os cuidados tão necessários ao desenvolvimento do corpo - alimentação 
sadia, descanso, abundante movimento físico, aplicação de vacinas etc., não 
fazem parte do nosso estudo, porém, a falta de tais cuidados prejudicará o 
desenvolvimento da mente e emoções do indivíduo. Uma criança subnutrida 
será prejudicada em todos os sentidos. 

 

Devemos ser fiéis e responsáveis na família. 
"Jesus foi com seus pais para a casa deles em Nazaré. Lá, Ele os 

obedecia em tudo que Lhe diziam para fazer... Ele cresceu em corpo e 
mente, e também em graça para com Deus e os homens" (Lc 2:51, 52) 

 
Em Sua humanidade, Jesus teve que crescer como qualquer outro 

garotinho. Enquanto ainda era um bebê desamparado, Ele precisava sentir-se 
amado, desejado, e aceito por Maria e José. Mais tarde, Ele aprendeu como 
confiar neles e os obedecer dentro do cenário da vida familiar. Além disso, Ele 
não foi criado como "filho único", pois as Escrituras citam os Seus irmãos e 
irmãs. (Veja Marcos 6:1-3). 

 

Na qualidade de irmão mais velho, Jesus deve ter tido responsabilidade e 
deveres especiais para com os membros mais jovens da Sua família. 
Obviamente, foi através da ajuda em Seu lar que Jesus aprendeu 
primeiramente como servir os outros com amor e generosidade. 

 

Certamente houve ocasiões em que Jesus - na qualidade de irmão mais 
velho - aprendeu que a obediência pode ser algo bem doloroso. Por exemplo, 
Jesus sempre tentou obedecer aos seus pais. Os seus irmãos devem ter se 
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irritado, às vezes, quando não compreendiam isto. Isto também, no entanto, era 
para o preparar para um dia futuro: 

 
"Verdadeiramente, Ele aprendeu a obediência através do sofrimento. 

E uma vez aperfeiçoado, Ele Se tornou a fonte de salvação a todos os 
que O obedecem". (Hb 5:8, 9) 

 

Jesus submeteu-Se à disciplina de seus pais e dos mais velhos, 
exatamente como qualquer outro garoto judeu. Ele tinha o seu lugar, função, e 
responsabilidade na família. Ele fazia as suas orações, estudava as Escrituras 
e ia à escola da sinagoga. Depois que ficou mais velho, Ele aprendeu uma 
profissão na carpintaria de José. Em todos os aspectos, Ele Se tornou como 
um de nós. 

 

Jesus é o nosso exemplo - um verdadeiro Irmão exemplar. Deus enviou o 
Seu Filho para o seio de uma família terrena. Foi no cenário natural desta 
família que a Sua humanidade começou a desenvolver-se e a expressar a 
semelhança da Sua natureza divina. 

 

Devemos respeito e obediência à autoridade dos pais e 
responsáveis. 

Rm 13:1: Que todos estejam sujeitos aos que estão em posições de 
autoridade... Pois foram ordenados por Deus. 

Cl 3:20: Filhos, obedeçam aos seus pais em todas as coisas, pois isto 
é agradável ao Senhor. 

I Pe 5:5-6: Os que são mais jovens deveriam se submeter aos mais 
velhos no Senhor... Sim, humilhem-se debaixo da poderosa mão de 
Deus, e Ele os levantará na época adequada. 

 

Os pais são autoridades constituídas por Deus no lar e na família. 
 

Uma Lição da Vida de Eliseu 
Verdadeiramente, precisamos entender e ensinar que o desrespeito e a 

desobediência são pecados muito graves aos olhos de Deus. Isto é claramente 
visto numa história muito triste da vida de Eliseu. Ela aconteceu pouco depois 
que Elias foi arrebatado ao céu no redemoinho. Eliseu havia recebido o manto 
de autoridade de Elias. Estava bem no começo do seu ministério sob o poder 
do Espírito Santo de Deus. 

 
Esta autoridade, no entanto, logo deveria ser desafiada ou resistida de uma 

maneira bem incomum: 
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II Rs 2:23-24: De Jericó, Eliseu subiu para Betel. Enquanto andava 
pelo caminho, alguns jovens saíram pela cidade e começaram a zombar 
dele e a ridicularizá-lo. 

Vamos ver você subindo ao céu num redemoinho, seu velho careca! 
Eliseu virou para trás e olhou para eles. Em seguida, ele os 

amaldiçoou no nome do Senhor. Subitamente, dois ursos saíram do 
bosque e feriram gravemente a quarenta e dois deles. 

 

Há várias coisas a serem observadas nesta história: 
1. Eliseu havia acabado de assumir o lugar de Elias como profeta ungido de 

Deus. Como tal, ele deveria ter sido colocado numa posição de grande honra. 
2. Ele estava a caminho de Betel, onde havia uma escola dos profetas. 

Betel era também o centro de adoração idólatra sob a direção do Rei Jeroboão. 
Não é de se surpreender que a sua autoridade viesse a ser atacada pelo 
inimigo. 

3. Os rapazes - provavelmente adolescentes - vieram em grande grupo, 
com o propósito de ridicularizarem o homem de Deus. Provavelmente eles 
estavam refletindo - como um espelho - a atitude de seus pais com relação a 
Deus e aos Seus profetas. 

4. Eliseu não lhes respondeu diretamente, mas invocou a Deus para que 
Ele defendesse a honra e a autoridade do seu chamado. 

5. Deus respondeu de fato às cruéis e desrespeitosas palavras dos 
rapazes, permitindo que dois ursos selvagens os atacassem fisicamente. As 
suas cicatrizes seriam uma repreensão silenciosa, porém observável, durante 
os anos vindouros. É perigoso ridicularizarmos um homem que possua uma 
"porção dobrada" do Espírito de Deus! 

 

Talvez pudéssemos questionar a severidade ou rispidez do julgamento de 
Deus. Contudo, consideremos o que poderia ter acontecido caso Deus não os 
houvesse detido naquela ocasião. Um atrevido espírito de desrespeito poderia 
ter se espalhado rapidamente e enfraquecido seriamente a posição de Eliseu 
na qualidade de um poderoso profeta de Deus. 

Em sua Graça, Deus quebrou este rude espírito de rebeldia nas vidas 
destes jovens. Ele fez isto enquanto ainda havia tempo para eles - e seus pais - 
se arrependerem. Talvez haja aqui uma importante lição, tanto para os pais, 
como para os filhos de todas as épocas! 

 

Há necessidade de correção, disciplina, sinceridade, 
diante de Deus e da Família. 

Gl 6:7: Não sejam enganados. Não podemos rir das leis de Deus. 
Certamente colheremos exatamente o que plantamos. 
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Os pais que deixam de disciplinar os seus filhos serão disciplinados 
por Deus. Colheremos o que semeamos nas vidas de nossos filhos - para o 
bem ou para o mal. Não podemos quebrar as leis espirituais de Deus da 
disciplina amorosa para com as nossas famílias sem sofrermos os resultados. 

 

O Mau Exemplo de Eli 
A dolorosa história do idoso sacerdote Eli e seus filhos é um trágico exemplo 

desta importante verdade espiritual. (Veja I Samuel 2:12-36; 3:13-17; 4:1-22). 
Os dois filhos de Eli, Hofni e Finéias, serviam como sacerdotes nos dias de 

Juízes. Eles eram, no entanto, homens muito cruéis e inúteis, que não tinham 
nenhum amor ou interesse pelo Senhor ou pelo Seu povo. O pecado deles 
diante de Deus era muito grande. 

Deus admoestou a Eli - tanto através de um profeta, como através do 
jovem ajudante de Eli, Samuel - com relação a um julgamento num futuro bem 
próximo. A sua linhagem familiar deveria ser interrompida de uma maneira triste 
e pesarosa. Logo após esta admoestação, os seus dois filhos foram mortos 
numa batalha, e a Arca da Aliança foi levada pelos filisteus. Ao ouvir esta 
terrível notícia, o idoso Eli caiu de sua cadeira e morreu. A esposa de Finéias 
estava a ponto de dar à luz uma criança. Ao saber das tragédias do dia, ela 
entrou em dores de parto e morreu durante o nascimento da criança. Antes de 
morrer, ela chamou o seu filho de "Icabô" - que significa "a glória do Senhor nos 
deixou!" 

Os pecados dos filhos de Eli trouxeram angústia, derrota, morte, e 
destruição, não somente às suas famílias, mas também a todo Israel. O 
resultado da rebeldia vai além de nós próprios e alcança muitas pessoas - 
tanto de perto quanto de longe. Os atos pecaminosos podem ser 
escondidos, com privacidade, mas os resultados não podem! 

Em primeiro lugar, como se iniciou uma trágica cadeia de eventos deste 
tipo? Como os filhos de um sumo sacerdote poderiam ter se tornado tão maus 
após terem sido criados num lar sacerdotal? Podemos responder a estas 
perguntas diretamente das Escrituras: 

 
I Sm 2:29-30: Por que desprezais o meu sacrifício e a minha oferta, 

que ordenei se fizessem na minha morada, e por que honras a teus 
filhos mais de que a mim, de modo a vos engordardes do principal de 
todas as ofertas do meu povo Israel? 

Portanto, diz o Senhor Deus de Israel: Na verdade eu tinha dito que a 
tua casa e a casa de teu pai andariam diante de mim perpetuamente. 
Mas agora o Senhor diz: Longe de mim tal coisa, porque honrarei aos 
que me honram, mas os que me desprezam serão desprezados. 
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I Sm 3:13-14: Porque já lhe fiz: saber que hei de julgar a sua casa 
para sempre, por causa da iniquidade de que ele bem sabia, pois os 
seus filhos blasfemavam a Deus, e ele não os repreendeu. 

Portanto, jurei à casa de Eli que nunca jamais será expiada a sua 
iniquidade, nem com sacrifícios, nem com ofertas. 

 

Eli fracassou como sacerdote, como juiz, e como pai na disciplina da sua 
própria família. Os graves pecados dos seus filhos sacerdotes não 
aconteceram todos de uma vez. Eles foram o resultado de uma vida familiar 
onde não havia nenhuma correção. Eli amava e honrava a Deus, mas não o 
suficiente para censurar os seus próprios filhos quando eram mais 
jovens. Quando ficaram velhos já era tarde demais! 

 

Como um homem de Deus como Eli poderia permitir que uma situação 
destas se desenvolvesse em sua família? Sabemos que ele era de fato 
dedicado aos seus deveres como sumo sacerdote e juiz na nação de Israel. Na 
verdade, as suas atividades oficiais podem ter sido uma parte do problema. 

 

Eli deixava muito a desejar com relação ao caráter e ao chamado de Moisés 
e Aarão. Contudo, ele assumiu os deveres oficiais que eles exerceram. Como 
juiz principal e sumo sacerdote de Israel, ele tentou por si próprio exercer o 
ministério de dois grandes homens. Era uma carga pesada demais para um 
homem com os seus limites de capacidade. Consequentemente, Eli finalmente 
fracassou em todas as frentes de batalha da sua vida - como pai, como 
sacerdote, e como juiz. 

 

O Bom Exemplo de Eli 
Havia muitas coisas na vida de Eli que poderíamos apreciar. De muitas 

maneiras ele era um homem sensível e ensinou o pequeno Samuel como ouvir 
de Deus. Contudo, em sua própria vida pessoal - no lar não havia tempo ou 
força suficiente para fielmente disciplinar os seus próprios filhos enquanto eram 
jovens. É uma história bem conhecida e que merece a nossa total atenção. 

 

Os Filhos de Pastor 
Quantos líderes cristãos escolheram trilhar esta mesma estrada? Eles 

assumiram no ministério muitas responsabilidades ou deveres a mais do que 
Deus desejava. As suas famílias e filhos sofrem, mas eles são impulsionados 
pelo dever, pela ambição pessoal, ou até mesmo pela culpa, a manterem os 
seus ritmos frenéticos. Que a história de Eli e sua família possa ser um aviso - 
para eles e para todos nós - antes que seja tarde demais! 
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A Falta da Disciplina Cristã Produz Problemas para 
todos os Envolvidos 

Pv 29:15: A vara da disciplina dá sabedoria, mas a criança deixada a 
si própria envergonha a sua mãe. 

Pv 13:24: Aquele que poupa a vara aborrece a seu filho; mas quem o 
ama, a seu tempo o castiga. 

 

A falta de disciplina na vida da criança pode levar a um orgulho egoístico e à 
rebeldia. O resultado final é a vergonha para os pais, e, geralmente, a dor. Até 
mesmo a tragédia para a criança. 

Esta verdade é claramente vista na triste história do filho do Rei Davi, 
Adonias. Ele tentou se elevar como rei no lugar de Salomão, até mesmo antes 
da morte de Davi. A sua rebeldia não somente envergonhou a seus pais. Após 
a morte de Davi, os seus desejos egoísticos finalmente resultaram na sua 
própria morte. 

Adonias tentou enfraquecer o governo de Salomão, casando-se com 
Abisague. Ela havia sido uma mulher importante na vida do Rei Davi. Ao saber 
do plano de Adonias, Salomão mandou que ele fosse morto imediatamente. A 
história toda que tragicamente envolve muitas vidas, pode ser encontrada em I 
Reis 1 e 2. 

 

A chave de toda esta série de tristes eventos encontra-se num pequeno 
versículo sobre Adonias: 

I Rs 1:6: Davi, seu pai, nunca o havia disciplinado em toda a sua 
vida. Ele nunca teve que prestar contas por nada que fazia. Além disso, 
Adonias era muito formoso... 

 

Adonias era um rapaz orgulhoso, egocêntrico, e só queria agradar a si 
próprio. As pessoas admiravam-no como sendo o formoso filho do rei. Após a 
morte de Absalão, o seu irmão mais velho, ele era o próximo na linhagem para 
o trono. Contudo, Deus havia dito ao Rei Davi que Salomão deveria ser o 
próximo rei. Davi já havia tornado isto público. (Veja I Crônicas 22). 

 

Pela primeira vez em sua vida, a vontade de Adonias estava sendo 
contestada pela vontade de seu pai - e da do próprio Deus. Nesta altura, ele se 
rebelou ativamente contra todos os que se encontravam numa devida posição 
de autoridade no reino: 

- o seu pai, que era o rei; 
- Zadoque, o sumo sacerdote; 
- Natã, o profeta; e  
- Benaia, o capitão da guarda de Davi. 
A rebeldia expressa-se somente quando a vontade de alguém está sendo 

contestada. É o fruto maduro de uma vida obstinada em autossatisfação. 
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A obediência cristã precisa começar no lar. É o único e verdadeiro caminho 
para uma vida realizada. Sem ela, há tensões, tumultos, e tragédias para todos 
os envolvidos. 

 
 

Questionário 

Introdução 
1. Qual o mandamento, o alicerce do Reino de Deus? 

 

O Padrão Divino para a Família 
2. Por que Deus está interessado na Família? 

 

A Visão Divina para a Família 
3. Qual o propósito de Deus ao estabelecer a família? 
 
4. Alguns têm dito que o propósito eterno de Deus quanto a criar a raça 

humana, é ter uma família de filhos parecidos com Seu Filho, Jesus Cristo. 
Sendo assim, qual a importância da família básica (pai, mãe, crianças)? 

 
5. Por que não é bom que o homem (ou uma mulher) fique sozinho? 

 

A Visão Divina para os Pais 
6. Qual a ênfase principal nas instruções de Moisés em Dt 6:4-9? 
 
7. Qual a ênfase principal nas instruções de Salomão em Pv 22:6? 
 
8. De forma geral, entre seus amigos que são pais, o que mais falta. 
  Amar a Deus acima de tudo e ensinar os filhos de uma forma coerente 

com isso. 
  A disciplina que leva os filhos a respeitar, ser obedientes e educados. 
  Um ambiente e uma forma de orientação que estimula a criatividade e 

desenvolvimento dos filhos. 
 

9. Você deve castigar ou disciplinar seu Filho? Por quê? 
 

A Visão Divina para o Pai 
10. Cite 5 qualidades de um bom pai. 

 

A Visão Divina para a Mãe 
11. Cite 5 qualidades de uma boa mãe. 
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O padrão Divino para o Culto Doméstico 
12. Porque devemos utilizar a prática de culto doméstico em nossos lares. 

 

O Padrão Divino para a Educação dos Filhos 
13. Quais os 3 elementos que influem na formação de um indivíduo? E qual 

influi mais segundo a visão cristã? 
 

A Visão Divina para os Filhos 
14. Por que Deus colocou pais sobre filhos? Por que não os deixar com pessoas 

habilitadas, numa creche ou instituição? 
 
15. Qual os dois mandamentos principais para os filhos? 
 
16. Qual o impacto no filho que não obedece a seus pais? 
 
17. Qual o impacto no filho que não respeita a seus pais? 

 

Ensinando os Filhos com Brandura 
18. Por que devemos ensinar os filhos com brandura? 

 

Virgindade 
19. O que é Hímen? 
 
20. Quais são os animais criados por Deus que apresentam uma membrana com 

as mesmas características do hímen? 
 
21. Mulher que ainda é virgem pode engravidar? 

 

Por que “Honrar a Meu Pai e Minha Mãe”? 
22. O que significa honrar pai e mãe? 
 
23. Pais geniosos, imorais, bêbados ou briguentos são dignos de honra? 

 
 

Estudo Suplementar 

Resolvendo Conflitos 
1. Quais os versículos bíblicos que nos orientam na solução de nossos 

conflitos? 
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O Começo da Vida da Criança 
2. Quais os efeitos que todas as emoções trazem ao organismo? 
 

Devemos ser fiéis e responsáveis na família 
3. O que Jesus fez na sua infância? 
 

Devemos respeito e obediência à autoridade dos pais e 
responsáveis 
4. Se Deus não tivesse permitido que 2 ursos atacassem os rapazes que 

ridicularizaram Eliseu, o que provavelmente teria acontecido?  
 

Há necessidade de correção, disciplina, sinceridade, diante 
de Deus e da Família 
5. O que acontece com os pais que deixam de disciplinar seus filhos? 
 
6. Onde pecou Eli? 
 

A Falta da Disciplina Cristã Produz Problemas para todos os 
Envolvidos 
7. Qual o versículo que nos alerta que devemos disciplinar nossos filhos, 

inclusive com vara? 
 

 
  
 

 



40      Família e Casamento - As Colunas da Igreja de Deus  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Casamento 
 
 
 

O casamento é um edifício que deve ser 
reconstruído todos os dias. 

André Maurois 
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Casamento4 

 

1. Introdução 
Por que existem tantos divórcios hoje em dia? 

1.1. O declínio na compreensão entre os cônjuges 
Declínio na compreensão e a falta de comunicação andam 

de mãos dadas. Compreensão no casamento não significa não 
existirem diferenças. Antes, significa que você e seu cônjuge 
são capazes de conversar acerca dessas diferenças e chegar a 
uma compreensão do ponto de vista do outro. Você é capaz de 
aceitar o fato de seu parceiro ter sido criado de modo diferente 
e, devido a isto, reagir de maneira diferente da sua. 

 
Alguém já comparou esse ajustamento a dois porcos-espinhos que moravam 

no Alasca. Quando chegaram as neves, profundas e pesadas, ficaram com frio e 
começaram a ficar juntinhos. Entretanto, quando se achegaram muito um ao 
outro, começaram a se espetar com seus espinhos. Quando se separavam, 
ficavam com frio de novo. Para se manterem aquecidos, tiveram de aprender a 
se ajustar um ao outro. 

 

 

4 As ilustrações do assunto Casamento foram retiradas do livro enumerado 
como 19 na Bibliografia: Comunicação, A Chave Para o seu Casamento de 
Wright, H. Norman. São Paulo/SP. Editora Mundo Cristão. 1974. 
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1.2. A perda da determinação de se estar casado 
Muitas pessoas entram para o casamento hoje 

com a atitude de que se não se derem bem, 
podem desfazer o relacionamento e começar tudo 
de novo. Muitas pessoas são demasiado 
impacientes com seus casamentos. Não querem 
viver “felizes para sempre”. Querem viver “felizes 
imediatamente” e, quando isto não acontece, 
caem fora. 

  

1.3. O desenvolvimento de expectativas irrealistas no 
casamento 
Os jovens casados creem que o relacionamento deveria ser caracterizado por 

um alto e contínuo nível de amor romântico. Como disse um jovem adulto: “Eu 
queria que o casamento satisfizesse todos os meus desejos. Precisava de 
segurança, alguém que cuidasse de mim, estímulo intelectual e segurança 
econômica imediatamente. Mas simplesmente não foi o que aconteceu.” 

 

1.4. A liberação sexual 
Antigamente a mulher que tinha uma excitação maior durante a relação 

sexual poderia ser chamada de leviana e até de prostituta. Hoje a mulher tem-se 
colocado em igualdade de condições em todos os níveis com o homem, inclusive 
com relação ao sexo. Ela tem conquistado esta posição. 

 

Hoje as mulheres não cristãs assumem uma condição de que, se não tem sua 
satisfação sexual correspondida, podem, em muitos casos, partir para um novo 
parceiro. De igual modo o homem. Isto tem acontecido mais constantemente. 
Todavia o homem já fazia isto antes através de relações extraconjugais, quando 
a separação e o divórcio eram mais difíceis. Como a mulher tende a ter uma 
relação de mais amor, carinho e fidelidade, as relações extraconjugais pela 
mulher são em menor percentual que os homens.  

Elas partem mais para o divórcio e para a procura de novo parceiro. 
 

1.5. Segurança financeira das partes 
Se um dos cônjuges não tem uma segurança financeira, a expectativa de uma 

vida de dificuldades fará com que ele pense mais de uma vez para concretizar 
uma separação. Quando ambas as partes estão com suas finanças pessoais 
tranquilas, ocorrendo uma briga mais forte, a separação vem. Neste caso, os 
cônjuges já têm uma situação de independência, pelo menos financeira. Para 
ocorrer a independência em todos os níveis, proporcionada pela separação, não 
falta muito. 
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2. Mas como é a Visão Bíblica 
Charles Shedd, em seu livro Letters to Phillip 

(Cartas a Filipe), conta a história de dois rios 
correndo calma e tranquilamente até que 
confluíram e se uniram.  

 

Quando isto se deu, chocaram-se e se 
jogaram um contra o outro. 

 

 À medida que o novo rio formado começou a 
fluir com a correnteza, aquietou-se gradualmente 
e novamente correu tranquilo. Só que agora era 

muito mais largo, mais majestoso e mais poderoso. 
 

Dois cristãos têm as melhores possibilidades de terem um casamento feliz 
porque tem uma Terceira Pessoa - o Senhor Jesus Cristo - trabalhando com eles 
e os fortalecendo. Mas precisa haver a comunicação entre eles e Seu Senhor e 
entre eles próprios. 
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3. Matrimônio - Base para Organização da Família 
3.1. As Necessidades Básicas 
São quatro as necessidades básicas de todas as criaturas: 

Ser CONHECIDO; 
Ser INTEGRADO; 
Ser COMPREENDIDO; 
Ser AMADO. 

Todas essas exigências que a natureza humana requer, elas são satisfeitas 
no casamento que envolve três períodos: 

 

Namoro 
Gn 29:18-20: Jacó, porquanto amava a Raquel, disse: Sete 

anos te servirei para ter a Raquel, tua filha mais moça. 
Respondeu Labão: Melhor é que eu a dê a ti do que a outro; 

fica comigo. 
Assim serviu Jacó sete anos por causa de Raquel; e estes lhe 

pareciam como poucos dias, pelo muito que a amava. 
É a fase do conhecimento da outra pessoa com quem se pretende casar. 

O período da amizade e do namoro antes do casamento, está baseado na 
necessidade psicológica de se testar as possibilidades de adaptação e harmonia 
entre os jovens que pretendem casar-se. Homem ou mulher deve encaixar-se 
perfeitamente às características e desejos que cada um possui. É a escolha que 
deve envolver muita responsabilidade, onde a Lei dos dois “RR” deve ser 
observada com cuidado: 

 
O primeiro “R” deve ser de Razão, que significa: Pensar antes de amar. 
O segundo “R” é o do Romantismo, que deve significar: Amar depois de 

raciocinar. 
 
É bom não esquecer o que está em Gálatas 6:7: “Não erreis: Deus não se 

deixa escarnecer, porque tudo o que o homem semear, isso também 
ceifará”. (Comp. Os 8:7a). 

 
Três são os tipos de namoros antibíblicos: 

1. Namorar para passar tempo: Na maioria dos casos, é namorar para 
satisfação de desejos inconfessáveis e atitudes promíscuas. Os que assim 
procedem acostumam-se a brincar com os sentimentos alheios, e até mesmo 
depois de casados, tornam-se levianos. 

2. Namoro misto: Não é namorar apenas o descrente ou incrédulo, mas é 
também aceitar seus pecados, vícios, mundanismo, problemas morais e tudo 
o que demais ele ou ela possua. A Bíblia é frontalmente contrária a esse 
procedimento, e o cristão sincero deve evitá-lo. (Ed 9: 1-3,6). 
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3. Namoro de crianças: Uma criança não tem responsabilidade, logo tal 
procedimento deve ser desestimulado. Nesse caso, não existe amor e sim 
manifestação do instinto, o que pode levá-los à promiscuidade e desvios 
sexuais. 
 

Noivado 
Essa é a fase mais importante no período pré-conjugal. Nela os jovens devem 

discutir mais abertamente seus problemas, traçar suas metas, planejar o 
futuro de suas vidas. Em função de estarem noivos, existe naturalmente uma 
aproximação mais afetiva, de maior intimidade e compartilhamento em suas 
atividades. Porém, é preciso salientar que o noivado não é o período para 
legalização da permissividade e experiências sexuais. O noivado não é 
época para que sejam violados os padrões da decência e moral. Provérbios 
20:21 diz: “quem entra na posse de uma herança com muita pressa, o 
seu fim não será abençoado”. É claro que tais advertências aplicam-se 
também a esse tempo de preparação pré-nupcial. 

 
Apesar da tão propalada liberação sexual, hoje tão aceita no mundo 

incrédulo, a Bíblia não mudou em relação ao conceito do amor e do sexo, porque 
seu Autor jamais mudará. Deus não evolui com o tempo. Deus já é perfeito e 
nos passou leis perfeitas, antes e agora. O noivado deve ser um tempo para 
reflexão, planejamento e organização, onde não somente os jovens, mas 
também seus pais devem fazer tudo para que o casamento seja o ápice da 
felicidade. 

 

Casamento 
Pv 18:22: Quem encontra uma esposa acha uma coisa boa; e 

alcança o favor do Senhor. 
 
O casamento é mais que uma união de 

corpos, é uma comunhão plena de duas 
pessoas, física e espiritualmente. 

 
Não existe casamento perfeito, porque 

não existem no mundo duas pessoas 
perfeitas, que não falhem algum dia. Existe, 
porém, a possibilidade de que cada um, 
corrigindo suas falhas e imperfeições, 
procure dar ao outro o lugar que lhe é 
devido. Eis o caminho para a felicidade 
conjugal: 

 
1. Piedade dos cônjuges diante de Deus (Pv 31:30). Quando o casal vive 

para Deus, não há crise alguma que não possa ser vencida. A Bíblia ensina 
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que quando dois concordam aqui na terra acerca de alguma coisa agradável 
à Deus, se Lhe pedirem alguma coisa, isso lhes será feito, pois foi 
concordado nos céus (Mt 18:18,19). 

 
2. Amor recíproco, pleno e constante: (Pv 10:12). Sabemos que o amor não é 

a única causa da felicidade conjugal, mas é a principal. Paulo dá-nos a receita 
que contém a argamassa que torna o matrimônio livre de rachaduras (I Co 
13:1-8a). 

 
3. Maturidade: A causa dos conflitos conjugais, em sua maioria de até 90%, é 

causada pela imaturidade, ou da mulher ou do marido. É preciso superar esse 
desajuste, através de uma vida de oração, humildade, sinceridade e fidelidade 
de um para com o outro, e para com Deus. Havendo maturidade, não haverá 
discórdia nem desajustes conjugais. 

 
4. Ajuste conjugal: Às vezes demora, mas é preciso procurar. Havendo ajuste, 

haverá concórdia. Casar é encaixar, é ajustar. Mas isto requer que ambos os 
lados cedam. Ambos os lados devem alterar seus comportamentos, 
ajustando-os ao parceiro. Não pergunte, nem analise, nem busque o que seu 
parceiro deve mudar para melhorar seu relacionamento. Mas sempre busque 
o que você pode mudar para melhorar seu relacionamento nos setores em 
que há deficiência. 

 
 Gentileza, Bondade, Perdão, Lealdade 
 As quatro características acima, especialmente no relacionamento marido e 

mulher, solidificam os laços de amor e efetivam o ajuste conjugal. Quem é 
gentil é bondoso. Quem é bondoso perdoa, tolera, suporta as fraquezas 
alheias. Isso é demonstração de pura lealdade, respeito pelas qualidades do 
outro, demonstração de inteligência. 

 
 O marido leal não trai a esposa, como a esposa leal jamais trairá o seu 

marido. Não precisa ser adúltero para ser desleal, basta não corresponder as 
aspirações do coração do consorte para ser desleal. Portanto traição não 
atinge somente o aspecto moral, mas também o aspecto sentimental. 

 
 A palavra sincero, quer dizer: “sem cera”, sem trincadura, sem defeito. 

Quando há lealdade conjugal o tempo passa e com ele os contratempos, mas 
o amor permanece. O leal não vive sob suspeitas. A fidelidade conjugal é 
como cristal transparente, brilha intensamente. 

 
5. Comunicação: (Pv 18:21; 25:11; Jó 19:2; Tg 3:8-10; I Pe 3:10). É para este 

item que todos os outros 4 convergem. Se não há comunicação, os demais 
itens não são satisfeitos. Se há comunicação, a piedade, o amor, a 
maturidade e o ajuste conjugal são possíveis. Colocamos a seguir as 
Diretrizes para a Comunicação no Casamento: 
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1. Seja um ouvinte atencioso e não responda até que a outra pessoa tenha 
acabado de falar. Pv 18:13; Tg 1:19. 

 
2. Seja tardio para falar. Pense antes. Não seja apressado ao falar. Fale de tal 

forma que a outra pessoa possa compreender e aceitar o que você está dizendo. 
Pv 15:23,28; 21:23; 29:20; Tg 1:19. 

 
3. Fale sempre a verdade, mas o faça em amor. Não exagere. Ef 4:15,25. Cl 3:9. 

A maioria de nós tende a erguer a voz durante uma discussão familiar. Quando 
fazemos isto, estamos dizendo em verdade: “Não consigo me comunicar com 
você em um tom de voz normal porque você parece não ouvir o que digo. Por 
isso terei de aumentar o volume. Elevar a voz coloca nosso cônjuge na defensiva 
e pode até mesmo indicar que perdemos o controle, de nós mesmos e da 
situação.” 

 
 

O exagero também é mentira e mentira é coisa do diabo.
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4. Não use o silêncio para frustrar seu companheiro. Explique seu motivo para 

não estar com vontade de falar naquela hora. 

 
 

5. Não se envolva em brigas. É possível discordar sem brigar. Pv 17:14; 20:3; Rm 
13:13; Ef 4:31. 

 
 
 

6. Não responda com raiva. Use a resposta branda e bondosa. Pv 14:29; 15:1; 
25:15; 29:11; Ef 4:26,31. 
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7. Quando estiver errado, admita-o e peça perdão. Tiago 5:16. Quando alguém 

confessar a você, diga-lhe que perdoa. Assegure-se de esquecer e não relembrar 
o fato de vez em quando. Pv 17:9; Ef 4:32; Cl 3:13; I Pe 4:8. 

 
 
 
8. Evite a implicância. Pv 10:19; 17:9; 20:5. 
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9. Não culpe ou critique a outra pessoa. Ao invés disso, restaure... anime... 

edifique. Rm 14:13; Gl 6:1; I Ts 5:11. Se alguém o atacar verbalmente, criticar ou 
culpar você, não reaja da mesma forma. Rm 12:17; I Pe 2:23; 3:9. 

 
 
10. Tente compreender a opinião da outra pessoa. Deixe espaço para as 

diferenças. Preocupe-se com seus interesses. Fp 2:1-4; Ef 4:2. 
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11. Não rotule seu cônjuge. Nem utilize palavras e frases chavões 

generalizantes. Jamais diga: “Você Nunca” ou “Você Sempre” ou ainda “Vocês 
todos”. Nada melhor do que uma afirmativa abrangente para aumentar a 
dificuldade.  

 
 Evite o veneno das afirmativas: 

 
. Você nunca chega na hora. 
 
. Você está sempre dizendo este tipo de coisa. 
 
. Todas as mulheres são emotivas. 
 
. Todos os homens são iguais, só muda o endereço. 
 
. Conheceu um(a), conheceu todos(as). 
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12. Traga soluções e não problemas. Quando vier um problema, ataque-o de 
imediato, não o deixando aumentar.  
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13. Em resumo, a comunicação deve ser franca, direta, sem mentiras, sem 

rodeio, respeitando o parceiro e a relação dos dois com Deus. Veja a seguir 
os níveis da comunicação. A comunicação do cristão deve ser a de 1o Nível. 
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Número de Casamentos no Brasil - 1994  756.226 
 

Quadro - % Mensal dos Casamentos do Brasil - 1994 

Mês %
Janeiro 9,29
Fevereiro 6,96
Março 6,70
Abril 7,44
Maio 9,12
Junho 7,46
Julho 10,11
Agosto 3,83
Setembro 9,85
Outubro 8,66
Novembro 7,86
Dezembro 12,73

 

Note que, apesar da grande propaganda, o mês de maio não é o mês que 
mais se casa, e sim dezembro. E o mês de menor % de casamentos é justificado 
pela superstição do brasileiro: Agosto, mês do “desgosto e de cachorro louco”. 

 

 5  
 

Por outro lado, o número de casamentos cresceu de 1994 (756.226) até 2015 
(1.137.321) e depois começou a cair um pouco cada ano, apesar do aumento da 
população em idade para casar-se. 

Isto mostra um "não estar mais na moda casar-se", o que é um sintoma ruim 
da sociedade em que vivemos. 

 
5 www.gov.br/mdh/pt-br/navegue-por-temas/observatorio-nacional-da-familia/fatos-e-numeros/FatoseNmerosCasamento.pdf  
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4. O Padrão Divino para o Casal 
4.1. Muito Amor 
Existem quatro palavras no grego que definem o amor.  
 
A primeira é “STORGE”, que significa o amor romântico, conjugal e o 

familiar. É o amor afetivo, sofredor, sacrificial, desinteressado e construtivo, amor 
envolvente.  

 
A segunda é “EROS”, que significa o amor na sua forma sensual, ligado ao 

sexo. É o amor motivado pela atração física, de onde se deriva o adjetivo erótico, 
que é paixão sensual. Esse tipo de amor está ligado ao casamento. Não há 
casamento sem envolvimento de sexo, visto que o mesmo é necessário e Deus 
assim criou o homem e a mulher. O sexo é santo através do casamento.  

A terceira é “PHILEO”, que significa afeição, carinho, dedicação, amor 
distributivo, participação, serviço e gentileza para com o próximo.  

A quarta é “ÁGAPE”, que significa amor divino, amor cristão, amor na forma 
mais sublime que envolve inteligência, emoção, vontade e compaixão. É o amor 
na sua plenitude. É o amor que procede de Deus para nós. É o amor que 
promove salvação. Cristo é a expressão máxima desse amor divino. 

 

Nomes do Amor Amor
Storge Romântico
Eros Sensual

Phileo Dedicação
Ágape Divino

 

Como se pode ver, todas essas formas de amor, estão ligadas ao casamento. 
É preciso, pois, cultivar o amor que produz harmonia em tudo. 

 

4.2. Diferenças entre Paixão e Amor 
Apesar de muitos confundirem, paixão não é a mesma coisa que amor. Veja 

no quadro a seguir as diferenças: 
 

Paixão Amor 
. Acontece de repente. Na hora é 
aquela loucura alucinada e 
desenfreada. É do momento, pois 
logo vai embora. 

. É um sentimento forte, mais 
prolongado e duradouro. Ele é mais 
seguro e tranquilo. Cresce aos 
poucos, tornando-se cada vez mais 
sólido. 

. Você se entrega, envolve-se, mas é 
só emoção. Você acaba fazendo 
coisas que não quer fazer. Quando

. Não perde a cabeça. Não se 
governa pelo instinto. Dá um tempo 
para examinar suas emoções. Usa a 
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passa o sentimento, a euforia, 
percebe-se os erros cometidos. 

inteligência. Só toma uma atitude, 
depois de uma série de avaliação. 

. A paixão pode tornar-se uma 
obsessão. Algo tão forte que foge do 
seu controle. A consequência, a 
maioria das vezes, é um ciúme 
desmedido. 

. No amor, você tem vontade de estar 
perto da pessoa amada, mas sem 
pressão. É de uma forma mais doce e 
amável. Tudo acontece naturalmente. 
Há mútua confiança. 

. Desde que se “ame”, tudo é válido. 
O importante é satisfazer os instintos 
e impulsos sexuais, realizando suas 
fantasias. 

. Quem ama espera. Respeita o corpo 
do outro, sem deixar marcas e 
mágoas. Não confunde sexualidade 
com amor. 

. Um se interessa pelo outro, 
simplesmente por causa da simpatia, 
do visual, dos olhos, ou até mesmo 
do cheiro ou do dinheiro. É uma 
questão de “pele”, isso é pura atração 
física. Não importa o que ele(a) 
pensa.  

. No amor, há espaço para outro 
discordar, sem atacá-lo. Pode-se 
discordar de um pensamento, sem 
rejeitar a pessoa que expressou. 
Respeitam-se os sentimentos e 
convicções do outro, mesmo que isto 
custe algum sacrifício. 

. A paixão é egoísta. Busca os seus 
próprios interesses. Usa o 
relacionamento para aliviar suas 
carências: afetivas, sexuais e de 
companheirismo. 

. Quando se enxerga um erro no 
outro, procura-se ajudá-lo, dando 
força. Mas com muita compreensão e 
perseverança. 

. Você pode se apaixonar por 2 ou 3 
pessoas ao mesmo tempo. 

. No amor você é fiel. Dedica-se 
exclusivamente a uma pessoa. 

. Quando os pensamentos são 
opostos, o caminho mais fácil, é 
substituir a pessoa por outra 
rapidamente. 

. Se o amor é entre cristãos, há uma 
preocupação e interesse em buscar 
as coisas de Deus, 
independentemente de opiniões 
diferentes ou opostas. 

. Afeta sua comunhão com Deus e 
com a Igreja. O namoro vem em 
primeiro lugar. Faz do namoro sua 
“Igreja”, sua obsessão. 

. Não quebra sua comunhão com os 
irmãos em Cristo. Querem orar, e ler 
a Bíblia, sempre juntos. 

 

4.3. Quanto à Sexualidade Conjugal 
Os deveres conjugais abrangem também os deveres sexuais. O sexo é parte 

do ser humano e está incluído como uma necessidade fisiológica, de importância 
biológica relevante. Ignorar a sexualidade é desconhecer a própria vida em sua 
ação procriadora. 
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O sexo é uma criação divina, para ser utilizado dentro dos padrões divinos de 
santidade e pureza. O ato conjugal é essa íntima relação, do qual partilham 
marido e mulher, legitimamente casados, para através dele constituírem a 
família. 

Infelizmente o sexo está demasiadamente explorado e deturpado pelas 
práticas corrompidas que se multiplicaram através das novelas, revistas, cinemas 
e outros meios de comunicação de massa. O sexo tornou-se objeto de 
exploração comercial, política e social, num verdadeiro atentado ao pudor e à 
decência moral. 

 

A Santidade do Sexo 
Aquilo que é sagrado, para ser usado através do matrimônio, sob a áurea da 

santidade, é hoje instrumento nas mãos do diabo, para perverter, macular e levar 
milhares à perdição. A santidade do sexo foi jogada na lama apodrecida da 
imoralidade, e aquilo que antes fazia do homem e da mulher seres dignos de sua 
personalidade como criaturas de Deus, tornou-se tão vil e imundo, que o 
preservar em sua pureza, é motivo de jocosas e escarnecedoras críticas. 
Podemos citar como exemplo que a virgindade não está na moda atualmente, 
como se moralidade e pureza pudessem entrar ou sair da moda conforme a 
época (característica dos últimos tempos). 

 

O Tabu do Sexo 
Existe também a ignorância predominante em algumas camadas da 

sociedade, que faz do sexo um tabu, uma coisa vil. Há alguns cristãos em 
determinadas igrejas, que se tiverem de falar sobre a sexualidade e a vida íntima 
dos casais, como orientação e ensinamento, ficam furiosos, e acham que está 
havendo imoralidade na igreja. Isso está errado! Pela falta de conhecimento, 
muitos jovens cristãos, que deveriam ter sido orientados pelos seus pais, 
perverteram-se porque foram ensinados erradamente, ou nem foram ensinados 
em nada. 

 

Que diz a Bíblia sobre o Sexo? 
I Co 7:3-5: O marido pague à mulher o que lhe é devido, e do 

mesmo modo a mulher ao marido. 
A mulher não tem autoridade sobre o seu próprio corpo, mas 

sim o marido; e também da mesma sorte o marido não tem 
autoridade sobre o seu próprio corpo, mas sim a mulher. 

Não vos negueis um ao outro, senão de comum acordo por 
algum tempo, a fim de vos aplicardes à oração e depois vos 
ajuntardes outra vez, para que Satanás não vos tente pela vossa 
incontinência. 
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Para responder algumas perguntas que lhe foram feitas pela igreja de Corinto, 
acerca dos deveres sexuais, entre marido e a mulher, o apóstolo Paulo escreveu-
lhes: “O marido conceda à esposa a devida benevolência, e da mesma 
maneira a mulher ao marido”. Esta resposta acrescida dos demais versículos 
seguintes, dão-nos a exata dimensão do que é a vida conjugal do casal. 

 
Só porque a Bíblia condena o abuso sexual, e impõe severas penas para o 

adultério e a fornicação, não há razões para se pensar que o sexo é algo 
condenável por Deus. Ao contrário, a Bíblia fala da vida íntima do casal 
reiteradamente, aprovando e abençoando o sexo. A única rejeição e condenação 
que Deus faz em relação ao sexo, é a prática sexual pré-conjugal, e a violação 
da santidade do sexo pelo casamento ilícito, tais como incesto e outras 
aberrações imorais. O adultério e a fornicação já comentados, tanto quanto os 
desvios no comportamento da prática sexual, não só estão condenados pela 
Palavra de Deus, como os que tais coisas praticam, estão debaixo da eterna 
condenação. 

 
Com relação ao sexo entre marido e 

mulher o apóstolo afirma ainda que: “A 
mulher não tem poder sobre seu 
próprio corpo, e sim o marido; e 
igualmente o marido não tem poder 
sobre o seu próprio corpo, mas o tem 
a mulher”. Não é, portanto, uma relação 
machista ou de poder do mais forte. 

 
 
Havia expressão mais clara para falar 

do ato conjugal, que esta apresentada 
pelo apóstolo Paulo? Fica claro que o 
corpo do homem e da mulher se envolvem 
pelo ato sexual, numa unificação, pelo 
fascínio do amor. A Bíblia fala desse 
envolvimento em Cantares de Salomão 
2:5-7; 4:3-5: é o amor envolvente, explodindo em sua mais forte manifestação 
afetiva, é o amor que se dá, em seu mais profundo e acalorado poder sedutor.  

 

Pecado Contra o Próprio Corpo 
Todo o corpo, todas as faculdades racionais do ser humano ficam imantados 

por essa força sedutora, o amor. 
É por isso que em I Co 6:18, o mesmo apóstolo diz: “Fugi da prostituição. 

Todo o pecado que o homem comete é fora do corpo; mas o que se 
prostitui peca contra o seu próprio corpo”. Essa afirmação bíblica dá 
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sustentação ao fato de que pelo ato sexual, o corpo humano envolve-se numa 
atmosfera de sedução profunda, até certo ponto exaustiva. No caso do ato 
conjugal entre marido e mulher, naturalmente esse esforço é abençoado. Ao 
passo que no caso da prostituição, o corpo contrai as mesmas maldições do ato, 
e fica contaminado. Daí a expressão “peca contra seu próprio corpo”. 

 
E para nos prevenir contra esse terrível pecado, Paulo acrescenta: “Ou não 

sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em 
vós...”, isto para entendermos que esse templo do Espírito Santo, só não fica 
contaminado, quando a relação pelo ato sexual é lícita. Observe I Co 6:16: “Ou 
não sabeis que o que se ajunta com uma meretriz, faz-se um corpo com 
ela? Porque serão, disse, dois numa carne”. Já pelo casamento é diferente, 
essa união corporal é sagrada, deve ser imaculada e santa aos olhos de Deus. 

 

A Importância Biológica do Sexo 
I Co 7:6-10 
Digo isto, porém, como que por concessão e não por 

mandamento. 
Contudo queria que todos os homens fossem como eu mesmo; 

mas cada um tem de Deus o seu próprio dom, um deste modo, e 
outro daquele. 

Digo, porém, aos solteiros e às viúvas, que lhes é bom se 
ficarem como eu. 

Mas, se não podem conter-se, casem-se. Porque é melhor casar 
do que abrasar-se. 

Todavia, aos casados, mando, não eu mas o Senhor, que a 
mulher não se aparte do marido; 

 
Entendemos pelas palavras do apóstolo Paulo, que ele não recomendava o 

casamento como um mandamento, como se todos tivessem necessidade e o 
dever de se casar, mas, como uma forma de evitar que haja contaminação pelo 
pecado, dizia ele: “Mas, se não podem conter-se, casem-se. Porque é 
melhor casar do que abrasar-se”. E já no verso 2, dizia ele: “Mas por causa 
da prostituição, cada um tenha sua própria mulher, e cada uma tenha o 
seu próprio marido”. 

No entanto, para aqueles que não podiam abster-se, a solução era o 
casamento, na forma legal e indissolúvel. E numa análise acurada do texto, 
vemos como o apóstolo deixa bem claro o pensamento de que ambos, marido e 
mulher, têm direito legal sobre o corpo do outro. Isso evidentemente refere-se ao 
fato de que, sexualmente, o marido deve colocar-se à disposição do prazer de 
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sua esposa, assim como a esposa deve colocar-se à disposição do prazer de 
seu marido. 

 

Defraudar 
Vem daí, então, sua orientação e advertência ao marido e à esposa: “Não 

vos defraudeis um ao outro, senão por consentimento mútuo por algum 
tempo para vos aplicardes à oração; e depois ajuntai-vos outra vez, para 
que satanás não vos tente pela vossa incontinência.” Eis aí a fórmula 
correta para uma vida sexual normal afetiva, sem o perigo de desvios e 
tentações. 

 
Defraudar é privar dolosamente, é prejudicar. Quando o marido ou a 

mulher negam-se a satisfazer essa necessidade vital à vida, um do outro, estão 
incorrendo em perigo, não somente de tentações, mas de ter seu casamento 
arruinado. 

 
Existem casais, que a pretexto de “suposta 

santificação”, o marido foi rejeitado pela esposa, 
quando procurada para o prazer sexual, e como 
repúdio àquele ato impensado, abandonou-a. O 
inverso também é verdadeiro. 

 
Há também o caso de casais que se 

separam, porque o marido procura aventuras 
extraconjugais. Deixa a esposa privada de sua felicidade sexual e, como 
consequência, teve que aceitar o fato de que sua esposa não mais o amava, e 
em contrapartida, já estava apegada a outro homem que lhe satisfizera 
sexualmente. Casos como estes existem às dezenas, infelizmente também no 
meio evangélico. 

 

Não é surpresa quando alguém de nossa igreja, é levado por essa atitude, à 
separação. É preciso que os casais tenham cuidados, e atentem para o que 
Paulo disse: “Para que satanás não vos tente pela vossa incontinência”. 

 

Não obstante ser o ato sexual um ato físico, para o casal cristão deve ser 
antes de tudo, uma união de almas, que envolve não somente o corpo na 
sensação de um prazer físico momentâneo, mas todo o ser humano, numa união 
física-intelectual-espiritual. 

 

Nesse contexto de emoções e carícias, de afetiva união amorosa, nenhum 
homem tem o direito de abusar, ou escravizar o corpo da esposa. É um ato que 
deve envolver não somente a emoção, mas também a razão, a moderação e o 
respeito. Os casais que agem assim são felizes, vivem unidos pelos anos afora, 
satisfeitos com o casamento e alegres junto com a família. 
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Estudo Suplementar 

A Visão Divina Para o Casamento 
Homem recém-casado não sairá à guerra, nem se lhe imporá qualquer 

encargo; por um ano ficará livre em sua casa e promoverá felicidade à 
mulher que tomou. Moisés (Dt 24:5. ERA). 

Alguns fariseus (líderes religiosos) vieram interrogar Jesus, procurando 
fazê-lo cair numa armadilha a dizer alguma coisa que O prejudicasse. “O 
Senhor autoriza o divórcio?” perguntaram eles. “Vocês não leem as 
Escrituras!”, respondeu Ele. “Nelas está escrito que no começo Deus criou 
o homem e a mulher, e que um homem deve deixar seu pai e sua mãe, e 
unir-se para sempre à sua esposa. Os dois se tornarão um. Não mais 
serão dois, mas um! Que nenhum homem separe o que Deus ajuntou”. 

“Então”, perguntaram eles, “por que Moisés disse que um homem pode 
divorciar-se de sua esposa apenas mandando-a embora e entregando-lhe 
um documento escrito?” 

Jesus respondeu: “Moisés fez isto em consideração aos corações duros 
e maus de vocês, mas isso não foi o que Deus pretendia no começo. E Eu 
lhes digo isto: Todo aquele que se divorciar de sua esposa, a não ser por 
causa de infidelidade, e casar-se com outra, comete adultério”. 

Então os discípulos de Jesus disseram-lhe: “Se isso é assim, é melhor 
não casar!” (Mt 19:3-10. BV). 

 

A Visão Divina Para o Marido 
Maridos, amem suas mulheres, assim como Cristo amou a Igreja e deu 

a sua vida por Ela. Ele fez isto para dedicar a Sua Igreja à Deus, lavando-
a com água, e purificando-a com a Sua Palavra. E fez isto para também 
poder apresentar a Si mesmo a sua igreja em toda a sua beleza, perfeita, 
sem rugas, ou qualquer defeito. Os homens devem amar as suas 
mulheres assim como amam o seu próprio corpo. O homem que ama a 
sua esposa, ama a si mesmo. Porque ninguém nunca odiou a seu próprio 
corpo; ao contrário, alimenta-o e toma conta dele. Como dizem as 
Escrituras Sagradas: “Por isso o homem deixa o seu pai e a sua mãe para 
se unir com a sua mulher, e os dois serão uma só pessoa”... Cada marido 
deve amar a sua esposa como a si mesmo... Paulo (Ef 5:25-33. BLH). 
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A Visão Divina Para a Esposa 
Paulo diz para todos: E não vos embriagueis com vinho, no qual há 

dissolução, mas enchei-vos do Espírito,... sujeitando-vos uns aos outros 
no temor de Cristo. 

(E então Paulo fala diretamente para esposas e maridos): 
As mulheres sejam submissas a seus próprios maridos, como ao 

Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o 
cabeça da Igreja, sendo este mesmo salvador do corpo. Como, porém, a 
igreja está sujeita à Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo 
submissas a seus maridos. 

Cada marido deve amar a sua esposa como a si mesmo, e cada 
esposa deve respeitar o marido. Paulo. (Ef 5:18,21-24,33. ERA). 

 
Obediência é agir segundo o que o outro quer, mas necessariamente não 

precisa concordar com o que se está fazendo. 
 
Submissão é uma atitude de coração, de se colocar à disposição do outro, 

de se sujeitar ao outro, de acreditar nele. É submissão que Deus quer das 
esposas para o marido, assim como da Igreja para Cristo. 
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4.4. Frases e Citações Diversas Sobre Casamento 
Estas frases e citações podem não corresponder à nossa opinião. Todavia as 

colocamos todas para que o próprio leitor avalie a que mais lhe convém. 
Casamento: estado ou condição de uma comunidade formada por um senhor, uma 

senhora e dois escravos, totalizando dois. (Ambrose Bierce)  
 
O casamento se assemelha a uma tesoura; lâminas tão presas entre si que 

dificilmente podem ser separadas, se movendo geralmente em direções opostas 
e, no entanto, sempre ferindo qualquer um que se coloque entre elas. (Sydney 
Smith)  

 
Casamento baseia-se na teoria segundo a qual, quando um homem descobre uma 

marca de cerveja que corresponda exatamente ao seu gosto, ele deve jogar fora 
seu emprego e ir trabalhar na cervejaria. (George Jean Nathan) 

 
Casamento: cerimônia em que se coloca uma aliança no dedo da mulher e outra 

no nariz do homem (Herbert Spencer)  
 
Casamento é uma tediosa refeição, com a sobremesa no começo.  
 
Casamento é um erro da juventude – que todos deveríamos cometer. (Don Herold)  
 
O casamento é a única sentença perpétua que é suspensa por mau 

comportamento. (Louisville Times)  
 
Casamento é uma longa conversa entremeada de disputa. (Robert Louis 

Stevenson)  
  
Casamento é realmente algo difícil; você tem que lidar com sentimentos e 

advogados. (Richard Pryor)  
 
Casamento não é o paraíso nem o inferno; é apenas o purgatório. (Abraham 

Lincoln)  
  
O casamento é um livro cujo primeiro capítulo é escrito em verso e os demais, em 

prosa. (Beverly Nichols)  
 
O casamento representa a intervenção do Estado em um caso de amor que, 

provavelmente, já não estava indo muito bem. (Mignon McLaughlin)  
 
O pavor da solidão é maior que o medo da escravidão: assim, nos casamos (Cyril 

Connolly) 
 
Casamento é a única aventura aberta aos covardes. (Voltaire)  
 
Um homem e uma mulher se casam porque não sabem o que fazer com si 

mesmos. (Anton Chekov)  
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Casar-se uma vez é um dever, duas vezes é uma tolice, e três vezes uma loucura. 
(Provérbio holandês)  

 
A melhor parte da vida de casado são as brigas. O resto é meramente regular. 

(Thornton Wilder)  
 
Um otimista é aquele que acredita que o casamento é um jogo. (Laurence J. Peter)  
  
Casamento é um jogo de paciência a duas mãos.  
 
O casamento tem muito de um circo; não existe nele tudo quanto anunciado na 

propaganda. (Edgar Watson Howe)  
 
O único encanto do casamento é que ele torna a vida uma decepção 

absolutamente necessária para ambas as partes. (Oscar Wilde)  
 
O único argumento real a favor do casamento é que ele continua sendo o melhor 

método para se conhecer alguém. (Heywood Braun)  
 
Estranho dizer que prazer nós, pessoas casadas, temos em ver esses pobres tolos 

caindo na mesma armadilha que nós. (Samuel Pepys)  
 
As pessoas se casam por uma série de outras razões e com resultados variáveis. 

Mas se casar por amor é atrair uma inevitável tragédia. (James Branch Cabell)  
 
Se você tem medo da solidão, não se case. (Anton Chekov)  
 
O problema do casamento é que, enquanto toda mulher é no íntimo uma mãe, todo 

homem é um advogado. (E.V.Lucas)  
 
Maridos e esposas não entendem um ao outro porque são de sexos diferentes.  
 
As correntes do casamento são tão pesadas que são necessárias duas pessoas 

para carregá-las, e às vezes três. (Alexandre Dumas Filho)  
 
Não importa com quem você se case, sempre acorda casado com outra pessoa 

(Marlon Brando)  
  
O casamento é como uma longa viagem em um pequeno barco a remo: se um 

passageiro começar a balançar o barco, o outro terá que estabilizá-lo; caso 
contrário, os dois afundarão juntos. (Dr. David Reuben)  

 
Casamento é uma propina para fazer com que a empregada pense que é uma 

dona de casa. (Thornton Wilder)  
 
Meu conselho é que se case; se você arrumar uma boa esposa, será feliz; se 

arrumar uma esposa ruim, se tornará um filósofo. (Sócrates)  
 
O valor do casamento não está no fato de adultos produzirem crianças, mas de 

crianças produzirem adultos. (Peter de Vries)  
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O casamento é o triunfo do hábito sobre o ódio. (Oscar Levant)  
 
O casamento é a maneira de um homem descobrir que tipo de marido sua mulher 

teria preferido.  
 
Por que alguém não pode inventar algo com que nos casarmos além de mulheres? 

(Fred Flintstone)  
 
Vida de casado não é tão ruim; depois de se casar, você pode comer as coisas que 

sua esposa gosta. (Frank Hubbard)  
 
Já fui casado por um juiz. Eu deveria ter pedido um júri. (George Burns)  
 
Maridos são como fogo. Apagam se não são alimentados. (Zsa Zsa Gabor)  
 
Casar-se com um homem é como comprar alguma coisa que você esteve 

admirando por muito tempo em uma vitrine. Você pode amar quando compra, 
mas ele nem sempre combina como resto da casa. (Jean Kerr)  

 
Eu às vezes penso em casar – aí penso mais um pouco. (Noel Coward)  
 
Um marido é o que sobra de um amante depois que o nervo é extraído. (Helen 

Rowland)  
 
Se os homens agissem depois do casamento da maneira como agem durante o 

namoro, haveria menos divórcios – e mais falências (Frances Rodman)  
 
Penso, logo sou solteira. (Liz Winston)  
 
Um marido diz para sua mulher: "Não, eu não odeio sua família. Alias, gosto da 

sua sogra muito mais do que da minha".  
 
Um homem de sucesso é o que ganha mais dinheiro do que sua mulher consegue 

gastar. Uma mulher de sucesso é a que consegue encontrar um homem desses.  
 
Casamento é um seguro para os piores anos de sua vida. Durante os melhores 

anos você não precisa de um marido. (Helen G. Brown)  
 
Quando uma garota se casa, ela troca a atenção de muitos homens pela 

desatenção de um. (Helen Rowland)  
 
As mulheres começam por resistir aos avanços de um homem e terminam por 

bloquear a sua retirada. (Oscar Wilde)  
 
Aquele que casa uma vez merece uma coroa de paciência; o que casa duas vezes 

merece uma camisa de força.  
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O problema do casamento são as diferenças de expectativas: a mulher acha que o 
homem vai mudar após o casamento, enquanto o homem acha que a mulher não 
vai mudar após o casamento.  

 
Quando um casal recém-casado ri, todo mundo sabe por quê. Quando um casal 

com 10 anos de casado ri, todo mundo se pergunta por quê.  
 
Eu gostaria de me casar porque gosto da ideia de um homem sendo legalmente 

forçado a dormir comigo todas as noites. (Carrie Snow)  
  
Definição de casamento: um meio caríssimo de ter roupa lavada de graça.  
 
Todos os casamentos são felizes. Tentar viver juntos é que é a causa de todos os 

problemas. (Shelley Winters).  
 
Casamento é como enfiar a mão num saco de serpentes na esperança de apanhar 

uma enguia. (Leonardo da Vinci)  
 
Sinto-me feliz por não ser homem, porque, se o fosse, teria de casar com uma 

mulher. (Madame de Stael)  
 
Todos os homens nascem livres e iguais; se, depois, decidem se casar, a culpa é 

deles. (Sophie Loeb)  
 
Você sabe que a lua-de-mel terminou quando você liga para casa para dizer que 

vai chegar tarde e a secretária eletrônica responde que o jantar está no micro-
ondas.  

 
Casamento é a primeira das associações inadministráveis. (Will Rogers)  
 
O casamento põe fim a breves loucuras – sendo uma longa estupidez. (Friedrich 

Nietzsche)  
 
A vida de casado ensina uma lição inestimável: pensar sobre as coisas 

antecipadamente o bastante para não as dizer. (Jefferson Machamer)  
 
O amor é uma coisa ideal, casamento uma coisa real; uma confusão entre o ideal e 

o real nunca acaba impune. (Goethe)  
 
Vocês estudam um ao outro por três semanas, se amam por três meses, brigam 

por três anos e toleram a situação por trinta anos. (André de Missan)  
 
O casamento já conduziu mais de um homem ao sexo. (Peter de Vries)  
 
O problema fundamental do casamento é que ele abala a confiança de um homem 

nele mesmo, e diminui grandemente sua competência e eficácia geral. Ele passa 
a pensar como um comandante que perdeu uma batalha decisiva e dramática e, 
desde então, nunca mais acredita inteiramente em si mesmo. (H.L. Mencken)  
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Apaixonar-se perdidamente por alguém não é necessariamente o ponto de partida 
para se casar. (Príncipe Charles)  

 
Somos todos amadores no início do casamento; alguns de nós amadores com 

mais sorte que os outros. (John Leonard)  
 
Para as mulheres, a única maneira saudável de sobreviver ao casamento é não se 

fechar. Casamento com um amante é fatal; amantes não são maridos. Mais 
importante, maridos não são amantes. A compulsão para encontrar um amante e 
um marido na mesma pessoa levou mais mulheres à desgraça do que qualquer 
outra ilusão. (Carolyn Heilbrun)  

 
Mulheres casadas e solteiras perdem muito tempo sentindo pena umas das outras. 
  
Casamento é o destino tradicionalmente oferecido às mulheres pela sociedade. 

Também é verdade que a maioria delas é casada, ou já foi, ou planeja ser, ou 
sofre por não ser. (Simone de Beauvoir)  

 
Homens que têm orelhas furadas estão mais preparados para o casamento: eles já 

experimentaram a dor e já compraram joias.  
 
Não discuta com sua esposa quando ela estiver dobrando seu paraquedas.  
 
Casamento é o sacrifício que o homem faz pelo sexo e sexo é o sacrifício que a 

mulher faz pelo casamento. 
 
Um solteiro atribui os seus fracassos ao destino; um homem casado, à mulher.  
 
Entrei para uma associação de casados anônimos. Quando me dá vontade de 

casar, eles me mandam uma mulher de roupão e rolinhos no cabelo, para me 
queimar a torrada. (Dick Martin)  

 
A mulher preocupa-se com o futuro até encontrar marido; o homem começa a 

preocupar-se com o futuro quando encontra uma mulher. 
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5. O Posicionamento Cristão Sobre o Divórcio e o 
Novo Casamento 

Estatísticas do Divórcio Hoje no Brasil 

 
Fonte: https://g1.globo.com/economia/noticia/2022/04/18/cartorios-registraram-numero-recorde-

de-divorcios-em-2021.ghtml 
 

Mais de 80 mil casais se divorciaram nos cartórios do Brasil em 2021 – um 
número recorde, segundo dados do Colégio Notarial do Brasil, que reúne os tabelionatos 
de notas do país. Os dados não incluem os divórcios judiciais. 

 

Incluindo tudo, dos cartórios e judiciais, teremos a seguinte situação: 
 

 
Fonte: https://g1.globo.com/economia/noticia/2022/02/18/com-varas-judiciais-fechadas-pela-

pandemia-numero-de-divorcios-cai-136percent-em-2020.ghtml 
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Mesmo o IBGE teve dificuldade de levantar os dados com as varas pelo país, pois a 
pesquisa é feita presencialmente devido à falta de digitalização de grande parte do 
judiciário. Por isso, o órgão alerta sobre a provável “subenumeração dos dados” de alguns 
estados. A dificuldade de entrar com processos e o tempo mais longo para que eles 
andassem em 2020 pode levar a um boom de divórcios concluídos nos anos seguintes. 

O divorciado no Brasil ficou mais velho. A faixa etária com maior número de 
divórcios foi entre 35 e 39 anos, tanto para homens quanto para mulheres. Mas a idade 
média dos divorciados em 2020 ficou em 43 anos para os homens e 40 anos para as 
mulheres. Em 2010, essa média era 42,6 anos para eles e 39,4 anos para elas. 

Além disso, os casamentos ficaram mais curtos. A média de duração diminuiu mais 
de dois anos na última década. Os casais que se divorciaram em 2020 passaram, em 
média, pouco mais de 13 anos juntos. Em 2010, eles se divorciaram depois de quase 16 
anos de união. 

 

Se compararmos isto com o número de casamentos, aí este número de 
divorciados fica gigante. 

O número de registros de casamentos no Brasil teve uma redução de 2,7% entre 2018 
e 2019 (de 1.053.467 para 1.024.676). Esse movimento de queda vem sendo observado 
anualmente, desde 2016. Do total de matrimônios registrados, 9.056 ocorreram entre 
pessoas do mesmo sexo e o número deste tipo de casamentos, após crescer 61,7% entre 
2017 e 2018, teve um recuo de 4,9 % de 2018 para 2019. 6 

 
Com a pandemia, o número de registros de casamentos civis no Brasil caiu 26,1% em 

2020, frente a 2019, a maior queda da série histórica das Estatísticas do Registro Civil do 
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), iniciada em 1974. O número total 
passou de 1.024.676 em 2019 para 757.179 no ano passado, uma diferença de quase 270 
mil casamentos. 

“Os casamentos já vinham com tendência de queda desde 2016, mas a redução de 
26,1% foi fora do padrão, nada justifica uma queda desse tamanho além da pandemia. Em 
2018, a queda foi de 1,6% e, em 2019, ficou em torno de 3%”, explica a gerente da 
pesquisa, Klyvia Brayner de Oliveira. 7 

 
Vamos arredondar os números: 1 milhão de casamentos por ano x 380 mil 

divórcios. Mas o número de casamentos vem caindo e o de divórcios 
aumentando.  

Será que chegará um momento que teremos a mesma quantidade de 
divórcios e casamentos?  

Isto significa que a instituição do casamento chegará ao seu fim? 

 
6 https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-sala-de-imprensa/2013-agencia-de-
noticias/releases/29646-registro-civil-2019-numero-de-registros-de-casamentos-diminui-2-7-em-
relacao-a-2018  
7 https://valorinveste.globo.com/mercados/brasil-e-politica/noticia/2021/11/18/numero-de-registros-de-
casamentos-em-2020-tem-a-maior-queda-desde-os-anos-70-diz-ibge.ghtml  
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O que a Bíblia se Refere 

O AT 
Os versículos a seguir foram retirados da Bíblia NTLH: 

Deteronômio 24:1 Moisés disse ao povo: - Pode acontecer que 
um homem case, mas depois de algum tempo não goste mais da 
esposa porque há nela alguma coisa que não agrada a ele. Nesse 
caso ele deve preparar um documento de divórcio, entregá-lo à 
esposa e mandá-la embora. 

24:2 Ela irá, e então poderá acontecer que case com outro 
homem 

24:3 e que este também não goste mais dela e se divorcie; ou 
então poderá acontecer que ele morra. 

24:4 Em qualquer um desses casos, o primeiro marido não 
poderá casar de novo com essa mulher; ela é impura para ele. 
Casar de novo com ela seria uma ofensa contra Deus, o SENHOR. 
Portanto, não deixem que se cometa um pecado tão grave assim 
na terra que o SENHOR, nosso Deus, lhes está dando para ser de 
vocês. 

 

Note que esta referência é bem ampla para o divórcio. O homem então casa e 
descasa no AT como quem muda de roupa. 

Então Deus faz uma referência maior a fidelidade, em Malaquias, uns 1200 a 
1300 anos depois: 

Malaquias 2:16 Pois o SENHOR Todo-Poderoso de Israel diz: - 
Eu odeio o divórcio; eu odeio o homem que faz uma coisa tão 
cruel assim. Portanto, tenham cuidado, e que ninguém seja infiel à 
sua mulher. 

 

O NT 
Jesus falando: 

Mateus 5:17 - Não pensem que eu vim para acabar com a Lei 
de Moisés ou com os ensinamentos dos Profetas. Não vim para 
acabar com eles, mas para dar o seu sentido completo. 

 

Então Jesus explica vários sentidos da Lei de Moisés abaixo do versículo 17, 
por causa da iniquidade deles, e fala assim do divórcio: 

Mateus 5:27 - Vocês ouviram o que foi dito: “Não cometa 
adultério.” 

5:28 Mas eu lhes digo: quem olhar para uma mulher e desejar 
possuí-la já cometeu adultério no seu coração. 
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5:29 Portanto, se o seu olho direito faz com que você peque, 
arranque-o e jogue-o fora. Pois é melhor perder uma parte do seu 
corpo do que o corpo inteiro ser atirado no inferno. 

5:30 Se a sua mão direita faz com que você peque, corte-a e 
jogue-a fora. Pois é melhor perder uma parte do seu corpo do que 
o corpo inteiro ir para o inferno. 

5:31 - Foi dito também: “Quem mandar a sua esposa embora 
deverá dar a ela um documento de divórcio.” 

5:32 Mas eu lhes digo: todo homem que mandar a sua esposa 
embora, a não ser em caso de adultério, será culpado de fazer 
com que ela se torne adúltera, se ela casar de novo. E o homem 
que casar com ela também cometerá adultério. 

5:33 - Vocês ouviram o que foi dito aos seus antepassados: 
“Não quebre a sua promessa, mas cumpra o que você jurou ao 
Senhor que ia fazer.” 

 

Portanto Jesus deu um novo sentido para a época, uma interpretação correta 
da Lei de Moisés. 

 

Isto fica mais bem explicado quando os judeus da época querem "tirar" com 
Jesus perguntando justamente sobre divórcio: 

Marcos 10:2 Alguns fariseus, querendo conseguir uma prova 
contra ele, perguntaram: - De acordo com a nossa Lei, um homem 
pode mandar a sua esposa embora? 

10:3 Jesus respondeu com esta pergunta: - O que foi que 
Moisés mandou? 

10:4 Eles responderam: - Moisés permitiu ao homem dar à sua 
esposa um documento de divórcio e mandá-la embora. 

10:5 Então Jesus disse: - Moisés escreveu esse mandamento 
para vocês por causa da dureza do coração de vocês. 

10:6 Mas no começo, quando foram criadas todas as coisas, foi 
dito: “Deus os fez homem e mulher. 

10:7 Por isso o homem deixa o seu pai e a sua mãe para se 
unir com a sua mulher, 

10:8 e os dois se tornam uma só pessoa.” Assim, já não são 
duas pessoas, mas uma só. 

10:9 Portanto, que ninguém separe o que Deus uniu. 



72      Família e Casamento - As Colunas da Igreja de Deus 

 

Conclusão 
“Será adultério para qualquer homem se casar de novo... a não ser que o divórcio 

tenha sido motivado por adultério, de parte da esposa. Somente neste caso não existe 
qualquer passagem da Bíblia que o proíba de casar-se de novo.” João Wesley, professor 
de teologia e fundador da Igreja Metodista. 

 

Diante do exposto acima, e de acordo com o que foi extraído do livro Divórcio 
e Novo Casamento, de Guy Duty, além do que a Bíblia cita, é perfeitamente 
genuíno e reconhecido pelo ministério da Igreja, um novo casamento da parte 
inocente pela ocorrência de um adultério no casamento. Ou seja, aquele cônjuge 
que foi afetado tem todo o direito de contrair um novo matrimonio, sem que isto 
venha torná-lo um novo adúltero, visto que, o casamento original foi interrompido. 

 

Muitos líderes, sem conhecimento de causa, não permitem que a parte 
afetada pelo divórcio se case novamente, dizendo o casamento ser indissolúvel. 
Sim, o casamento é indissolúvel, pois Deus ao criar dois seres diferentes e 
distintos entre si, os uniu através do matrimônio, mas permitiu pela Lei dada a 
Moisés, que o homem, pela dureza do seu coração, repudiasse sua mulher e se 
casasse de novo, deixando aquela também livre para uma nova união. 

 

O texto de Mateus 5:31-32, amplamente estudado pelos cristãos piedosos, 
mostra-nos que Jesus nos dá todas as coordenadas necessárias, para nos 
posicionarmos em relação ao divórcio e ao novo casamento. 

 

O divórcio não estando de acordo com o que Cristo deixou nas Escrituras, é 
um grande perigo para os nossos dias. Devemos estudar a Palavra de Deus com 
afinco e dedicação para não tomarmos um posicionamento errado a esse 
respeito. 

 

Muitas igrejas hoje, aceitam abertamente o divórcio por qualquer motivo, 
como os fariseus no tempo de Jesus. Rejeitamos este tipo de aceitação.  

 

Cremos que devemos estabelecer princípios rígidos contra o abuso do 
divórcio, observando corretamente a Bíblia Sagrada, permitindo apenas o que ela 
permitir. Isto fará de nós, no amanhã, líderes corretos, examinando cada caso à 
luz das Escrituras, para diante de Deus, tomar a melhor posição com relação ao 
Divórcio e Novo Casamento. 
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Questionário 

Introdução 
1. Cite os 5 motivos principais por que existem tantos divórcios hoje em dia? 

 

Matrimônio - Base para Organização da Família 
2. Quais as quatro necessidades básicas de todas as criaturas? 
3. O que é namoro cristão. 
4. Quais os tipos de namoro antibíblicos? 
5. O que é noivado cristão? 
6. O que é casamento cristão? 
7. Cite as 5 atitudes a serem tomadas para a felicidade conjugal: 
8. Quais as 4 palavras gregas que definem o amor e seus significados? 
9. O cristão deve praticar sexo com seu cônjuge? 
10. Quais as atividades sexuais antibíblicas? 
11. Contra quem peca a prostituição? 
12. O que é defraudar? 

 
 

A Visão Divina Para o Marido 
13. Qual o mandato principal para os maridos? 
14. Quais as frases que descrevem o amor do marido para sua mulher? 
15. Em outros lugares, Deus repetidamente nos chama a amar a todos. Em que 

sentido o amor de um homem para sua mulher é diferente desse amor que 
devemos ter para com todos? 

16. Analisando Ef 5:25-33, como o marido pode expressar seu amor para com a 
sua esposa?  

 
 

A Visão Divina Para a Esposa 
17. Qual o mandato principal para as esposas? 
18. O que significa dizer “a mulher deve ser submissa ao marido”? 
19. A esposa deve ser obediente ou submissa ao marido? 

 
 



74      Família e Casamento - As Colunas da Igreja de Deus 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aborto 
 
 
 

O que mais me dói é saber que eu e você 
nunca seremos nós. 

Anônimo  
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Aborto 

Antes de nós entrarmos na questão principal do Aborto - é ou não é crime, 
precisamos apresentar alguns conceitos e a legislação pertinente ao caso. 

 

1. Conceitos8 
Do ponto de vista de sua causa, classifica-se o abortamento (ato de fazer o 
aborto) em dois tipos principais: espontâneo e provocado. Entende-se por 
espontâneo o abortamento ocorrido em consequência de causas naturais. 
Quando resulta de ato deliberado da própria gestante ou de outra pessoa, diz 
provocado. 

 

1.1. Abortamento Provocado 
A forma de encarar o abortamento provocado variou muito ao longo do tempo e 
de cultura para cultura e essas diferentes atitudes se refletiram em tratamentos 
jurídicos igualmente variados. Na Antiguidade, registraram-se ordenamentos 
jurídicos indiferentes a essa questão, outros que puniam danos causados à 
gestante por terceiros quando estes lhe provocavam abortamento, sem, no 
entanto, punir o próprio abortamento, e ainda os que puniam quem provocava 
abortamento, por privar o pai da descendência de seu interesse - também nesse 
caso sem punir o próprio abortamento. 
O cristianismo, que equiparou o feto ao ser humano, inspirou legislações 
radicalmente contrárias ao abortamento. Algumas chegaram a equipará-lo ao 
homicídio. Foi este o entendimento de alguns estados americanos em relação ao 
abortamento do feto viável, entendido como aquele que, a critério do médico 
encarregado do caso, tivesse razoável probabilidade de sobrevivência 
extrauterina, com ou sem ajuda de recursos artificiais. Originadas sob inspiração 
cristã, as legislações contrárias ao abortamento sempre contaram com o apoio 
de diferentes igrejas, que se opuseram tenazmente a todas as tentativas de 
legalizá-lo. 

 

Abortamento Terapêutico 
A proibição do abortamento teve suas exceções. Uma delas foi o chamado 
abortamento terapêutico, que é aquele recomendado por médicos como recurso 
extremo para salvar a vida da mãe. Na prática, tornou-se caso raro. Uma 
variedade do abortamento terapêutico, também conhecida como abortamento 
eugênico, é a que visa inviabilizar feto com alta probabilidade de apresentar 

 
8 ©Encyclopaedia Britannica do Brasil Publicações Ltda. 
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defeitos congênitos. Isso ocorre, por exemplo, quando a mãe contrai 
determinadas infecções ou ingere certos tipos de substâncias (drogas). 
A vasta transformação das ideias e dos costumes que se operou na segunda 
metade do século XX em grande parte do mundo, principalmente o 
industrializado, levou a novas posturas, baseadas no entendimento de que a 
mulher tem o direito de controlar o próprio corpo e, portanto, deveria ser livre 
para decidir a interrupção da gravidez. Esta posição, relacionada com as lutas 
das mulheres por seus direitos, veio a prevalecer em várias legislações. 
Outro argumento em favor da legalização do abortamento eram os riscos a que 
se expunham as mulheres, à mercê de profissionais mal preparados e clínicas 
clandestinas, que operavam à margem dos controles das autoridades sanitárias. 
Esse problema era particularmente grave entre as populações de menores 
recursos, com índices alarmantes de mortes em consequência de abortamento. 
Como toda intervenção cirúrgica, o abortamento, praticado em condições 
deficientes, às vezes acarreta vários problemas. O mais grave é a perfuração 
uterina, que pode causar peritonite (inflamação do peritônio, membrana que 
reveste o abdome) e morte. Outro risco grave é a hemorragia profusa, capaz de 
causar choque. E, finalmente, há uma série de infecções que, a depender das 
circunstâncias, podem se revelar graves e até mortais. 
Em mulher suscetível, a interrupção da gravidez pode precipitar uma reação 
psiconeurótica ou mesmo psicótica grave. Para alguns psiquiatras, cada aborto é 
uma experiência carregada de riscos sérios para a saúde mental. A Igreja 
Católica e a Evangélica sempre se colocou radicalmente contra a prática do 
abortamento, mesmo nos casos chamados terapêuticos, e a moderna doutrina 
católica considera que é por ocasião da fecundação que o novo ser adquire vida 
(alma). 

 

1.2. Direito Brasileiro 
O código penal do Brasil prevê seis tipos de abortamento: 
 - o autoprovocado; 
 - o consentido; 
 - o provocado por terceiro sem consentimento da gestante; 
 - idem com o consentimento; 
 - o qualificado; 
 - e o legal. 
No abortamento autoprovocado, que é punível, tem de estar presente o dolo. No 
consentido, a gestante não o pratica em si mesma, mas consente que outrem o 
faça; aquele que provoca o abortamento responde por pena mais severa que a 
da gestante e a pena para esta, em ambos os casos, é de detenção de um a três 
anos, cabendo ao júri o julgamento. 
O abortamento provocado por terceiro, sem consentimento da gestante, 
comporta duas formas: 
 - não-concordância real, onde há violência grave, ameaça ou fraude e 
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 - não-concordância presumida, caso da menor de 14 anos, alienada ou 
débil mental. 
A pena para o agente provocador é a de reclusão de três a dez anos. 
No caso de haver consentimento na prática do aborto, responde a gestante por 
crime previsto no crime de auto abortamento, enquanto que o terceiro será 
punido com a pena de reclusão de um a quatro anos. 
O abortamento qualificado é aquele de que resulte morte ou lesão. A pena é 
aumentada de um terço, se a lesão for grave, ou duplicada, se resultar a morte. 
O abortamento legal comporta duas formas: 
 - o terapêutico e 
 - o sentimental, ético ou humanitário, quando a gravidez resulta de 
estupro. Nestes 2 casos não há punição [somente a Divina]. 

 
>-- Fim do texto da Enciclopédia Barsa --< 

 

2. Aborto e Direito à Vida 
Artigo de Ricardo Luís Sant' Anna de Andrade, Promotor de Justiça e 

Mestrando em Direito Público pela Universidade Federal do Ceará 
(andrade@roadnet.com.br). 

Trecho retirado do site Internet: http://www.pgj.ce.gov.br/aborto.htm (que já 
está fora do ar): 

 

Deve-se ao Cristianismo o entendimento segundo o qual o aborto significa a morte de 
um ser humano, e, pois, virtualmente, homicídio.  

 
Foi sem dúvida o Cristianismo que trouxe a concepção, válida até hoje, de que o feto, 

mesmo no ventre materno, embora não se possa reputar como pessoa no sentido jurídico, 
representa um ser a quem a sociedade deve proteger e garantir seu direito fundamental à 
vida. Neste sentido, Jorge Miranda faz certo que: 

"É com o Cristianismo que todos os seres humanos, só de serem sem acepção de 
condições, são considerados pessoas dotadas de um eminente valor. Criados à imagem e 
semelhança de Deus, todos os homens são chamados à salvação através de Jesus que, por 
eles, verteu o Seu Sangue. Criados à imagem e semelhança de Deus, todos os homens têm 
uma liberdade irrenunciável que nenhuma sujeição política ou social pode destruir".  

 

Sabemos que o Direito Canônico define aborto como sendo a "ejectio foetus humani 
immaturi ex utero matris" (expulsar do seio materno o feto humano imaturo). No antigo 
Direito Romano o aborto não era punido, já que o embrião era considerado como mulieris 
portio vel viscerum.  

 

Sempre presente em toda a história dos Homens, o aborto vem se apresentando como 
uma das práticas que apresenta a maior diversidade em seu tratamento. Em certas épocas 
e países não é punido, revestindo-se de assunto de caráter estritamente familiar. Noutras 
épocas e em outros povos, é duramente castigado, às vezes até com a pena de morte. 

 
Dos povos mais antigos chegaram poucas notícias até nós. Sabe-se que na Grécia 

Antiga o aborto era muito frequente, sobretudo entre as meretrizes. Em Roma, a prática 
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também era comum, visto que a mulher tinha liberdade de dispor livremente de seu corpo. 
A exagerada depravação dos costumes, todavia, fez com que Sétimo Severo 
(aproximadamente no ano 200 d.C.) cominasse pena capital à mulher casada que 
praticasse o feticídio, entendendo-se à prática como uma ofensa ao direito do marido à 
prole esperada. 

 
Os escritores cristãos é que iniciaram o combate a tese dos juristas de Roma (mulieris 

portio). Para eles, não era o feto simples parte do ventre da mulher, mas um ser dotado de 
alma. Por isso, os grandes escritores da Igreja desse tempo (Gregório, Niceno, São 
Cipriano, Tertuliano) opinaram que a assassínio do feto é sempre considerada homicídio, 
devendo-se castigar como tal. Há quem afirme que "el aborto de aborto es una genuina 
creación del Cristianismo, y en pocas modalidades delictivas, en efecto, se comprueba 
una más radical línea histórica divisoria entre los ordenamientos paganos y los 
cristianos." Afinal, Deus faz nascer almas para a vida, e não para a morte.  

 
Na Alemanha da Idade Média não existia punição para o aborto. Esta ficava sobre a 

responsabilidade exclusiva da Igreja. Os clérigos da época consideravam o aborto uma 
espécie de feitiçaria ou então, um delito especial de homicídio. 

 
Mais recentemente (século XIX, as penas severas do aborto se atenuaram, deixando-

se de aplicar a pena capital em todas as partes do mundo. Hoje, a fortiori, se aplicam 
penas privativas de liberdade. 

 
>-- Fim do texto de Ricardo Andrade --< 
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3. Estamos Matando Uma Vida ou até Uma Alma? 
Em primeiro lugar, estamos matando uma vida? 
Se levarmos em conta que uma vida é um organismo que cresce e age por 

conta própria, então estamos sim matando uma vida. 
 
O fato é que depois que o óvulo é penetrado pelo espermatozoide, ele se 

transforma em ovo e a partir daí toda a sequência de evolução é autônoma e 
espontânea sem dependência de outros fatos a não ser do meio para abrigar 
este ovo (útero). 

E note que o meio - corpo da mulher - está separado do óvulo - corpo da 
criança. Tanto é verdade que a AIDS da mãe não passa para a criança no 
útero, às vezes somente no nascimento, quando o sangue da mulher entra em 
contato com o corpo da criança. 

Portanto no segundo seguinte em que houve a penetração deste óvulo já 
existe vida.  

 
E agora, para aqueles que creem, todo o problema do aborto reside no fato 

de sabermos se um feto ou embrião possui alma ou a partir de qual momento um 
feto ou embrião passa a possuir alma. 

A partir do momento que admitimos tratar-se de um ser humano, com vida e 
com alma, a discussão sobre o aborto perde o sentido, pois tratar-se-ia, 
indiscutivelmente, de pôr fim a um ser que admitimos ser da nossa mesma 
espécie, o que vai frontalmente contra o quinto mandamento ("não matarás"). 

Por este motivo, o problema, do ponto de vista médico, já descobrimos que se 
trata de uma vida. 

Agora, do ponto de vista religioso, vamos até o ponto de definir se o feto 
possui alma, o que o tornaria sagrado como criatura e invalidaria qualquer outro 
tipo de argumento que sequer admitisse a retirada do dom divino da vida. 

 

3.1. Somos Importantes Para Deus 
Como poderemos fundamentar a existência da alma já no embrião, quando a 

aparência deste ainda é bem diferente de um ser humano já formado? Vejamos 
um texto bíblico com referência explícita ao embrião: 

 
Salmos 139:13-16: Pois tu formaste os meus rins; entreteceste-

me no ventre de minha mãe. 
Eu te louvarei, porque de um modo tão admirável e 

maravilhoso fui formado; maravilhosas são as tuas obras, e a 
minha alma o sabe muito bem. 

Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui 
formado, e esmeradamente tecido nas profundezas da terra. 
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Os teus olhos viram a minha substância ainda informe, e no teu 
livro foram escritos os dias, sim, todos os dias que foram 
ordenados para mim, quando ainda não havia nem um deles. 

 
Pode haver pessoas que achem o início do versículo 16 como se fosse uma 

tradução "forçada" para atender as ideias antiabortivas da Igreja. Embora seja a 
versão Atualizada de Acordo com os Melhores Textos Gregos e Hebraicos 
reconhecida como uma das traduções mais próximas dos originais, coloca aqui 
este versículo como está na "Bíblia Sagrada" segundo a tradução de João 
Ferreira de Almeida: 

 
Os teus olhos viram a minha substância ainda informe (...)." 

(Salmo 139:16) 
 
Logo, a mudança da palavra "embrião" para substância ainda informe, além 

de mais próxima ao original, de modo algum visa a alterar o sentido do texto. 
 
Realmente no versículo 16 está a parte mais eloquente deste pequeno trecho: 

"Teus olhos viram a meu embrião". Aqui o salmista Davi, inspirado pelo Espírito 
Santo, clama que já no ventre materno somos por Deus conhecidos. E mais: 
somos ainda embriões (ou "substância ainda informe"), ou seja, um conjunto de 
células em que não se distinguem braços, olhos etc., em nada parecidos com a 
forma de um humano. Mas, apesar disto, Deus, que é onisciente, "olha" para o 
embrião. 

 
O "olhar" de Deus tem, aqui, o sentido de dar importância àquele ser ainda 

informe; Deus se "ocupa" com o embrião porque este já possui um valor, e este 
valor é caracterizado pela vida humana, que é constituída por um corpo e uma 
alma. É interessante notar que a palavra "embrião" é usada para um ser em suas 
primeiras fases de desenvolvimento. Na Medicina ela é utilizada para denominar 
o feto até o terceiro mês de vida intrauterina. 

 

3.2. Em Que Momento Recebemos a Alma 
Mas, mesmo depois de termos visto que somos importantes para Deus desde 

o início de nossas vidas, será que a alma humana nos é dada algum tempo 
depois da concepção? Tomando como base o trecho anterior não poderemos 
distinguir o instante da concepção do instante em que nos é dada a alma, pela 
graça de Deus. 

 
Mas existe um trecho de um outro salmo em que se nota a confirmação do 

fato de que a alma já nos é dada no instante mesmo da concepção: 
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Eis que eu nasci em iniquidade, e em pecado me concedeu 
minha mãe. Salmo 51:5 

 
Deixando de lado toda a discussão sobre o pecado que nos é transmitido por 

herança, o que deve ser ressaltado aqui é a dinâmica desta transmissão: o 
salmista admite ter nascido no pecado. Isto por si só nada esclareceria sobre se 
possuímos ou não alma humana na concepção. 

Mas o trecho seguinte é decisivo: "(...) e em pecado me concedeu minha 
mãe." Para que os pais transmitam o seu pecado para o filho, deve ser admitido 
que já na concepção este pecado é transmitido, pois, se assim não fosse, 
haveria uma "interrupção no fluxo" do pecado dos pais para o filho, acarretando o 
desenvolvimento de um ser humano sem pecado, o que sabemos impossível: 
"(...) todos pecaram e todos estão privados da Glória de Deus" (Romanos 3:23). 

 
Somente uma pessoa nasceu sem pecado: Jesus. Concebido pelo Espírito 

Santo, não recebeu os genes e a influência do Pai, nem da mãe, uma vez que o 
sangue do feto não se mistura com o sangue da mãe. 

 
O ponto principal, aqui, está na transmissão do pecado: este pecado só pode 

ser transmitido se a alma for dada ao ser no momento da concepção. O pecado 
está na alma e não no gene localizado no cromossoma. A alma não é transmitida 
pelos pais. Ela é criação exclusiva de Deus e, como tal, é pura, mas é manchada 
já no instante da concepção pela transmissão do pecado original. Portanto, para 
que admitamos este "fluxo" do pecado original dos pais para os filhos, 
forçosamente temos que admitir que Deus nos concede a alma no instante da 
concepção. 

 

3.3. Recebemos a Alma na Concepção 
Finalmente, eis uma passagem que parece mesmo afirmar que a alma 

humana já existe na concepção: 
 

Antes que eu te formasse no ventre te conheci, e antes que 
saísses da madre te santifiquei; às nações te dei por profeta. 
Jeremias 1:5. 

 
Existem duas abordagens para este trecho. Uma delas vê que "antes mesmo 

de te formar" como um tempo anterior à concepção, o que nos levaria à 
preexistência da alma humana sem um corpo. Admite-se, portanto, que a 
"formação" inicia-se na concepção e também que o corpo em formação já possui 
a alma, que já era conhecida por Deus.  

 

Outra abordagem pode tomar o tempo anterior à "formação" como o tempo 
em que o embrião ou feto não possui ainda a forma humana como normalmente 
a conhecemos. 
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Não nos interessa muito resolver estas 2 hipóteses, mas o importante é 

notarmos que nas duas abordagens, já na concepção, o embrião possui alma 
verdadeiramente humana. 

 

Outros trechos que fazem paralelo aos acima mostrados são: 
Isaías 49:1: Ouvi-me, ilhas, e escutai vós, povos de longe: O 

Senhor chamou-me desde o ventre, desde as entranhas de minha 
mãe fez menção do meu nome. 

Isaías 49:5: E agora diz o Senhor, que me formou desde o 
ventre para ser o seu servo, para tornar a trazer-lhe Jacó, e para 
reunir Israel a ele (pois aos olhos do Senhor sou glorificado, e o 
meu Deus se fez a minha força). 

Jó 31:15: Aquele que me formou no ventre não o fez também a 
meu servo? E não foi um que nos plasmou na madre? 

 

3.4. Conclusão 
Fica bem clara a fundamentação bíblica da tese de que já na concepção nos 

é dada a alma humana ou espírito (como queiram). Este fato, por si só, deveria 
ser suficiente para que qualquer cristão se convença de que o aborto é um crime.  

 

Mas mesmo sendo proibido em muitos países, isto não impede que ele seja 
feito aos milhões. 

 

Mais de 42 milhões de abortos ocorreram em 2020, ultrapassando o total de pessoas 
que morreram como resultado das principais causas de morte no mundo. 

 

De acordo com dados compilados pelo Worldometer, site de referência que monitora 
estatísticas sobre saúde, população global, uso de recursos e óbitos em tempo real, mais 
de 40 milhões de abortos são realizados em todo o mundo anualmente. 

 

O site tabula estatísticas sobre aborto disponibilizadas pela Organização Mundial de 
Saúde. O último resultado do Worldometer para 2020 foi exposta na véspera do Ano 
Novo e revela que mais de 42,6 milhões de abortos foram realizados em todo o mundo em 
2020. 

 

Já as doenças transmissíveis, por exemplo, mataram mais de 13 milhões de pessoas 
em todo o mundo em 2020. Cerca de 8,2 milhões de pessoas em todo o mundo perderam 
suas vidas para o câncer, enquanto cerca de 5,1 milhões de pessoas e 2,5 milhões de 
pessoas morreram devido ao tabagismo e ao álcool, respectivamente. 9 

 

 
9 https://guiame.com.br/gospel/noticias/mais-de-42-milhoes-de-abortos-foram-realizados-em-todo-o-
mundo-em-2020.html  
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Site do instituto Worldometers mostra registro de mais de 42 milhões de abortos em todo o mundo no ano de 2020. 

(Imagem: Worldometers) 10 
 
 

Apesar desta quantidade de abortos carecer de dados/fatos significativos, 
uma vez que muitas mulheres escondem seus abortos, a quantidade de abortos 
é imensa, levando em conta somente o que a OMS (Organização Mundial de 
Saúde) nos alerta. Dá em média mais de 11 milhões de abortos por ano. 

 
Segundo a Organização Mundial da Saúde cerca de 55 milhões de abortos ocorreram 

no mundo, entre 2010 e 2014, e 45% destes foram inseguros.  
No Brasil, dados sobre aborto e suas complicações são incompletos.  
Dados assistenciais estão somente disponíveis para o setor público e dados de 

mortalidade dependem de investigação do óbito.  
O objetivo do estudo foi descrever o cenário do aborto no país, utilizando dados 

públicos disponíveis para acesso nos diversos Sistemas de Informação - SIM 
(mortalidade), SINASC (nascidos vivos) e SIH (internação hospitalar).  

No período entre 2008 e 2015, ocorreram cerca de 200.000 internações/ano por 
procedimentos relacionados ao aborto, sendo cerca de 1.600 por razões médicas e legais.  

De 2006 a 2015, foram encontrados 770 óbitos maternos com causa básica aborto no 
SIM. Houve discreta redução dos óbitos por aborto ao longo do período, com variações 
regionais.  

 
10 https://guiame.com.br/gospel/noticias/mais-de-42-milhoes-de-abortos-foram-realizados-em-todo-o-
mundo-em-2020.html  e  https://www.worldometers.info/  
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Esse número poderia ter um incremento de cerca de 29% por ano se os óbitos com 
menção de aborto e declarados com outra causa básica fossem considerados.  

Entre os óbitos declarados como aborto, 1% foi por razões médicas e legais e 56,5% 
como aborto não especificado.  

A proporção de óbitos por aborto identificados no SIH, em relação ao total de óbitos 
por aborto identificados no SIM, variou de 47,4% em 2008 para 72,2% em 2015.  

Embora os dados oficiais de saúde não permitam uma estimativa do número de 
abortos no país, foi possível traçar um perfil de mulheres em maior risco de óbito por 
aborto: as de cor preta e as indígenas, de baixa escolaridade, com menos de 14 e mais de 
40 anos, vivendo nas regiões Norte, Nordeste e Centro-oeste, e sem companheiro. 11 

 
 

4. Tipos de Aborto 
As ilustrações a seguir foram retiradas do livro Abrindo o Jogo Sobre o 

Aborto, de Caio Fábio, livro que recomendamos o estudo por tratar com uma 
profundidade maior que pudemos tratar aqui. 

 
 
Aos três meses o bebê já está formado. 
Ele só tem que crescer. 
 
 
 

 
Mas sua mãe e o “médico” já estão 

combinando como matá-lo. 
 
 
 

 
 
Quais são os meios de matar um bebê dentro da 

própria mãe? 
Há várias, mas todas cruéis e desumanas. 

 
11 https://www.scielo.br/j/csp/a/8vBCLC5xDY9yhTx5qHk5RrL/?lang=pt  
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Método 1 - Sucção - O bebê é retirado em 

pedacinhos. 
É como uma aspirador de pó limpando toda a 

sujeira 
 
 
 
 
 
Método 2 - Curetagem - O médico 

simplesmente divide o bebê em pedaços dentro 
da mãe. 

 
 

 
 
 
 
Método 3 - Cirúrgico - O médico retira o bebê 

através de uma cirurgia no abdômen. 
 
 
 
 
 
 

 
Método 4 - Envenenamento Salino - Uma 

solução é injetada na bolsa amniótica - o bebê 
morre cauterizado. 

 
 
 
 
 

Mais uma criança que poderia sorrir, engatinhar, correr, brincar, cantar e 
crescer. Mais um ato de violência cometido contra quem nada pode fazer para se 
defender. 

 

Aborto, palavra que responde ao grito silencioso que se repete nas 
madrugadas de insônia... “Meu Deus, eu matei meu nenê!” 
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Aborto, vergonha nossa que nos afasta da sensibilidade, da sensatez e de 
Deus. 

 
 

 
Uma mulher chega apavorada no consultório de seu ginecologista e diz:  
- Doutor, o senhor terá que me ajudar num problema muito sério.  
- Este meu bebê ainda não completou um ano e já estou grávida novamente.  
- Não quero filhos em tão curto espaço de tempo, mas num espaço grande 

entre um e outro...  
 
O médico então perguntou:  
- Muito bem.. O que a senhora quer que eu faça?  
 
A mulher respondeu:  
- Desejo interromper esta gravidez e conto com a sua ajuda. 
 
O médico então pensou um pouco e depois de algum tempo em silêncio disse 

para a mulher:  
- Acho que tenho um método melhor para solucionar o problema. E é menos 

perigoso para a senhora.  
 
A mulher sorriu, acreditando que o médico aceitaria seu pedido.  
Ele então completou:  
- Veja bem minha senhora, para não ter que ficar com dois bebês de uma vez, 

em tão curto espaço de tempo, vamos matar este que está em seus braços.  
- Assim, a senhora poderá descansar para ter o outro, terá um período de 

descanso até o outro nascer.  
- Se vamos matar, não há diferença entre um e outro. Até porque sacrificar 

este que a senhora tem nos braços é mais fácil, pois a senhora não correrá 
nenhum risco de vida...  

 
A mulher apavorou-se e disse:  
- Não doutor! Que horror! Matar um criança é um crime.  
- Também acho minha senhora, mas me pareceu tão convencida disso, que 

por um momento pensei em ajudá-la.  
 
O médico sorriu e, depois de algumas considerações, viu que a sua lição 

surtira efeito.  
 
Ele convenceu a mãe que não há menor diferença entre matar a criança que 

nasceu e matar uma ainda por nascer, mas já viva no ventre materno. 
 
O CRIME É EXATAMENTE O MESMO!!!!! 
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Questionário 

Aborto 
1. Levando em conta a causa do abortamento, quais são os 2 tipos existentes? 
 

 
 

2. O que é Abortamento Terapêutico? 
 

 
 
 

3. O que é Abortamento Eugênico? 
 

 
 
 

4. Quais os seis tipos de abortamento que o código penal Brasileiro prevê? 
 

 
 
 

5. Cite os Salmos que falam que a alma está presente já na concepção. 
 
 
 
 

6. Quem somente nasceu sem pecado? 
 
 
 
 

7. Quais os 4 tipos métodos de aborto existentes? 



88      Família e Casamento - As Colunas da Igreja de Deus 

 

Bodas de Casamento 
Boda (pronuncia-se "bôda") é a festa que celebra o aniversário de 

casamento. No Brasil, é costume dizer Bodas, no plural. As bodas de prata 
(vinte e cinco anos de casamento) e de ouro (cinquenta) são as mais 
conhecidas e comemoradas. 

Todas as datas e aniversários são importantes para os casais felizes. 
Mas enquanto as comemorações dos primeiros aniversários de casamento 
passam-se na intimidade, em geral as bodas maiores assumem um caráter 
eminentemente social. É quando a comemoração exige maior brilho e maior 
destaque. Em geral, não só a família, mas todos os amigos são convocados 
para participar do acontecimento. 

Poucas pessoas conhecem a origem etimológica da palavra boda. Ela provém 
da palavra latina votum, que significa promessa. Desta 
forma, quando se diz "minha boda" estamos dizendo 
"minha promessa". 

De acordo com o seu significado religioso, sem dúvida é a 
promessa por excelência, que um homem e uma mulher 
podem fazer diante de Deus, realizando seu compromisso 
de esposo e esposa diante de um altar consagrado. Uma 
promessa para toda a vida, e esse é o ditame de seu 
ritual. 

Por isso esse momento tão especial deverá ser comemorado em toda sua 
magnitude, unido a cada um dos elementos que contribuem para que essa 
promessa tenha a força simbólica que merece. 

 

A própria definição da palavra casamento 
(ou matrimônio) reforça esse caráter solene. 
Segundo os dicionários: 

Casamento: ato de casar, união legítima entre 
homem e mulher, matrimônio, cerimônia ou festa 
nupcial. 

Casamento: sm. 1. União solene entre duas 
pessoas de sexos diferentes, com legitimação 
religiosa e/ou civil; núpcias. 2. A cerimônia dessa 
união. 3. Fig. Aliança, união. (Dicionário Aurélio). 

É tradicional, na cultura ocidental, se comemorar com bodas os eventos 
relativos ao casamento, e com o jubileu, outros fatos marcantes da vida social. 
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Para marcar cada um desses eventos se associa a cada data das bodas algum 
material que o represente. Por exemplo: 

OURO: O ouro fascina a humanidade desde a sua descoberta. De todos os 
metais, apenas ele reúne beleza, brilho, virtual indestrutibilidade e 
maleabilidade. 
DIAMANTE: Da palavra grega "adamas" que significa força e eternidade do 
amor surgiu a denominação diamante. 
Normalmente as alianças de casamento são confeccionadas em ouro, 
simbolizando a indestrutibilidade dessa união. Nas joalherias, tradicionalmente 
são produzidas alianças específicas para as bodas de prata e bodas de ouro. 

 

O anel como sinal de comprometimento, ou 
seja, a aliança, foi utilizada a primeira vez pela 
Civilização Romana repetindo-se esta tradição até hoje 
em outros povos. As alianças de casamento assumem 
um papel de grande importância nessa comemoração, 
pelo próprio significado do nome dado a essa joia: 

 

Aliança: ato ou efeito de aliar, casamento, anel de 
noivado ou de casamento. 

Aliar ( do latim "alligare" ) : unir, fazer ligação, harmonizar, combinar, 
agrupar, unir em casamento, ligar-se, confederar-se, casar-se." 

Conta-se que por volta de 1800 eram divididas ao meio e internamente tinham 
escritas frases como "Para sempre" e "Eu te amo", ou pedras encrustadas. 

Embora a maioria das pessoas só conheça as bodas de prata (25) e de ouro 
(50), a cultura popular associou um material para cada aniversário de 
casamento, independentemente dos anéis, que representa uma nova etapa de 
vida. 

 

Haja criatividade! 

Embora ocorram variações nos materiais associados, a lista abaixo é a que 
encontramos mais frequentemente: 

01º - Bodas de Papel  
02º - Bodas de Algodão  
03º - Bodas de Couro ou Trigo  
04º - Bodas de Flores, Frutas ou Cera  
05º - Bodas de Madeira ou Ferro  
06º - Bodas de Açúcar ou Perfume  
07º - Bodas de Latão ou Lã  
08º - Bodas de Barro ou Papoula  



90      Família e Casamento - As Colunas da Igreja de Deus 

09º - Bodas de Cerâmica ou Vime  
10º - Bodas de Estanho ou Zinco  
11º - Bodas de Aço  
12º - Bodas de Seda ou Ônix  
13º - Bodas de Linho ou Renda  
14º - Bodas de Marfim  
15º - Bodas de Cristal  
16º - Bodas de Safira ou Turmalina  
17º - Bodas de Rosa  
18º - Bodas de Turquesa  
19º - Bodas de Cretone ou Água Marinha  
20º - Bodas de Porcelana  
21º - Bodas de Zircão  
22º - Bodas de Louça  
23º - Bodas de Palha  
24º - Bodas de Opala  
 
25º - Bodas de Prata  
 
26º - Bodas de Alexandrita  
27º - Bodas de Crisoprásio  
28º - Bodas de Hematita  
29º - Bodas de Erva  
30º - Bodas de Pérola  
31º - Bodas de Nácar  
32º - Bodas de Pinho  
33º - Bodas de Crizopala  
34º - Bodas de Oliveira  
35º - Bodas de Coral  
36º - Bodas de Cedro  
37º - Bodas de Aventurina  
38º - Bodas de Carvalho  
39º - Bodas de Mármore  
40º - Bodas de Esmeralda  
41º - Bodas de Seda  
42º - Bodas de Prata dourada  
43º - Bodas de Azeviche  
44º - Bodas de Carbonato 
 
45º - Bodas de Rubi  
 
46º - Bodas de Alabastro  
47º - Bodas de Jaspe  
48º - Bodas de Granito  
49º - Bodas de Heliotrópio  
 
50º - Bodas de Ouro  
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51º - Bodas de Bronze  
52º - Bodas de Argila  
53º - Bodas de Antimônio  
54º - Bodas de Níquel  
55º - Bodas de Ametista  
56º - Bodas de Malaquita  
57º - Bodas de Lápis-lazúli 
58º - Bodas de Vidro 
59º - Bodas de Cereja 
 
60º - Bodas de Diamante  
 
61º - Bodas de Cobre 
62º - Bodas de Telurita  
63º - Bodas de Sândalo 
64º - Bodas de Fabulita  
65º - Bodas de Platina  
66º - Bodas de Ébano  
67º - Bodas de Neve  
68º - Bodas de Chumbo  
69º - Bodas de Mercúrio  
70º - Bodas de Vinho 
71º - Bodas de Zinco  
72º - Bodas de Aveia  
73º - Bodas de Manjerona  
74º - Bodas de Macieira  
 
75º - Bodas de Brilhante ou Alabastro 
 
76º - Bodas de Cipreste  
77º - Bodas de Alfazema  
78º - Bodas de Benjoim  
79º - Bodas de Café  
80º - Bodas de Nogueira ou Carvalho 
81º - Bodas de Cacau  
82º - Bodas de Cravo  
83º - Bodas de Begônia  
84º - Bodas de Crisântemo  
85º - Bodas de Girassol  
86º - Bodas de Hortênsia 
87º - Bodas de Nogueira 
88º - Bodas de Pêra 
89º - Bodas de Figueira 
90º - Bodas de Álamo 
91º - Bodas de Pinheiro 
92º - Bodas de Salgueiro 
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93º - Bodas de Imbuia 
94º - Bodas de Palmeira 
95º - Bodas de Sândalo 
96º - Bodas de Oliveira 
97º - Bodas de Abeto 
98º - Bodas de Pinheiro 
99º - Bodas de Salgueiro 
 
100º - Bodas de Jequitibá  
 
O próximo ??? Ora, use a imaginação !!! 

 
Vale a pena comemorar!  
Não achas? Então faça acontecer, faça valer a pena! 

 

Fontes: 

Wikipédia, a enciclopédia livre. Consultado em Março/2007. Endereço: 
http://pt.wikipedia.org/wiki/Bodas 

Brasil Cultura. Consultado em Março/2007. Endereço: 
http://www.brasilcultura.com.br 

Rudy Eres. Dale a tu boda la musica que se merece. Consultado em 
março/2007. 

http://www.bodas.com/article.php?story=20070316150228367 

Guias História e Curiosidades do Diamante / História e Curiosidades sobre o 
Ouro. Citado no site Aceito.com (não está mais no ar).  
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l Porque existem tantos divórcios hoje em dia. l Porque devemos honrar pai e mãe. 

l Porque a igreja só é forte e sólida com famílias fortes e sólidas...

l Fico ou não fico virgem. l Faço ou não faço aborto.

l Porque devemos disciplinar (castigar) nossos filhos. 

l Como deve ser o namoro. l Porque as pessoas se casam. l O que você nunca deve dizer a 

seu cônjuge. l A comunicação e os conflitos no casamento.

Abordamos neste livro:

Se você tem uma filha adolescente ou é uma adolescente você precisa conhecer:

Se você está pensando em ter uma vida a dois ou já tem um relacionamento:

Todas estas questões, e outras mais, são respondidas neste livro que é indispensável para a 

família cristã.

- Email: webminister@nbz.com.br
- Site:  www.edsonfranzen.com.br
- No FaceBook e no Twitter: 

procure por Edson Franzen
- WhatsApp: (41) 99634-4435

www.teologiapelainternet.com.br

Curso de Teologia Ministerial - CTM
Coleção A Bíblia do Reino
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Professor Edson de Almeida e Franzen
Com a graça de Deus tem utilizado nas Igrejas e empresas sua 

experiência de Engenheiro, Professor e Consultor de Informática.

É webminister da Igreja Virtual Evangélica - 

www.nbz.com.br/igrejavirtual e do curso de teologia 

www.teologiapelainternet.com.br.

O professor Edson Franzen tem dedicado sua vida a 

escrever e ao ensino, acreditando ser este o caminho da 

libertação espiritual e material das pessoas. 

Edson de Almeida e Franzen, nascido em 1960, é 

casado com Sandra Regina Lacerda Franzen, pai de 

Felipe, Ricardo, Heinz Eduardo e Sara. Edson é 

professor desde 1978, engenheiro agrônomo formado 

em 1985, pastor auxiliar em tempo integral desde 1995.

-� Especialista em Marketing Empresarial e Político.

-� Atua na Informática desde 1985. É consultor sênior. Sua 

empresa foi formada em 2002 e tem mais de 7000 clientes.

-� Formado em Teologia pelo Instituto Teológico Quadrangular 

de Curitiba (PR) em 1978 e 1982.

Atividades Profissionais - Resumo

-� Pós Graduado em Processamento de Dados em 1990 pelo 

Instituto SPEI de Curitiba.

-� Engenheiro Agrônomo formado em 1985 pela Universidade 

Federal do Paraná (UFPr).

-� Analista de Sistemas, Programador Sênior e criador da loja e 

dos produtos e serviços: .www.nbz.com.br/loja

-� Pastor Auxiliar em tempo integral desde 1995.

-� Como consultor atuou em mais de 80 empresas.

- Ministro do Evangelho desde março de 2000.

- Escritor e editor alternativo de revistas, jornais e livros, onde 

já escreveu e/ou editou mais de 40 livros, dezenas de 

apostilas, 02 revistas e vários jornais em inúmeros 

municípios, veja alguns em: .   www.litoral.inf.br

-� Proprietário da Net Brazil Soluções de Marketing Digital: 

www.aluznofimdotunel.com.br e do site de sistemas para 

as igrejas . www.easyslides.com.br

-� Ex-professor da Faculdade de Plácido e Silva (matérias 

Microinformática e Administração de CPD), do Colégio SPEI 

(matérias Microinformática e Linguagens de Programação), 

de outros colégios e cursos livres, inclusive do SENAC e do 

curso de suplência de Informática no colégio OPET (matérias 

Banco de dados, Lógica, Fundamentos de BD).

-� Ministra cursos teológicos, cursos agroecológicos, cursos 

administrativos e de Informática.
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