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introdução

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

parceria, dependência, unidade e harmonia.



a busca por um casamento 

BÍBLICO 
na Bíblia pode ser frustrante



introdução
• Abraão com medo de morrer, a apresentou como sua 

irmã no Egito e a expos vulnerável diante do Faraó (Gn 
12:10-20) 

• Sara com pressa para dar a Abraão um filho, oferece 
sua escrava Hagar ao seu marido (Gn 16:1-6) 

• Abraão apresenta Sara como sua irmã no Negeb, e Sara 
é tomada em casamento por Abimeleque (Gn 20:1-18)



introdução
• Isaque tem seu casamento arranjado por seu pai, e ao 

conhecer Rebeca eles se casam. Isaque a amava (Gn 
24:62-67) 

• Isaque apresenta Rebeca como sua irmã entre os filisteus 
com medo de ser morto por eles (Gn 26:6-11) 

• Isaque e Rebeca tiveram dois filho, e cada um amava um 
deles (Gn 25:28). Rebeca tramou contra Isaque para 
favorecer o seu filho favorito (Gn 27:5-6);



introdução
• Jacó engana seu pai, trai seu irmão e foge para a família de sua mãe. Lá 

apaixona-se por Raquel, mas é traído por Labão e casa-se com Lia (Gn 
29:25); 

• Jacó amava a Raquel a ponto de desprezar Lia sua esposa (Gn 29:31-32); 

• Raquel tinha inveja de Lia, pois não podia ter filhos; quando Lia deixou de 
ter filhos, ofereceu sua escrava Zilpa para que Isaque continuasse a ter 
filhos ‘dela' (Gn 30:9-12) 

• Raquel e Lia negociavam o preço da noite com o marido (Gn 30:14-15), e 
com isso, Lia acabou dando a Jacó outro filho (vv. 16-19).



introdução
• Por medo/inveja de Davi (1Sm 18:6-9), Saul oferece sua filha mais velha em 

casamento a Davi (1Sm 18:17-19), mas Davi rejeita a proposta. Posteriormente casa-
se com Mical (1Sm 18:20-29) 

• Quando Davi foge de Saul, que o queria matar, Mical foi dada a outro homem em 
casamento (1Sm 19:1-17); 

• No seu período de fuga, Davi casa-se com seis outras mulheres (Anoiã, Abigail, 
Maacá, Hagite, Abital e Eglá; 1Cr 3:1-3); 

• Quando volta a Jerusalém, retoma Mical como esposa. Tem filhos com uma mulher 
não mencionada (1Cr 3:6-9), fora os muitos filhos que teve com suas concubinas; 

• Posteriormente, toma Bateseba (à força!?), a engravida, mata seu marido para 
esconder a mentira e a recebe como mulher;



introdução

Nas escrituras dificilmente alguém 
encontrará um casamento com viveram 

felizes para sempre



real
casamento

gênesis 3



introdução

O casamento real acontece na distorção 
dos cinco princípios essenciais: 

desigualdade, conflito, independência, 
intriga e desarmonia.



desigualdade
gênesis 3:20



6-

#1 desigualdade

Adão deu à sua mulher o nome de Eva, pois 
ela seria mãe de toda a humanidade.  

Gênesis 3:20



6-

#1 desigualdade

	 Deus chamou (deu nome) à luz dia, e às 
trevas chamou (deu nome) noite. Passaram-se a 

tarde e a manhã; esse foi o primeiro dia.  
Gênesis 1:5



6-

#1 desigualdade

	 Assim o homem deu nomes a todos os 
rebanhos domésticos, às aves do céu e a 
todos os animais selvagens. Todavia não se 

encontrou para o homem alguém que o 
auxiliasse e lhe correspondesse.  

Gênesis 2:20
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6-

#1 desigualdade
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conceito
Significa o desejo de romper a relação de igualdade e 

transformá-la em uma relação de servidão e domínio. 
O marido pecaminoso tentará ser um tirano sobre sua 
esposa. Longe de ser um reino de co-iguais sobre o 

restante da criação de Deus, o relacionamento agora se 
torna uma disputa acirrada, com cada parte tentando 

governar o outro. Os dois que um dia reinaram 
juntos, tentam agora governar um ao outro. 

Victor Hamilton, Genesis 1-17, 202



conflito
gênesis 3:16



#2 conflito

À mulher, Deus declarou: “Multiplicarei 
grandemente o seu sofrimento na gravidez; com 

sofrimento você dará à luz filhos. Seu desejo 
será para o seu marido, e ele a dominará” 

Gênesis 3:16
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conceito
A harmonia amorosa que existia antes da queda foi 
substituída por um padrão de conflito no qual a 
mulher procurará exercer controle sobre o marido, 

que responderá afirmando sua autoridade (…) após 
a queda, a relação homem-mulher está imersa 

em uma perene luta por controle. 
Andreas Köstenberger, God’s Design for Man and Woman, KL:832



independência
genesis 3:6



#3 independência
Quando a mulher viu que a árvore parecia 

agradável ao paladar, era atraente aos olhos e, 
além disso, desejável para dela se obter 

discernimento, tomou do seu fruto, comeu-o e o 
deu a seu marido que estava com ela, que 

comeu também 
Gênesis 2:18
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conceito
A mulher não tenta tentar o homem. Ela 

simplesmente dá e ele pega. Ele não desafia nem 
levanta questões. A mulher permite que sua mente 
e seu próprio julgamento sejam seu guia; o homem 

não aprova nem repreende. O erro dela é um 
pecado de iniciativa. O dele é um pecado de 

omissão. 
Victor Hamilton, Genesis 1-17, 191



intriga
genesis 3:12



#4 intriga

E Deus perguntou: “Quem lhe disse que você 
estava nu? Você comeu do fruto da árvore da 
qual lhe proibi comer?” Disse o homem: “Foi a 
mulher que me deste por companheira que me 

deu do fruto da árvore, e eu comi”.  
Gênesis 3:11-12
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conceito
Quando as pessoas começam a dar desculpas, é 
evidente que elas não percebem a enormidade 
de seus pecados ou não querem confessá-los 

ou se arrepender deles. Se os pecadores 
puderem encontrar alguma brecha, eles a 
atravessarão o mais rápido que puderem! 

Warren Wiersbie, Be Basic, 67



desarmonia
genesis 3:21



#5 desarmonia

Os olhos dos dois se abriram, e perceberam 
que estavam nus; então juntaram folhas de 

figueira para cobrir-se.  
Gênesis 3:7
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#5 desarmonia

O Senhor Deus fez roupas de pele e com elas 
vestiu Adão e sua mulher.  

Gênesis 3:21



conceito
As tentativas humanas de restauração daquilo 

que foi perdido na queda serão sempre 
insuficientes. Nem toda a pragmática do mundo 
poderia redimir os estragos da queda. Somente 
Deus pode oferecer verdadeira redenção para a 
harmonia destruída pela vergonha do pecado. 

Somente em Deus podemos experimentar o felizes 
para sempre.
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conceito
As tentativas humanas de restauração daquilo que 
foi perdido na queda serão sempre insuficientes. 

Nem toda a pragmática do mundo poderia redimir 
os estragos da queda. Somente Deus pode 

oferecer verdadeira redenção para a harmonia 
destruída pela vergonha do pecado. Somente 

em Deus podemos experimentar o felizes para 
sempre.



conclusão
felizes para sempre?



Princípios
1. Prontidão para reconhecer seus erros; 

2. Prontidão para confessar seus erros; 

3. Prontidão para pedir perdão por seus erros; 

4. Prontidão para oferecer perdão pelos erros do 
outro; 

5. Prontidão para oferecer reconciliação


