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felizes para sempre?
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felizes para sempre?



felizes para sempre?



a experiência do casamento é tão 

NEGATIVA 
que nem os contos de fadas sobreviveram a ele



Um em cada três casamentos
termina em divórcio



Brasil registra 606 casos de violência
doméstica e 164 estupros por dia



Casamento não não tem nada
a ver com felicidade



falta-nos um 

MODELO 
para nos orientar em tempos caos



felizes para sempre?

“Vocês não leram que, no princípio, o Criador 
os fez homem e mulher’ e disse: ‘Por esta razão, 

o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua 
mulher, e os dois se tornarão uma só carne’?  

Mateus 19:4-5



ideal
casamento

gênesis 1-2



introdução

O casamento ideal é fundamentado em 
cinco princípios essenciais: igualdade, 

parceria, dependência, unidade e harmonia.



igualdade
gênesis 1:27



6-

#1 igualdade

Criou Deus o homem à sua imagem, à imagem 
de Deus o criou; homem e mulher os criou 

Gênesis 1:27



6-

#1 igualdade

Criou Deus o homem à sua imagem, à 
imagem de Deus o criou; homem e mulher os 

criou 
Gênesis 1:27



6-

#1 igualdade

Façamos o homem (adam) à nossa imagem,  
conforme a nossa semelhança (…) Criou Deus o 
homem (ha'adam) à sua imagem, à imagem de 

Deus o criou; homem (zakar) e mulher (neqevah) 
os criou 

Gênesis 1:26-27



#1 igualdade

Façamos os seres humanos à nossa imagem, 
conforme a nossa semelhança (…) Criou Deus 

os seres humanos à sua imagem, à imagem de 
Deus os criou; homem e mulher os criou 

Gênesis 1:27



conceito

A humanidade foi criada como realeza no 
mundo de Deus, tanto homem como mulher, 

portando igualmente a glória divina 
Raymond Ortlund, Male-Female Equality and Male Headship, 97



igualdade hoje?

1. Ninguém é mais importante; 

2. Não existe superioridade; 

3. Não existe conflito por controle;



parceria
gênesis 1:28



#2 parceria
Façamos os seres humanos à nossa imagem, 

conforme a nossa semelhança. Dominem eles 
sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, 

sobre os grandes animais de toda a terra e 
sobre todos os pequenos animais que se 

movem rente ao chão. 
Gênesis 1:26-27



#2 parceria
Criou Deus o homem à sua imagem, à imagem de 
Deus o criou; homem e mulher os criou. Deus os 

abençoou, e lhes disse: “Sejam férteis e 
multipliquem-se! Encham e subjuguem a terra 

Dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do 
céu e sobre todos os animais que se movem pela 

terra 
Gênesis 1:27-28



conceito
O fato de que se diz que a humanidade foi 
criada à imagem de Deus em pluralidade, 

homem e mulher, associado ao fato de que são 
tratados de modo plural, indica que dominar a 

terra é a responsabilidade conjunta do 
homem e da mulher 

Andreas Köstenberger, God’s Design for Man and Woman, KL 492



parceria hoje?

1. Não existe competição, existe cooperação; 

2. Não existe delegação, existe coparticipação; 

3. Não existe fuga, existe presença;



dependência
genesis 2:20



#3 dependência

Então o Senhor Deus declarou: “Não é bom 
que o homem esteja só; farei para ele alguém 

que o auxilie e lhe corresponda 
Gênesis 2:18



#3 dependência

Então o Senhor Deus declarou: “Não é bom que 
o homem esteja só; farei para ele alguém que o 

auxilie (ezer) e lhe corresponda (kenegdow) 
Gênesis 2:18



#3 dependência

Então o Senhor Deus declarou: “Não é bom que 
o homem esteja só; farei para ele uma 
indispensável companheira que o 

complemente 
Gênesis 2:18



conceito
O homem e a mulher compartilham a mesmíssima “natureza 

humana” que não pode ser encontrada em nenhuma parte da 
criação ou entre os animais. Em todos os aspectos, a mulher 

compartilha as mesmas características de personalidade que o 
homem (...) No caso do modelo bíblico, a “ajudante” é uma 

“parceira” indispensável, necessária para alcançar a 
comissão divina. "Ajudante", como vemos no seu uso no Antigo 

Testamento, significa que a mulher desempenhará um papel integral, 
neste caso, na sobrevivência e sucesso humanos. O que o homem 

não tem, a mulher realiza. 
Kenneth Mathews, Genesis 1-11:26, 213-4



dependência hoje?

1. Ao invés de cobrança, suporte mútuo; 

2. Ao invés de reclamação, ofereça ajuda; 

3. Ao invés de desconforto, ofereça 
confiabilidade;



unidade
genesis 2:24



#4 unidade

Por essa razão, o homem deixará pai e mãe  
e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão 

uma só carne (basar) 
Gênesis 2:24



#4 unidade

Por essa razão, o homem deixará pai e mãe  
e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão 

uma unidade comunitária 
Gênesis 2:24



conceito

A comunidade marido-mulher é uma 
comunidade de amor que é aceita como dada 
por Deus, que glorifica e adora a Deus como 

criador 
Dietrich Bonhoffer, Creation and Fall, 100



unidade hoje?

1. Invistam no diálogo; 

2. Partilhem os objetivos de vida; 

3. Valorizem as diferenças;



harmonia
genesis 2:25



#5 harmonia

O homem e sua mulher viviam nus, e não 
sentiam vergonha 

Gênesis 2:25



#5 harmonia

O homem e sua mulher viviam nus, e não 
sentiam vergonha 

Gênesis 2:25



conceito
O clímax da criação é, curiosamente, a descrição 
de que o casal estava nu e não sentia vergonha 
um pelo outro. Naturalmente, a nudez refere-se 

principalmente à nudez física, mas também pode-
se pensar que nenhuma barreira de qualquer 

tipo criaria divisões entre Adão e Eva. 
Victor P. Hamilton, The Book of Genesis, 181



harmonia hoje?

1. Comunicação com graça; 

2. Amizade com liberalidade; 

3. Intimidade com frequência; 



conclusão
felizes para sempre?



conclusão

O casamento ideal é fundamentado em 
cinco princípios essenciais: igualdade, 

parceria, dependência, unidade e harmonia.


