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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.



introdução

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

unidade e harmonia.



introdução

Sem intervenção divina não existe 
 FELIZES PARA SEMPRE



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



não casados
conselhos aos

1Coríntios 7



introdução

Para os não casados os princípios da vida 
são: singularidade, prioridade, simplicidade 

e possibilidade.



singularidade
1Coríntios 7



6-

	 Gostaria que todos os homens fossem 
como eu; mas cada um tem o seu próprio dom 

da parte de Deus; um de um modo, outro de 
outro.  

1Coríntios 7:7

#1 singularidade



6-

	 Gostaria que todos os homens fossem como 
eu; mas cada um tem o seu próprio dom da 

parte de Deus; um de um modo, outro de 
outro.  

1Coríntios 7:7

#1 singularidade



6-

Nem todos tem condições de aceitar esta 
palavra; somente aqueles a quem isto é dado. 
Alguns são eunucos porque nasceram assim; 

outros foram feitos assim pelos homens; outros 
ainda se fizeram eunucos por causa do 

Reino dos céus. Quem puder aceitar, aceite.  
Mateus 19:1-2

#1 singularidade



6-

	 Entretanto, cada um continue vivendo na 
condição que o Senhor lhe designou e de 

acordo com o chamado de Deus. Esta é a 
minha ordem para todas as igrejas.  

1Coríntios 7:17

#1 singularidade



6-

	 Entretanto, cada um continue vivendo na 
condição que o Senhor lhe designou e de 

acordo com o chamado de Deus. Esta é a 
minha ordem para todas as igrejas.  

1Coríntios 7:17

#1 singularidade



1Coríntios 7

prioridade



6-Cada um deve permanecer na condição em 
que foi chamado por Deus 

1Coríntios 7:20

#2 prioridade



6-

Vocês foram comprados por alto preço; não se 
tornem escravos de homens. Irmãos, cada um 

deve permanecer diante de Deus na condição 
em que foi chamado 

1Coríntios 7:24

#2 prioridade



6-

	 Por causa dos problemas atuais, penso 
que é melhor o homem permanecer como está. 

Você está casado? Não procure separar-se. 
Está solteiro? Não procure casar. 

1Coríntios 7:26-27

#2 prioridade



6-

Por causa dos problemas atuais, penso que é 
melhor o homem permanecer como está. Você 
está casado? Não procure separar-se. Está 

solteiro? Não procure casar. 
1Coríntios 7:26-27

#2 prioridade



6-

Por causa dos problemas atuais, penso que é 
melhor o homem permanecer como está. Você 

está casado? Não procure separar-se. Está 
solteiro? Não procure casar. 

1Coríntios 7:26-27

#2 prioridade



6-

O que quero dizer é que o tempo é curto. 
De agora em diante, aqueles que tem esposa, 

vivam como se não tivessem. 
1Coríntios 7:29

#2 prioridade



6-

	 os que usam as coisas do mundo, como se 
não as usassem; porque a forma presente 

deste mundo está passando. 
1Coríntios 7:31

#2 prioridade



6-	 Digo, porém, aos solteiros e às viúvas: é 
bom que permaneçam como eu. 

1Coríntios 7:8

#2 prioridade



6-

Mas, se vier a casar-se, não comete 
pecado; e, se uma virgem se casar, também 

não comete pecado. 
1Coríntios 7:28a

#2 prioridade



simplicidade
1Coríntios 7



6-

Mas aqueles que se casarem enfrentarão 
muitas dificuldades na vida, e eu gostaria de 

poupá-los disso 
1Coríntios 7:28

#3 simplicidade



6-

Gostaria de vê-los livres de preocupações. 
O homem que não é casado preocupa-se com 

as coisas do Senhor, em como agradar ao 
Senhor 

1Coríntios 7:28

#3 simplicidade



6-

Gostaria de vê-los livres de preocupações. O 
homem que não é casado preocupa-se com 
as coisas do Senhor, em como agradar ao 

Senhor 
1Coríntios 7:28

#3 simplicidade



6-

a mulher não casada como a virgem 
preocupam-se com as coisas do Senhor, 
para serem santas no corpo e no espírito 

1Coríntios 7:34

#3 simplicidade



6-

Estou dizendo isso para o próprio bem de 
vocês; não para lhes impor restrições, mas para 
que vocês possam viver de maneira correta, em 

plena consagração ao Senhor 
1Coríntios 7:35

#3 simplicidade



possibilidade
1Coríntios 7



6-

Digo, porém, aos solteiros e às viúvas: é bom 
que permaneçam como eu. Mas se não 

conseguem controlar-se, devem casar-se, pois é 
melhor casar-se do que ficar ardendo de 

desejo 
1Coríntios 7:8-9

#4 possibilidade



6-

O marido deve cumprir os seus deveres 
conjugais para com a sua esposa, e da mesma 

forma a esposa para com o seu marido. A mulher 
não tem autoridade sobre o seu próprio corpo, mas 
sim o marido. Da mesma forma, o marido não tem 
autoridade sobre o seu próprio corpo, mas sim a 

mulher 
1Coríntios 7:3-4

#4 possibilidade



6-

O marido deve cumprir os seus deveres conjugais 
para com a sua esposa, e da mesma forma a 

esposa para com o seu marido. A mulher não tem 
autoridade sobre o seu próprio corpo, mas sim o 

marido. Da mesma forma, o marido não tem 
autoridade sobre o seu próprio corpo, mas sim a 

mulher 
1Coríntios 7:3-4

#4 possibilidade



6-

Mas o homem casado preocupa-se com as 
coisas deste mundo, em como agradar sua 

esposa (…)a casada preocupa-se com as 
coisas deste mundo, em como agradar seu 

marido. 
1Coríntios 7:33-34b

#4 possibilidade



conclusão
felizes para sempre?



conclusão

Para os solteiros os princípios da vida são: 
singularidade, prioridade, simplicidade e 

possibilidade.


