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introdução

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

parceria, dependência, unidade e harmonia.



introdução

O casamento real acontece na distorção 
dos cinco princípios essenciais: 

desigualdade, conflito, independência, 
intriga e desarmonia.



o alvo do casamento é viver 

HOJE 
o ideal de Deus



introdução

Sem intervenção divina não existe 
 FELIZES PARA SEMPRE



introdução

Portanto, se alguém está em Cristo, é 
nova criatura. As coisas antigas já 

passaram; eis que coisas novas surgiram!  
2 Coríntios 5:17



introdução
Não mintam uns aos outros, visto que 

vocês já se despiram do velho homem 
com suas práticas e se revestiram do 
novo, o qual está sendo renovado em 

conhecimento, à imagem do seu Criador 
Colossences 3:9-10
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redimido
casamento

Efésios 5:18-33



introdução

O casamento redimido busca viver o ideal 
de Deus hoje: dependência, parceria, 

unidade e harmonia.



dependência
Efésios 5:18-21



6-

	 Não se embriaguem com vinho, que leva à 
libertinagem, mas deixem-se encher [da 
plenitude de Deus] por meio do Espírito.  

Efésios 5:18

#1 dependência



6-

#1 dependência

falando entre si com salmos, hinos e cânticos 
espirituais; cantando e louvando no coração ao 

Senhor 
Efésios 5:19



6-

dando graças constantemente a Deus Pai por 
todas as coisas, em nome de nosso Senhor 

Jesus Cristo 
Efésios 5:20

#1 dependência



6-Sujeitem-se uns aos outros, por temor a Cristo. 
Efésios 5:21

#1 dependência



parceria
Efésios 5:22-28



#2 parceria

Esposas, sujeitem-se a seus maridos, como ao 
Senhor (…) Maridos, amem suas esposas, 

assim como Cristo amou a igreja e entregou-se 
a si mesmo por ela  

Efésios 5:22, 
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#2a submissão
Esposas, sujeitem-se a seus maridos, como 

ao Senhor, pois o marido é o cabeça da esposa, 
como também Cristo é o cabeça da igreja, que é 

o Seu corpo, do qual Ele é o Salvador. Assim 
como a igreja está sujeita a Cristo, também 

estejam as esposas em tudo a seus maridos 
Efésios 5:22-24



#2a submissão

Pois desci do céu não para fazer a minha 
vontade, mas para fazer a vontade daquele 

que me enviou 
João 6:38



#2a submissão

Lembre a todos que se sujeitem aos 
governantes e autoridades, sejam 

obedientes, estejam sempre prontos a fazer 
tudo o que é bom 

Tito 3:1



Obedeçam aos seus líderes e submetam-se à 
autoridade deles. Eles cuidam de vocês como 

quem deve prestar contas. Obedeçam-lhes, 
para que o trabalho deles seja uma alegria e não 

um peso, pois isso não seria proveitoso para 
vocês 

Hebreus 13:17

#2a submissão



Nada façam por ambição egoísta ou vaidade, 
mas humildemente considerem os outros 

superiores a si mesmos 
Filipenses 2:3

#2a submissão



Sujeitem-se uns aos outros, por temor a 
Cristo 

Efésios 5:21

#2a submissão
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#2b sacrifício

Maridos, amem suas esposas, assim como 
Cristo amou a igreja e entregou-se a si 

mesmo por ela 
Efésios 5:25



#2b sacrifício

Um pouco antes da festa da Páscoa, sabendo 
Jesus que havia chegado o tempo em que 
deixaria este mundo e iria para o Pai, tendo 
amado os seus que estavam no mundo, 

amou-os até o fim 
João 13:1



#2b sacrifício

Um novo mandamento lhes dou: Amem-se uns 
aos outros. Como eu os amei, vocês devem 

amar-se uns aos outros 
João 13:34



#2b sacrifício

Assim, poderão orientar as mulheres mais jovens 
a amarem seus maridos e filhos 

Tito 2:4



#2b sacrifício

Maridos, amem suas esposas, assim como 
Cristo amou a igreja e entregou-se a si 

mesmo por ela 
Efésios 5:25



#2b sacrifício

para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar 
da água mediante a palavra 

Efésios 5:26



#2b sacrifício

e apresentá-la a si mesmo como igreja 
gloriosa, sem mancha nem ruga ou coisa 

semelhante, mas santa e inculpável 
Efésios 5:27



unidade
Efésios 5:29-31



#3 unidade
Da mesma forma, os maridos devem amar suas 
esposas como a seus próprios corpos. Quem 

ama sua esposa, ama a si mesmo. Além do 
mais, ninguém jamais odiou o seu próprio 
corpo, antes o alimenta e dele cuida, como 

também Cristo faz com a igreja 
Efésios 5:29-30



#3 unidade

Por esta razão, o homem deixará seu pai e sua 
mãe e se unirá à sua mulher, e os dois se 

tornarão uma só carne 
Efésios 5:31



harmonia
Efésios 5:33



#4 harmonia

Portanto, cada um de vocês também ame a sua 
esposa como a si mesmo, e a esposa trate o 

marido com todo respeito 
Efésios 5:33



conclusão
felizes para sempre?



conclusão
Não mintam uns aos outros, visto que 
vocês já se despiram do velho homem 
com suas práticas e se revestiram do 

novo, o qual está sendo renovado em 
conhecimento, à imagem do seu Criador 

Colossences 3:9-10


