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Fiel é a Palavra e digna de inteira aceitação 1 Tim 4:9

CASAMENTO E FAMÍLIA
“CRENÇAS SOBRE AMOR”
LIÇÃO UM
Circule a resposta correta:
01 - Eu creio que o “amor a primeira vista “existe para algumas pessoas
V
F
02 - Eu creio que é fácil distingüir entre o amor verdadeiro e a emoção
V
F
03 - Eu creio que pessoas que se amam sinceramente não vão discutir
V
F
04 - Eu creio que Deus escolhe uma pessoa especial para cada um(a) casar e que Ele
vai guiá-los um para outro
V
F
05 - Eu creio que se o homem e a mulher, genuinamente, amarem um ao outro então
as dificuldades no casamento terão pouco efeito ou até mesmo nenhum efeito
V
F
06 - Eu creio que é melhor casar com a pessoa errada do que permanecer solteiro(a)
por toda a vida
V
F
07 - Eu creio que sexo antes do casamento não é errado se o casal tem um
relacionamento sincero e há acordo entre eles
V
F
08 - Eu creio que se um casal se ama verdadeiramente permanecerão casadas por
toda a vida
V
F
09 - Eu creio que noivados curtos (seis meses ou menos) são melhores
V
F
10 - Eu creio que adolescentes são mais capacitados a experimentar o verdadeiro
amor do que pessoas de mais idade
V
F

CASAMENTO E FAMÍLIA
“CRIAÇÃO”
LIÇÃO UM
I - Criação de Homem: Gn 1:26, 27
A) A pluralidade de Deus é Elohim, Quem sempre faz e cuida aliança
B) Fez o homem na imagem e semelhança de Deus: moral, santo, perfeito, justo
C) Bârá em hebraico: criar algo do nada: Gn 1:1; 2 Co 5:17
1 - O homem - corpo foi feito do que já existia, ou seja, do pó da terra: Gn 2:7, 19
2 - A humanidade - espécie foi formada do pó da terra. Yâtsar = moldar
D) Asâh em hebraico: para fazer do material que já existe: Gn 1:26
1 - O espírito de homem foi criado do Espírito, Deus deu parte dEle mesmo
2 - A vida da mulher vem do homem e no casamento volta para o homem
3 - Deus soprou nas narinas o fôlego de vida - chay ou vidas: Gn 2:7b

II - Casamento É Para Todo Humanidade: Porção Na Vida Ec 9:9
A) Tudo que vem antes da redenção, é para humanidade; Casamento: Gn 3
B) Primeira coisa que Deus deu ao homem foi trabalho: Gn 2:15
1 - O trabalho vem ANTES do casamento; o primeiro qualifica para o segundo
2 - Todos os homens na Bíblia, de Gênesis até Apocalipse, trabalharam
a - O primeiro homem, Adão, até o segundo homem, Jesus: 1 Co 15:
b - Noé, Abraão, Gideão, Eliseu, Davi . . . . .
C) Não é bom que o homem esteja só: Gn 2:18
1 - No início Deus criou homem e mulher os criou: Gn 1:27
2 - No dia em que Deus criou o homem, à semelhança de Deus o fez.
Homem e mulher os criou; e os abençoou e lhe chamou pelo nome de Adão, no
dia em que foram criados; os dois eram chamados Adão: Gn 5:1,2
3 - Deus criou Adão completo com todas as qualidades de homem e mulher,
sem o poder de reproduzir, mas nos sentimentos, auto estimulo era completo
D) Agora o homem é completo, biblicamente, só quando está junto da mulher
1 - Instintivamente os homens precisam da mulher para sentir-se completos
2 - Quando vive a vida comum do lar com discernimento: 1 Pd 3:7

III - Criação Da Mulher:
A) Adão nomeou todos os animais, mas não achou nenhuma idônea, adequada: Gn 2:20
B) Deus fez cair um profundo sono sobre Adão durante a criação da mulher: Gn 2:21
1 - Por isto o homem não entende a mulher, pois ele estava num profundo sono
2 - O que é necessário para entender as mulheres vem por revelação. É mistério!
C) Simbólico da Igreja nascendo durante a morte de Cristo: Ef 5:32
D) Bânâh em hebraico: formar, construir ou moldar: Gn 2:22
1 - A mulher foi feita diferente do homem, graças a Deus! Ele tomou mais tempo
com a mulher. A ênfase da mulher é na sua criação / formosura
2 - Costela em hebraico: tsalâh significa archa, coluna ou suporte; assim da
própria estrutura do homem, a mulher foi feita e assim apropriada para auxiliar

CASAMENTO E FAMÍLIA
“CRIAÇÃO”
LIÇÃO UM (continuação)
III - Criação Da Mulher:
E) Chamar-se-á varoa (ashûwayâh); Adão disse: “é osso dos meus ossos e carne da
minha carne”, homem com ventre, porquanto do varão foi tomada: Gn 2:23.
F) Não tratar bem sua esposa é a mesma coisa de odiar a sua própria carne: Ef 5:29

IV - Uma Graça Em Vida: I Pd 3:7
A) A esposa é graça, gozo e refrigério tanto quanto sua própria vida é uma graça
B) Mulher foi dada para ser uma benção para vida do homem: Pv 18:22
1 - Na selva, a fêmea trabalha; sem Cristo a mulher é escravizada pelo homem
2 - No natural, a fêmea é criada bonita; mulheres devem parecer lindas!
C) Deus tirou uma costela, câmara lateral, do homem, UMA MULHER: 1 Rs 7:3
D) A palavra tirou no hebraico é shâsâ; tomar violentamente. Necessidade atual
E) No mundo dos animais não existe fornicação, nem doenças venéreas . . . .
F) Ser completo em Cristo, significa vida em todas as áreas: emocional, social, física...
1 - Pessoas solteiros não precisam de outras empurrando para o casamento
2 - Deus mesmo é sua porção, fortaleza, galardão: Dt 32:9

V - Resumo:
Deus formou o corpo do homem, a humanidade, do pó da terra como Ele também
fez com todos as animais. Porém o espírito do homem Deus, literalmente, criou do Seu próprio
Espírito. Por isto, o homem tem habilidade de conhecer a Deus e assim é diferente de qualquer
outra espécie de animal que exista na face da Terra. O homem tem uma alma viva, ou seja, seu
espírito fornece a vida espiritual para sua alma. Obviamente, quando o homem nasce de novo e
torna-se nova criatura a vida na plenitude vem, como Deus pretendeu no início. O homem
recebe a vida eterna mediante fé em Cristo Jesus e confessando-Lo como Senhor.
No início, Adão não tinha a capacidade de sentir-se só, rejeitado, inadequado,
complexado ou negativo. Ele foi criado perfeito e completo, ou seja, todas as características de
Eva estavam dentro dele próprio. Agora o homem só é completo com a mulher, agora, o homem
precisa da mulher para ser COMPLETO. Igualmente, a mulher tem necessidade do homem para
cumprir sua função. O plano original é um homem para uma mulher.
A mulher é o suporte do homem, falta-lhe algo sendo só. Quando o homem e a mulher
entendem um ao outro, o casamento é uma BÊNÇÃO e representa o céu na terra. Não existe
lar que Deus não possa abençoar abundantemente quando aplicasse os princípios da Sua
Palavra diligentemente. Mas o sábio dá ouvido aos conselhos (Pv 12:15b).

CASAMENTO E FAMÍLIA
“PROPÓSITOS E INSTINTOS”
LIÇÃO DOIS
I - Compreendendo Você Mesmo:
A) Quando entende sua própria sexualidade então começa a entender, biblicamente, seu
papel, responsabilidades e obrigações antes de casar
B) Quando não entende e obedece à vontade de Deus, vêm especulações pervertidas do
plano de Deus e depois a escravidão tanto para o homem quanto para a mulher
1 - Quando não entende o que Deus colocou em você, instintivamente, então tornase impossível entender seus instintos e a disfunção segue
2 - O exemplo da ursa mãe quando o inimigo vem para atacar em contraste com o
urso pai que vai para selva dormir para ter sossego
C) Mulheres são feitas para cercar, cuidar, proteger. É o seu instinto natural
1 - Cuidar de crianças é parte do instinto e da natureza da mulher
2 - Auxílio faz parte da natureza da mulher, isto a deixa feliz / satisfeita
3 - A mulher, naturalmente, cerca seu homem com proteção, protege seu marido
a - Mesmo se eu segurava as crianças quando pequenas
b - Marinete não gostava quando falavam sobre Gerald em Arcoverde
c - Cuidar dos filhos é um instinto natural da mulher
d - A mulher não se satisfaz até poder ajudar; por extensão a Igreja
D) Adão podia dominar todos os animais, mas não achou uma idônea / adequada:
1 - O homem, normalmente, tem várias pessoas que o ajudam, porém, uma só está
sempre ao seu lado; a esposa tem este chamado para auxiliar
2 - O homem precisa da mulher para ajudá-lo, tanto que ela sente a necessidade
para fazer o que Deus lhe deu por natureza
E) A mulher foi feita da costela do homem; literalmente do lado dele.
1 - A costela é a estrutura onde recebe habilidade para ficar em pé, erguido e forte
2 - Revelação na Palavra traz de volta o conhecimento sobre a mulher: Os 4:6
F) O homem foi ferido horrivelmente pela queda, mais do que a mulher!
1 - Sementes da queda estão mais aptas a manifestarem-se no homem: 1 Tm 2:14
2 - O homem é mais dado à mentira, roubar, violência, bebida, drogas
3 - Agora, ele tem necessidade da mulher para ajudá-lo a estabelecer-se
G) O homem tem necessidade de ver as coisas progredirem até a maturidade: Gn 2:15
1 - Família, carreira, negócios, ministérios; o que põe na sua mão para fazer
2 - O homem é orientado para alvos, tarefas e trabalhos específicos
3 - Instinto de proteção normalmente tem relação a terras, por isto guerras normalmente, envolvem, exclusivamente, o homem e sempre tem relação com o
domínio de terras: Gn 1:26,28

II - Deixa O Homem Pai E Mãe: Gn 2:24
A) O homem é ordenado a sair da casa dos pais antes mesmo de existir sogras
B) Une-se à sua mulher; hebraico: dâbaq = permanecer, agarrar, segurar, colar, tomar
C) Sair da influência dos pais; o homem é ordenado a começar sua casa própria

CASAMENTO E FAMÍLIA
“PROPÓSITOS E INSTINTOS”
LIÇÃO DOIS (continuação)
II - Deixa O Homem Pai E Mãe: Gn 2:24
D) Trabalhar até ter condições de levar a noiva até a casa própria
1 - Quando um casal novo vive com os pais, dá-lhes o direito de dar ordens e fazer
decisões. Só que Deus ordenou que homem fosse a cabeça da sua própria
casa e a mulher tenha uma só cabeça sobre ela
E) Unir-se inclui não apenas sexo
1 - O ato conjugal é tanto espiritual quanto físico
2 - Ato de formar aliança no casamento
3 - Sexo fora de casamento tem ligações espirituais que enganam o coração
4 - Fornicação perverte a intenção de Deus e exalta os sentimentos: 1 Co 6:16-18
5 - Deus designou homem para um só relacionamento, uma só aliança.

III - Adolescentes:
A) Têm necessidade de atenção
B) O instinto da mulher deseja a atenção da parte masculina para a contribuição dela ser
reconhecida; alguém que dá valor para quem ela é como mulher / feminidade
1 - Por isto torna-se fácil identificar as moças que apreciam rapazes
2 - Por isto Deus nos deu pais para ensinar, educar e aconselhar na adolescência
3 - Pesquisa de grupos evangélicos nos EUA indicam que 68% são sexualmente
ativos, ou seja, pais não estão cumprindo o papel bíblico deles
4 - Submissão ao ato sexual para segurar o rapaz é considerado normal no mundo
5 - Desobediência aos preceitos bíblicos leva a escravidão: Rm 6:16
C) Escravidão: sujeição forçada para ação não voluntária

IV - O Que É O Espírito De Prostituição E Como Vem:
A) Exemplo nas escrituras: Ez 23:2,3,14-18
1 - Estória de duas irmãs virgens que estão imaginando seus amantes, visualizado
pornografia mental na parede da casa até que finalmente mandou pegar-lhes
2 - A minha alma se alienou dela, como já se dera com respeito à sua irmã alienou
em hebraico: nâqaph = bater com violência, puxar em pedaços
3 - Este rapaz já se prostituiu com uma irmã depois com a outra, assim o espírito de
prostituição levou a mente cativa que ele a está rejeitando violentamente
4 - Os olhos do adúltero não podem ser satisfeitos: 2 Pd 2:14
B) O espírito de prostituição engana pessoas a abandonar a Deus: Os 4:11-14; Gl 5:16
1 - Eles que não tem entendimento correm para a perdição: vs 14b
2 - Este espírito ganha controle antes do casamento e continua a controlar depois
3 - Mesmo quando nascido de novo, mas não negou sua carne então levou-o junto.
Torna a ser como um poste-ídolo que está junto ao altar: Jz 6:25b
4 - Prostituição é um espírito e no casamento passa pela associação do marido p/
esposa ou vice e versa e também dos pais para filhos

CASAMENTO E FAMÍLIA
“PROPÓSITOS E INSTINTOS”
LIÇÃO DOIS (continuação)
V - Segundo Virgindade:
A) Se os pais foram imorais então automaticamente seus filhos serão também
B) Não brinque com as estatísticas! 68%, às vezes, manifestam-se com mais de 20 anos
C) É necessário ordenar que o espírito de prostituição seja quebrado no espírito
D) Anular palavras de alianças do seu passado: Pv 18:21
1 - Por exemplo: eu te amo; você é o único(a) para mim; eu vou sempre esperar por
você; Deus deu você para mim
2 - Palavras ditas por você para outras pessoas e vice-versa
3 - Trate todas as raízes com O NOME E O SANGUE de JESUS
4 - Casamentos atuais precisa remover o espírito de adultério
E) Quebre o poder das palavras destrutivas entre você e seu legítimo cônjuge
1 - Palavras que feriram, machucaram
2 - Palavras faladas com fúria, rancor, raiva etc

VI - Resumo:
O caminho do Senhor verdadeiramente é o melhor caminho. Para melhorar um
relacionamento difícil normalmente é bastante doloroso. Tenha bom animo porque os resultados
no final têm grande valor. Todos nós temos algumas áreas para tratar, alguns mais do que
outros. A aliança de casamento tem grande poder perante Deus e por isto o adversário tem
raiva de duas pessoas bem casadas biblicamente. Você quer a vontade de Deus porque
ninguém jamais odiou sua própria carne. Tratar bem seu cônjuge é tratar bem a si mesmo.
Pessoas que ainda não acharam seu futuro cônjuge ou atualmente são compromissos ou
noivos, este tempo não é vão!!! Aprenda bem, agora, porque mais para frente não precisará
desaprender tantas coisas. Estes princípios aplicam-se em todos os relacionamentos, porém
especialmente no casamento. Deus te abençoe.

CASAMENTO E FAMÍLIA
“INSTRUÇÃO PARA FILHOS”
LIÇÃO TRÊS
I - Uma Mulher Para Um Homem: Gn 2:22
A) Deus tirou uma costela de Adão e formou uma mulher: Gn 2:22
1 - O homem é ordenado a amar sua ESPOSA, singular: Ef 5:25
2 - Uma cabeça para um corpo: 1 Co 11:3
3 - Bispos e diáconos devem ter UMA SÓ MULHER: 1 Tm 3:2,12; Tt 1:6
B) O plano divino para homem é para ele ser complementado por uma esposa
C) Há perversões em sociedades poligâmicas: Gn 4:19
1 - O primeiro poligamista foi também um assassino
2 - Abraão, Jacó, Davi, Salomão todos tinham mais do que uma esposa, porém,
através de suas vidas aprendemos claramente que, assim, vêm contenções
3 - Verdadeiros resultados se manifestaram no meio dos filhos, assassinos, rivais...
D) A lei de Moisés corrigiu o erro da poligamia: Lv 18:18; Dt 17:17.

II - Deixa O Homem Pai E Mãe: Gn 2:24
A) Depois que homem casa com a sua mulher ele é ordenado a sair da casa e de debaixo
da autoridade dos pais para estabelecer um novo lar
1 - Mulheres são criadas para reconhecer a autoridade de um só homem
2 - Adão não tinha sogros, mas foi ordenado para gerações futuras
B) Sogros ficam fora das vidas íntimas dos filhos. Vocês não têm direito a se mexer!
C) Se une à sua mulher
1 - Deus criou o sexo para o prazer do homem, não somente para a procriação
2 - O adversário tem pervertido tudo, inclusive o sexo
3 - Sexo para o homem e mulher de Deus é reservado para o casamento.
Relacionamentos sexuais são a consumação da aliança
D) O homem que se une, gr: kallao = sexo, com a prostituta é um só corpo: 1 Co 6:16
E) O homem se unirá, gr: proskallao = relação íntima com sua MULHER: Ef 5:31
1 - Sexo no casamento é um ato de aliança e SEM MÁCULA: Hb 13:4,5
a - Fora do casamento é julgado como pecado e iniqüidade
b - Sexo é reservado exclusivamente para o casamento
2 - Unicamente homem e mulher são feitos para praticar sexo rosto a rosto
3 - Nenhum animal na face da terra tem esta habilidade na intimidade
4 - Fiz aliança com meus olhos: Jó 31:1

III - A Palavra de Deus Ensina As Atitudes Corretas:
A) Primeiro: meninos aprendem, com as próprias mães, a tratar suas futuras esposas.
Moças, se querem saber como seus noivos tratarão vocês no casamento então
descubram como eles lidam com as irmãs e as mães em casa
1 - Se é com entendimento, paciência, bondade, carinho e ajuda
2 - Ou se é com grossura, irritado, autoritário e indiferente, sem respeito
C) Os homens têm que aprender a usar sua força p/ proteger e dar segurança à esposa

CASAMENTO E FAMÍLIA
“INSTRUÇÃO PARA FILHOS”
LIÇÃO TRÊS (continuação)
III - Provérbios 31:
A) Toda escritura é boa para ensino, repreensão, correção e educação: 2 Tm 3:16
B) Davi educava Salomão bem diferente dos outros filhos
1 - Absalão não tinha correção: 2 Sm 13: 25,37-39; 14:21,26; 15:1-6
2 - Adonias, outro filho de Davi, exaltou-se dizendo: Eu reinarei: 1 Rs 1:5,6
a - Jamais seu pai o contrariou, dizendo: Por que procedes assim?
b - Estultícia está amarrada no coração da criança, mas a vara...: Pv 22:15
C) Filhos dos meus votos: Pv 31:2
1 - Filho em hebraico também quer dizer: edificador do nome da família
2 - Tudo que você faz, os filhos edificam sobre daquilo: Pv 13:22
D) Davi tinha profecia sobre Salomão reinando em seu lugar e tomou cuidado especial
para prepará-lo nos caminhos do Senhor: 1 Cr 22:8-11
1 - Davi fez um voto para Bate-Seba que o filho dela seria rei: 1 Rs 1:30
2 - Aqui Salomão tem entre 17 e 20 anos de idade
E) Aparentemente, Salomão mostrou uma inclinação ao vinho e a mulheres: Pv 31:3.4

IV - A Prostituta E O Curioso:
A) Discrição vem mediante inclinando à Palavra de Deus: Pv 5:2
B) Afasta o teu caminho da porta da mulher adúltera: Pv 5:8
1 - Foge de toda forma de sexo ilícito: 2 Tm 2:22
2 - A fim de entregar para a adúltera: Pv 7:5
a - Fala tudo para conseguir seu dinheiro
b - Ele vendo atrás da janela é o Espírito de Deus: Pv 7:6
c - Filho de crente que é curioso sobre os fatos de vida
d - Vi entre os simples quem ouviu a Palavra, mas não entendeu: Pv 7:7
C) Quem é esta prostituta?
1 - Astuta de coração, apaixonada e inquieta: Pv 7:10
a - Não gosta de ficar em casa porque seu alvo é pegar mais um
b - Tem a resposta para cada um dos seus argumentos
c - Deixa as veredas da retidão, conhecia o caminho: Pv 2:13
d - Abandonou a guarda dos pais na sua mocidade: Pv 2:17
e - E esquece a aliança do seu Deus ; já era membro da Igreja: Pv 2:17
D) Quem cai nesta armadilha?
1 - O curioso que não lembrou a ordem dos pais: Pv 7:1-4
2 - Declaradamente religioso que disse que é servo de Deus: Pv 7:14-17
3 - Pega primeiro com o olhar, depois com as palavras: Pv 6:25b; 7:21
4 - O ignorante que é como o boi que vai ao matadouro: Pv 7:22
5 - A transgressão não é passageira como a flecha que atravessa: Pv 7:23
6 - Muitos os que por ela foram mortos.É o caminho para a sepultura: Pv 7:26,27

CASAMENTO E FAMÍLIA
“PROVÉRBIOS CAPÍTULOS 5 e 6”
LIÇÃO QUATRO
I - Inclina Teu Ouvido: Pv 5:1
A) Presta muitíssima atenção para o que Deus está dizendo aqui
1 - Não apenas Salomão, mas todos os que são filhos de Deus
2 - As lições são para filhos e filhas
B) Guarda os ensinos dos seus pais, pendura-os ao teu pescoço: Pv 6:20-24.
1 - A Palavra continuará com eles depois que saírem de casa: Pv 22:6
2 - Em espírito é a Palavra / teoria, em verdade é o exemplo: Jo 4:24
3 - Permita que seus filhos saiam de casa, mas lembre que Deus está com eles

II - A Mulher Vil E A Mulher Alheia: Pv 6:24
A) A mulher vil é a adúltera
1 - Chamada VIL porque as intenções são piores do que as da prostituta
2 - A adúltera está à caça de vidas preciosas; A mulher vil quer roubar tudo que
vc tem e destruir sua vida e por fim suga sua vida / reputação: Pv 6:25
3 - A vida preciosa: seja homem ou mulher; A pessoa respeitada na sociedade
a - Jovem inocente, homem casado, homem rico
b - Homem importante: no ministério, governo, atleta ou artista
B) A mulher alheia é a adúltera: Pv 5:3-23
1 - Ela primeiramente chama atenção com os olhos
2 - Ela seduz com palavras; ela é profissional com a boca e profere mentiras
a - Lisonjear é falar palavras de exaltação a fim de explorar
1 - Como favos de mel
2 - Mais suaves do que o azeite
b - Louvar é falar / cantar palavras a fim de edificar no espírito
c - Começa com pensamentos: Jó 31:1,9; Mt 5:27,28
3 - A prostituta é pecadora, mas ainda é uma profissão devido à necessidade
C) Por uma prostituta o máximo que se paga é um pedaço de pão: Pv 6:26
1 - A prostituta trabalha para ganhar o pão do dia
2 - Fogo no seio: Pv 6:27
a - Duplo entendimento 1 sobre fogo do Espírito 2 fogo de lascívia
b - Pais instruem seus filhos nos caminhos da vida
D) O que adultera com uma mulher está fora de si e quer arruinar-se, ou seja, destrói seu
próprio coração quem pratica tal coisa: Pv 6:32,33: 5:5
1 - Quando o homem adultera, ele está anestesiando seu coração da habilidade
de reconhecer e responder ao verdadeiro amor e voz do Espírito Santo!
2 - Deus Todo Poderoso designou-se para uma só pessoa em aliança
3 - Fora da aliança venha numerosas problemas; a resposta é fidelidade!
4 - Adultério é uma armadilha do adversário para destruir sua vida: Jo 31:11,12
a - Anular seu testemunho da vida em Cristo Jesus
b - Absinto era uma droga que destruía a mente; como o craxi hoje: Pv 4:1

CASAMENTO E FAMÍLIA
“POÇOS e FONTES”
LIÇÃO CINCO
I - O Que Deus Criou Não É Para Ser Pervertido:
A) Bebe a água da tua própria cisterna e das correntes do teu poço: Pv 5:15
1 - Mulheres são chamadas de cisternas e poços, ou seja, sexualidade natural
2 - Um poço ou cisterna é onde toma água na hora da sede
a - Cisterna é um poço fechado ou tampado; aberto só para o dono!
1 - Cisterna é uma virgem: Ct 4:12
b - Cisternas e poços na Bíblia sempre tinham um dono
c - Deus criou homem e mulher com este instinto
d - Uma expressão de amor mútuo, de como preferir um ao outro continuamente e não como exploração de autogratificação
e - O casamento onde o marido e a mulher não estão satisfeitos também
não é o casamento sob a benção perfeita de Deus!
f - Deus Pai criou os dois aqui com a mesma capacidade, e absolutamente,
não é uma exclusividade masculina
3 - A prostituta fala que as águas roubadas são doces: Pv 9:17
a - A mulher é feita para um só homem, ao contrário, as águas tornam-se
poluídas quando todos participam delas
b - Tomar água da tua cisterna é ter relações só com a tua esposa... seja p/ ti
somente e não para os estranhos contigo: Pv 5:17
c - Sexo com uma prostituta nunca satisfaz: Pv 23:27
d - A prostituta velha já deu tudo, e não tem mais o que dar. Aos 35 anos
parece ter 55 anos
e - Deus pronuncia benção sobre a área sexual no casamento Pv 5:18
B) Derramar-se-iam por fora as tuas fontes: Pv 5:16
1 - Homens são chamados fontes de água
2 - Fonte é água sob pressão
a - O desejo sexual do homem é muito mais predominante e acentuado
b - Deus criou isto no homem para ele procurar a mulher
c - Para o cristão isto está sob a autoridade do espírito recriado, ou seja, do
novo homem, da nova criação, que submete totalmente a Deus
3 - O homem satisfeito funciona melhor em todas as áreas da vida
4 - Sexo nunca deve ser usado para manipular ou controlar seu cônjuge
a - Sexo não é substituto da comunicação, da paciência e da oração
b - Seu corpo não é mais seu, mas do seu cônjuge; a Bíblia chama de o que
é devido e poder do seu próprio corpo: 1 Co 7:2-4
c - Você não pode mudar seu marido ou sua esposa, só Deus pode
C) Outros tipos de águas nas escrituras:
1 - Salvação: Is 55:1; Jo 4:14
2 - A Palavra de Deus: Ef 5:26
3 - Sede para justiça: Mt 5:6
D) Marido ou esposa é um dom da graça de Deus da mesma forma do que salvação o é

CASAMENTO E FAMÍLIA
“POÇOS e FONTES”
LIÇÃO CINCO (continuação)
II - O Ato Sexual No Casamento É Embriagante:
A) Quando homem e mulher não estão sob a benção, intoxica e engana: Pv 5:19b
1 - Como o bêbado imagina a cachaça, o homem imagina a esposa
2 - Deus não quer que o homem fique embriagado com bebida, mas com esposa
3 - Amor não é sexo, mas sexo é expressão exterior do amor na alma
4 - Fornicação leva o homem a ser intoxicado com cada uma na rua: Pv 5:20
5 - Sexo ilícito é como ser amarrado com cordas de pecado: Pv 5:22
a - JESUS CRISTO é quem quebra as cordas de pecado Rm 7:23
b - Arrependimento e fé em Jesus: Mc 1:15; Lc 5:37-39.
6 - Não pode simplesmente largar o pecado quando quiser, porque aquele pecado
toma controle da força de vontade do homem e o domina
B) Você foi feito para ser uma habitação de Deus no espírito: Ef 2:22
C) Fornicação é o pecado que contamina o corpo: 1 Co 6:16-18

III - O Exemplo De Salomão:
A) Salomão decidiu descobrir por ele mesmo, e abandonou o ensino: Ec 1:13
B) Salomão tornou-se viciado em muitas mulheres: Pv 31:3,4
1 - Setecentas esposas e trezentas concubinas: 2 Reis
2 - Uma por dia levou três anos para conhecer a todas
C) Jovem, você não descobrirá quem é a pessoa certa para você namorando cada uma
D) O certo é a combinação da sua vontade submissa à vontade de Deus
1 - Se você não gosta da pessoa, então é CERTO que ela não é a escolhida
2 - Deus quer para você alguém em perfeita harmonia

IV - Revisão:
A) Conseqüências de vida sexual promíscua: Pv 5:1-14
B) As intenções de Deus colocaram o sexo no sagrado casamento: Pv 5:15-23
C) O marido é reservado para uma só mulher: Pv 5:15-20
D) A esposa é reservada para um só homem: Pv 5
E) Deus ordenou relações sexuais para o prazer e não para gerar filhos. Deus disse que o
homem se une com a mulher; era depois que os filhos foram mencionados: Gn 2:24
F) Maridos e esposas devem ser tratados como dom de Deus nas vidas uns dos outros 1
Pd 3:7

CASAMENTO E FAMÍLIA
“DEPRESSÃO EM MULHERES”
LIÇÃO SEIS
I - Natural A Todas Até Certo Ponto:
A) Depressão: Tempos de desespero, solidão, desinteresse, falta de alegria, coragem,
energia e esperança provocados sem uma razão aparente. Acompanhada com
sentimentos de baixa estima, dignidade, confiança, sem propósito na vida
B) Não unicamente para mulheres, porém a tendência é maior para elas
C) O problema é quando passa do tempo normal (2-3 semanas, meses...)
D) Em homens é provocado mais por crises de saúde, acidente, desemprego
E) Muitas vezes segue ciclos de grande entusiasmo usando muita energia para o tempo,
quando tem menos energia, nascimento de bebê, feriado, eventos específicos
F) Entendendo as razões para depressão pode ajudar a minimizar os efeitos: Os 4:6
G) Pessoas que vivem super alegres normalmente têm seus tempos de vales

II - Baixa Estima: N 1
A) Você percebe que outros pensam que você se compõe de 90% de estímulo
B) Atitude não visível, normalmente, só admitida em amizades de confiança
C) Rebelião de adolescentes, especialmente das favelas, vêm em grande parte por
estarem tristes com o que estão se tornando e não vêem saídas
D) Ninguém agüenta saber que não são úteis aos outros
1 - Valores tradicionais vs o mundo mostra a inferioridade de ser dona de casa
2 - Impacto de beleza na cultura de hoje é ensinado desde infância
3 - Sentem-se inferiores em inteligência, mas de fato, não há diferença
E) Raiva e saídas abruptas são duas respostas comuns e extremas para a inferioridade
F) O homem precisa dar honra a esposa por cuidar da casa e dos filhos: 1 Pd 3:7
G) Começa na infância quando as crianças naturalmente questionam seu valor próprio
1 - Crianças no maternal pode ser altamente consciente de que é: feio, rejeitado,
não amado, querido, aceito, inteligente etc.
2 - Até os primeiros anos do 1 grau têm atitudes pouco conscientes, mas não longe
de entendimento; experiências positivas ou negativas continuam a confirmar
suas atitudes ocultas no coração
3 - Adolescência é o tempo em que aceitação ou rejeição ficam estampadas
H) Alto piedade, instintivamente, escolhe os ouvidos que favorecem a causa
1 - Você não quer pessoas que sempre concordam com você
2 - Honestidade deve ser com compaixão e não de forma brutal ou franca

III - Cansaço: N 2
A) Pessoas estão correndo cada vez mais; agendas do dia estão cheias
1 - Pagar luz, água, telefone, aluguel, fazer compras, feira, etc
2 - Oração, meditação, exercício físico, leitura, jornal, TV notícias, internet
3 - Tempo com as crianças, feriado, exames médicos regulares, cursos
4 - Contratos, faxs, telefonemas, correspondências, cartões, café, almoço, jantar

CASAMENTO E FAMÍLIA
“DEPRESSÃO EM MULHERES”
LIÇÃO SEIS (continuação)
III - Cansaço: N 2
B) Quando tem compromissos demais o fim é o sentimento de culpa e condenação. Sente
deficiência por ter mais coisas para cumprir do que pode durante o dia
1 - Vinc Lombardi - técnico Greenbay Packers: cansaço faz de todos nós covardes
2 - Quando cansados somos atacados com pensamentos que somos vencidos
C) As razões mais comuns para jovens casais experimentar o cansaço
1 - Comecei um novo negócio e vai levar alguns anos para andar bem
2 - O marido está na faculdade e a esposa trabalha para complementar as finanças
3 - Novo bebê no lar
4 - Compra duma casa nova e/ou em reforma
D) Ninguém é mais ocupado que uma mãe com várias crianças pequenas de 1 a 5 anos
1 - Crianças pequenas tem habilidade de desfazer da mãe e causá-la desgosto
2 - Estas mães, especialmente, precisam do sustento dos seus maridos
3 - As horas longas na noite quando é tempo de comer, tomar banho e dormir
B) Estudos mostram que as crianças pequenas precisam de um relacionamento próximo
com a mãe para ter um desenvolvimento saudável
1 - Antes do colapso da união soviética, o governo começou a eliminar as creches
2 - Crianças precisam mais do que as sobras do tempo dos pais
F) Recomendações:
1 - Mulheres agüentam estresse quando pelo menos um adulto se compadece
2 - Adultos em geral precisam respeitar responsabilidades
3 - Coisas acumuladas que tem tendência a dificultar
4 - Evite ser sobrecarregado. Elimine o bom e escolha só o excelente: Fl 1:10

III - Ausência De Amor Romântico Traz Isolação: N 3/4
A) A necessidade de conhecer adultos ao mesmo tempo em que está cercado de crianças
B) Bate nas atitudes de valor e dignidade que são essenciais para a personalidade
C) O que outros reflitam sobre você é como pessoas ganham estímulos
1 - Quando outros amam você, você começa amar a si mesmo
2 - Mulheres são levadas ao desespero quando lhe é negado o contato íntimo
3 - Todo o mundo tem que ser algo para o outro ser alguém
D) Razões da isolação:
1 - Crianças pequenas e a dificuldade de levá-los fora de casa
2 - Mulheres podem mostrar ciúmes e competição facilmente
3 - Sentimentos de inferioridade, sem amigas e vergonha social
4 - Menos capazes do que homens de achar interesses fora da casa
5 - Falta de tempo
6 - Limitações financeiras

CASAMENTO E FAMÍLIA
“DEPRESSÃO EM MULHERES”
LIÇÃO SEIS (continuação)
III - Ausência de Amor Romântico/ Isolação: N 3/4
E) Diferenças emocionais entre homem e mulheres:
1 - Homem procura satisfação de valor e dignidade no campo profissional,
trabalho, finanças, reputação, promoção, mas não da esposa
2 - Mulheres, por outro lado, têm menos acesso as outras avenidas do estímulo
próprio. Quanto mais isolada a mulher é, mais dependente ela fica do
marido para estabelecê-la em confiança, valor, estímulo próprio
3 - Em resumo: homens sentem estímulo por respeito e mulheres por serem
amadas verdadeiramente
4 - Os homens são satisfeitos com algumas coisas de casamento, ou seja,
satisfazem-se quando ela faz o jantar, ele não reclama; romance é opcional
5 - A mulher procura ser amada pelo marido e espera que ele a procure na
volta do trabalho
6 - Resultado de homens que não amam suas esposas: murmuração, reclamação,
acusação, rixas etc
7 - A necessidade emocional das mulheres para sentirem-se amadas é tão urgente
quanto à satisfação sexual do homem
8 - Quanto tempo faz que elogiou, conscientemente, sua esposa?
F) Geralmente mulheres sentem-se completamente incapacitadas em comunicar esta
falta para os seus esposos
G) Nunca criticar ou ridicularizar sua esposa ou esposo na frente de outros
H) Aprender como tratar sua esposa durante o primeiro ano: Dt 24:5
I) Preferindo em honra uns aos outros: Rm 12:10
J) Ensinar seu marido:
1 - Tempo. Escolha o tempo em que seu marido está mais calmo
a - Nunca quando ele está irritado
b - Não nos primeiros 60 minutos em que chega em casa depois do trabalho
2 - Ambiente. Quando as crianças estão ocupadas ou dormindo
a - Melhor fora da casa
b - Em geral quanto mais longe de casa, maior probabilidade de sucesso
3 - Entrega. Não ataque, lembre as normas de respeito
a - Se seu marido já está estressado, adie um pouco mais
b - Ore ao Senhor para ser guiada em suas palavras: Pv 15:1
K) Advertência aos jovens: “Não case com a pessoa com quem pensa poder viver bem
mas com aquela com quem não agüenta viver sem”

IV - Problemas Financeiros: N 5
A) Fonte de ansiedade maior na mulher do que no homem; mulher precisa ser abastecida
B) Nunca compre algo importante sem estar os dois em concordância
C) Materialismo não é capaz de preencher o coração humano: Cl 3:2
1 - Carros ou casas produzem apenas uma alegria temporária
C) Somente o Deus vivo é digno de ganhar seu coração

CASAMENTO E FAMÍLIA
“DEPRESSÃO EM MULHERES”
LIÇÃO SEIS (continuação)
V - Problemas Sexuais: N 6

`

A) O crânio da mulher é diferente do homem formando assim um ponto de referência
diferente. Portanto o ciclo sexual da mulher é contrário ao do homem
1 - O homem é estimulado pela visão; A mulher é influenciada pelas palavras
2 - Atitudes aprendidas dos pais, quando criança, podem moldar opiniões sobre
sexo como sendo mal, sujo, uma obrigação etc
a - Inibições são muitas vezes formadas na infância e na adolescência
b - Média coloca ênfase de felicidade aqui, assim aumentando frustração
c - Mulheres inibidas sentem culpa e condenação como esposas
d - É importantíssimo que maridos ministrem com entendimento e paciência
3 - O homem geralmente não tem tanta discrição sobre o caráter dentro, assim o
desejo sexual do homem é focado no físico
a - Assim o homem, no natural, vê biologicamente como conquista
b - Mulheres tem ponto de vista romântico: personalidade e caráter são
importantes para elas. Os homens, em geral, ignoram isto
4 - As mulheres estão mais alertas para responder do que os homens
5 - Homens desejam relacionamentos com mais freqüência do que mulheres
B) As diferenças físicas da mulher:
1 - Homens e mulheres são diferentes em cada célula dos seus corpos
2 - Combinações de cromossomos fazem a diferença básica entre homem e
mulher, corpo relativamente sem cabelo, pele mais lisa e emocionalmente ativas
3 - Vida mais longa, três a quatro anos, devido à renovação do sangue
4 - Metabolismo mais baixo do que o homem
5 - Mulheres têm estômago, rins, fígado, tireóide e apêndices maiores
6 - Pulmões são menores e sua força muscular é aproximadamente 50% menor
7 - Estrutura: tem cabeça mais curta, rosto mais largo, queixo menos comprido e
mais redondo, pernas mais compridas, tronco mais curto, primeiro dedo mais
comprido do que o terceiro dedo ao contrário do homem
8 - Coração bate mais rápido do que o homem, 80 vs 72 e pressão10 pontos maior
9 - Respiração é menos no faixa de 7/10
10 - Agüenta temperaturas maiores melhor do que o homem
11 - Sangue contém mais água e tem 20% menos células, por isto cansa mais
12 - Capacidade de engravidar
C) Motivos errados para ter relação sexual no casamento:
1 - Considerar como uma tarefa matrimonial
2 - Para segurar um favor
3 - Representar a conquista por parte do marido ou vice-versa
4 - Substituto da comunicação verbal
5 - Usado para vencer sentimentos de inferioridade; mais no homem
6 - Ter amor emocional em lugar do verdadeiro
7 - Para manipulação do outro ou para contar vantagem aos amigos

CASAMENTO E FAMÍLIA
“DEPRESSÃO EM MULHERES”
LIÇÃO SEIS (continuação)
V - Problemas Sexuais: N 6
D) Ter relação sexual sem amor é usá-lo para algo vazio e frustrante
E) Como o homem pode ajudar:
1 - O elemento romântico é importantíssimo como preparação para mulheres
2 - A emoção de sentir-se amada é o único caminho para ânimo em algumas
3 - O homem não deve exigir certas respostas da esposa: algumas mulheres estão
satisfeitas mesmo não tendo orgasmo
4 - Quando o homem insiste demais a esposa pode perder o interesse totalmente
5 - Conversar sobre este assunto tão importante com seu cônjuge
6 - Mulheres são distraídas mais facilmente do que homens por barulhos ou filhos
7 - Para as mulheres sexo planejado é melhor do que de momento
8 - Cansaço determina, em grande parte na mulher, ter ou não vontade sexual
9 - Estímulo próprio é proporcional com a habilidade de responder sexualmente

VI - Problemas Menstruais: N 7
A) Muitas mulheres sofrem de falta do hormônio estrogênio antes da menstruação e
durante a menopausa
B) Estímulo próprio em mulheres está proporcional aos níveis de estrogênio
1 - Depressão prolongada
2 - Baixa estima às vezes mostra um desinteresse de viver
3 - Pouca tolerância na frustração leva a demonstrações de raiva
4 - Emoções não apropriadas: chora quando deve estar alegre
5 - Intolerância ao barulho
6 - Constante necessidade em reafirmar seu amor
7 - Dificuldades para dormir
8 - Dificuldades de se concentrar e lembrar

VI - Problemas Com As Crianças: N 8
A) Responsabilidade de trabalho no dia a dia deixa pouco tempo
1 - Uma pesquisa com um pai de classe média diz que ele tem 2.7 encontros de 15
segundos por dia com seus filhos pequenos
2 - Profissionais confirmam que as personalidades dos pais são necessárias para
moldar a personalidade de uma criança corretamente
B) Houve mudança radical nas atitudes da criação dos filhos 1970-90, como se fosse
um enorme incômodo e sacrifício de viver livre delas
C) Influência do movimento feminista; “é impossível para a mulher sentir-se bem sobre si
mesma quando obrigada a ficar em casa para cuidar das crianças pequenas”
D) A cada geração mais, mães estão trabalhando fora da casa e deixando a responsabilidade da criação dos filhos nas mãos de terceiros.

CASAMENTO E FAMÍLIA
“DEPRESSÃO EM MULHERES”
LIÇÃO SEIS (continuação)
VI - Problemas Com As Crianças: N 8
E) O resultado é o isolamento dos filhos da atenção emocional necessária
F) Estudos provam que o comportamento anti-social de encarcerados não vem por causa
de pobreza, mas da ausência de contato com os pais logo cedo
G) O homem precisa dar sustento para as esposas nas responsibilidades dos filhos
1 - Ajudar com a disciplina dos filhos
2 - Ser aberto para esposa conversar sobre as dificuldades do dia
3 - Entender a necessidade de ter um momento para os filhos regularmente
H) A felicidade do lar todo depende de como a mãe / esposa executa seu papel para
expressar carinho no lar

VII - Problemas Com Idade:
A) Mulheres de mais idade têm as mesmas necessidades das novas
1 - Segurança no amor, respeito, dignidade, estímulo próprio
2 - Sentir-se adequada, necessária e querida
B) Nestes anos é que o amor comprometido tem os maiores retornos
C) Vida eterna: às vezes não aprecia esta realidade quando jovem

Resumo:
Muda aquilo que pode ser alterado, explique aquilo que pode ser entendido, ensine aquilo
que pode ser aprendido, revise o que pode ser melhorado, resolva o que tem solução e negocie
o que precisa de concordância. Crie o melhor casamento possível da matéria bruta de duas
pessoas imperfeitas com personalidades diferentes. Mesmo que todos os lados não sejam
completamente lapidados e os planos com rebaixos tentam desenvolver a melhor vida que Deus
prometeu. Em oração, o amor cobre uma multidão de pecados, torna olhos para não ver,
atitudes para não criticar e juízo para misericórdia. E misericórdia vence sobre juízo. O primeiro
princípio de saúde mental é aceitar aquilo que não pode mudar.

CASAMENTO E FAMÍLIA
“DEPRESSÃO EM MULHERES”
LIÇÃO SEIS (continuação)
Enumere, de 1 a 10, em ordem de importância os seguintes itens abaixo:

Posição
01 - Ausência de amor românica em meu casamento

02 - Conflitos com sogros

03 - Baixa estima

04 - Problemas com as crianças

05 - Dificuldades financeiras

06 - Solidão, isolação, e aborrecimento

07 - Problemas sexuais no casamento

08 - Problemas menstruais e psicológicos

09 - Cansaço e pressão de tempo

10 - Envelhecimento

CASAMENTO E FAMÍLIA
“CASAMENTO ANTES DA QUEDA”
LIÇÃO SETE
I - Casamento No Início: HOMENS
A) Quatro categorias para operar redenção
1 - Cultivar - Trabalhar - Compreender - Proteger
2 - Cultivo, o homem naturalmente gosta de cultivar ou levar a frutificar
a - A primeira coisa que rapazes precisam é de um emprego com renda
b - Precisa sentir-se útil; aos 9 anos; entregar jornais, lavar carros, o que seja
c - Mulheres não tem esta necessidade por instinto
3 - Homem naturalmente gosta de ver o que frutifica e ficar naquele campo
a - Desejo de emprego seguro;
b - Vontade natural de trabalhar; Is 48:17
c - Incapacidade de funcionar no campo de trabalho indica uma pessoa disfuncional devido a alguma coisa pervertida na vida, quer seja um trauma
ou falta de sucesso nesta área leva a pessoa a não tentar mais!
d - Todo homem tem a necessidade instintiva dada por Deus para
trabalhar e sentir-se bem sobre si mesmo por ser útil.
4 - O homem naturalmente tem o sonho de achar o campo devidamente
ordenado porque aquele que será abençoado prosperará
B) Trabalhar:
1 - O homem trabalha para repor tudo o que foi perdido antes da queda sem
murmurar: Fl 2:13,14
2 - Não seja negativo; posição requer atitude correta
3 - Levar coisas da sementeira até que frutifique e então multiplique
4 - Principalmente a ESPOSA: Ef 5:25; 1 Pd 3:7
5 - Quando não dá de si mesmo para cultivar, na esposa vem amargura: Cl 3:19
a - A percepção de que as pessoas perto de você o estão impedindo
b - O ego querendo ser satisfeito enquanto é chamado para abençoar
c - Amargura é mentalidade de maldição; pensando sobre si / ego dominante

II - Liderança Bíblica: Mt 20:25,26
A) Os governos do mundo exercem autoridade sobre outros, mas não é assim entre vós
B) Deus ordenou que homens piedosos governassem mediante SERVIÇO!
C) O homem foi criado para dar, seu próprio corpo físico indica o dar
D) Construir apenas ao redor de si mesmo é maldição
E) A verdadeira satisfação é ajudar os outros
1 - Exemplos: esposa, família, IEVC, IBVC
2 - O homem satisfaz-se em ver a esposa, família, ministério, negócio crescendo

CASAMENTO E FAMÍLIA
“CASAMENTO ANTES DA QUEDA”
LIÇÃO SETE (continuação)
III - Compreender: 1 Pd 3:7
A) Viver a vida comum do lar com discernimento; “a vida dois”
1 - Entender o que faz a mulher funcionar
2 - Mulheres gostam que seus maridos as honram
3 - Desejo de ser honrados. Aprender como e quando
a - Não beijando os pés
b - Nem da boca para fora, mas do coração
4 - Se a mulher não recebe elogios do marido, ela vai automaticamente procurar
receber honra, ou seja, elogios de outros lugares no trabalho, Igreja etc.
B) Juntos tornam-se herdeiros da graça da vida:
1 - Esposa é ossos dos meus ossos e carne da minha carne: Gn 2:23
2 - Amar a si mesmo: Ef 5:29
C) Mulheres precisam da segurança de que são amadas:
1 - Atenção do marido regularmente
2 - Necessidades emocionais requer consideração
3 - Quando são confiantes do amor do marido se submetem automaticamente
4 - Mulheres são criaturas que respondem ao amor, carinho, elogios, etc
5 - Homens são agressores, ou seja, tomam iniciativa em tudo: trabalho, amor...

IV - Proteção:
A) Deus escolheu Abraão porque ensinou a seus filhos: Gn 18:19
B) Papel de liderança pela Palavra e oração por sua esposa e seus filhos
C) Espiritualidade de homem determina por que tem o domínio:
1 - Começa com próprios pensamentos, imaginações, fortalezas, vida
2 - Alguns não estão prontos para casar porque não querem se sacrificar: Lc 9:23
D) Orar diariamente por sua esposa e filhos:
E) Achar promessas sobre o assunto nas escrituras:
1 - Esposas: Pv 18:22; Ef 5:22-25; 1 Pd 3:1-6; Ps 128:3; 1 Co 7:3; Pv 31:10
2 - Esposos: Cl 3:19,20; 1 Tim 5:8; Ecc 9:9; 1 Co 11:3; Gn 18:19; 1 Pd 3:7
3 - Filhos: Cl 3:20; Dt 5:16; Ec 12:1; Pv 23:24,25; Ef 6:1-3; Pv 3:1-4; Is 54:13

V - Resumo:
E conhecereis a verdade e a verdade vós libertará. A falta de conhecimento da vontade
de Deus em qualquer área de vida leva o homem para a destruição Os 4:6, porém o contrário
leva-nos a vitória em Cristo Jesus. Casamento é o mais importante de todos os assuntos de
relacionamentos para o ser humano, mas o menos entendido ou estudado de todos. O
problema é o ego, o orgulho e a falta de humildade para admitir que estamos errados. Deus,
porém, é cheio de misericórdia e que estabelece a aliança até mil gerações. Talvez você esteja
tão lá embaixo no seu casamento que sente que está sob em barril, meu irmão, Deus tem a
resposta no tempo certo para você porque com Deus NÃO HAVERÁ IMPOSSÍVEIS!

CASAMENTO E FAMÍLIA
“CASAMENTO ANTES da QUEDA”
LIÇÃO OITO
I - Casamento no Principio: Mulheres
A) A mulher foi criada para o homem; Não é bom que o homem esteja só: far-lhe-ei uma
auxiliadora que lhe seja idônea: Gn 2:18
1 - Depois que Adão nomeou todos os animais não achou nenhuma idônea para ele
2 - Idônea em hebraico: ajudar, pegar, confirmar, ser constante, constranger,
continuar, coragem, encorajar, suportar
3 - Não é questão de cultura, mas de instinto dado por Deus
B) A mulher sábia, piedosa, edifica a sua casa, mas a insensata, com as próprias
mãos a derruba; mulheres aprendam a usar sabedoria com seu marido: Pv 14:1
C) A mulher é chamada p/ auxiliar o marido. Se trabalha fora da casa em busca de independência financeira, em lugar de ajudar marido, então vai destruir seu casamento
D) A satisfação da mulher está no marido e não em trabalhos fora da casa!

II - Casa Dividida Cairá; Lc 11:17
A) Casa igual a uma linhagem de pessoas, ou domínio:
1 - Por exemplo, casa de Jacó ou casa de Davi
2 - Moisés era fiel em toda sua casa: Hb 3:5
B) A mulher virtuosa de Provérbios 31
1 - O coração do seu marido confia nela, pois não há nenhuma competição: vs 11
a - Ela contribui para suprir as necessidades financeiras da casa
b - Seus pensamentos são no marido e na família e não na carreira
2 - Ela faz bem, e não mal, todos os dias da sua vida: vs 12
3 - Levantam-se seus filhos, e lhe chamam ditosa, seu marido a louva: vs 28
a - O marido deve ter certeza de ensinar os filhos a agradecer a mãe por
estar fazendo a comida, lavando e passando a roupa etc
b - O marido sempre tem motivo de expressar agradecimento a ela
C) O marido vai louva-la confiante que a mulher não está competindo com ele:
1 - Para ter favor dos filhos
2 - Em ganhar dinheiro ou nos negócios
3 - Nas atitudes dentro a casa

III - Maldição Gn 3:6-19
A) Definição: proclamação do mal; Em Gênesis 3 a mulher tomou conta da árvore, pois
o homem não usou o domínio dado para ele; Adão relaxou no papel do marido
C) A maldição vem por três motivos carnais, demonstrados na árvore: 1 Jo 2:16
1 - Concupiscência da carne
2 - Concupiscência dos olhos
3 - Soberba da vida

CASAMENTO E FAMÍLIA
“CASAMENTO ANTES da QUEDA”
LIÇÃO OITO (continuação)
III - Maldição Gn 3:6-19
D) Síndrome da folha de figueira; nega o valor das ações:
1 - Amy, você jogou este papel de doce no chão? Eu não. Foi Michelle!
2 - Michelle, você jogou este papel de doce no chão? Eu não. Foi Amy!
3 - Debaixo da maldição ninguém quer ficar responsável por suas ações
E) Devido a maldição, as coisas negativas são dominantes. . .
1 - Não pela força ou querer próprio, mas pela fé no Senhor: 1 Jo 5:4
2 - Amar sua esposa como Cristo amou a igreja, no seu poder
3 - Não só modificação de caráter, mas verdadeira transformação: Rm 12:2
F) Arrependimento bíblico é voltar-se para os propósitos de Deus o quanto antes
1 - Propósitos são experiências passadas quando entrou em Cristo Jesus
2 - Nova criatura em Cristo: 2 Co 5:17
3 - Novo nascimento e não religião: Gl 6:15
4 - Tradição - em muitos casos cultura dos pais - anula a Palavra: Mc 7:8,13

IV - Sofrendo Injustamente:
A) Quando você sofre num relacionamento injustamente e sem vingar, murmurar ou
desesperar, isto é grato a Deus:1 Pd 2:19
B) Nosso exemplo é Cristo para seguirdes os Seus passos: 1 Pd 2:21
C) Quando ultrajado não revidava com ultraje: 1 Pd 2:23
1 - Jesus não se vingou, mas confiou em Seu Pai celestial
2 - Quando foi cingido, não respondeu com o mesmo
3 - Quando acusado, não aceitou, duvidou ou respondeu altura deles
4 - Quando rejeitado, não rejeitou
D) Quando você sofre não é para responder de novo da mesma forma
E) Permita que você seja cometido ao Pai; não defenda a si mesmo
F) Atitude de motivação que Deus é seu defensor; não entre em conflito/ contendas

V - Resumo:
Voltando para as origens dos propósitos divinos no casamento fica claro que não seja só
a questão do homem ou da mulher, mas dos dois. Tanto o homem precisa da mulher, como a
mulher é feita para o homem. A soberba da vida, ou seja, orgulho, não permite que o cristão
carnal veja isto, nem admita que existe o mesmo. No entanto, somente voltando às raízes
bíblicas que o homem e a mulher no casamento vão experimentar a glória das promessas.
Agora eu faço uma pergunta, você quer ser feliz? Então concorde com Deus mediante
obediência a Sua Palavra. Comece pela submissão a Deus e venha ao pé da cruz Lc 9:23. Só
depois que ama a Deus e se submete a Ele é que vão ter condições para submeterem-se um
para ao outro Tg 4:7. Não há quem Deus não possa levantar e levar à vitória completa no
casamento, lar e na família. Concorda com a Palavra de Deus e obedeça-la.

CASAMENTO E FAMÍLIA
“TRÊS PALAVRAS EXPLICADAS”
LIÇÃO NOVE
I - Três Palavras Distorcidas: Cabeça, Submissão e Sujeição.
A) Cabeça; o responsável, primeiro em ordem, ou exemplo de algo
B) Submissão; preferir antes do outro = atitude
C) Sujeição; estar sob = decisão
D) Autoridade; poder com o direito legal para usar
E) Autoridade vem mediante serviço e não pela força: Mt 20:25,26
1 - Autoridade não é: sirva-me mulher!
2 - Autoridade não é controlar as ações da sua esposa
3 - Autoridade não é manipulá-la com ameaças
F) Cristo é a cabeça de todo homem, e o homem a cabeça da mulher: 1 Co 11:3
1 - A Cabeça é o chefe, o supremo, a potestade
2 - A mulher é a glória do homem; honra manifestada: 1 Co 11:7b
3 - Como a glória do homem, ela igualmente merece honra: 1 Pd 3:7
G) Mulheres se submetem aos seus próprios maridos, como ao Senhor: Ef 5:22
1 - Autoridade, em todos os níveis, vem de onde tem responsabilidade
2 - O homem não pode forçar a esposa submeter-se, é o Espírito quem convence
3 - Deus não deu, ao homem, autoridade sobre todas as mulheres
4 - Deus deu ao homem, responsabilidade sobre sua esposa: 1 Co 11:9
a - Autoridade para liderar vem com responsabilidade
b - Se, biblicamente, amar sua mulher, autoridade vem automaticamente
c - Amor sem submissão é porta aberta para o adversário
5 - No espírito não há macho nem fêmea; Deus é a autoridade: Gl 3:28
a - Autoridade espiritual sobre todos nós é Deus Pai
b - O homem não tenta controlar sua esposa nas coisas do reino:
1 - Orando, lendo a Bíblia, evangelismo, comunhão etc
2 - Freqüência aos cultos, pagando dízimos, enviando missionários
6 - Nem o homem é independente da mulher: 1 Co 11:11
H) O primeiro a ser criado tem a autoridade: homem/mulher; pais/filhos; velhos/ jovens
I) Usurpar autoridade é equivalente a operar sob maldição
1 - A verdadeira autoridade serve a família, depois os outros vão se submeter
2 - Procurar ser servido é uma idéia autocrática do mundo
3 - Autoridade sem submissão gera manipulação
a - Se não libera dinheiro, controla o carro, telefone, chaves...
b - Retirar-se em silêncio, é entregar ao Deus vivo
c - Quando a mulher tenta usurpar autoridade isto é rebelião: 1 Tm 2:12
d - Alguns perdem autoridade porque se recusam usá-la: Gn 3:6
4 - Insegurança cria amargura: Cl 3:19
a - A esposa guarda amargura e abusos quando seu marido não a ama
b - Ameaças, intimidação, controle até a violência
J) Siga a Palavra de Deus e não tradições da família, do pai ou da cultura

CASAMENTO E FAMÍLIA
“TRÊS PALAVRAS EXPLICADAS”
LIÇÃO NOVE (continuação)
II - Conflitos Masculinos Ef 5:23
A) O homem tenta tornar-se algo em lugar de descobrir quem é agora
B) O primeiro senhorio é o de si próprio: mente, corpo, emoções
1 - Segundo senhorio é o da esposa
2 - Terceiro senhorio é o da família
C) Há muitos homens criados só por mulheres, sem influência masculina em casa
1 - Mãe ou avó
2 - Na escola primária a maioria dos professores são mulheres
3 - Na escola dominical é da mesma forma que na escola secular
D) Conhece a atenção da mãe em tudo:
1 - Pegar as coisas depois deles: roupa, sapatos, comida etc
2 - A mãe dá a atenção que precisa, sempre dizendo SIM aos filhos
E) Muitas vezes os homens acabam casando com a imagem da mamãe
1 - Homens que são meninos no coração vivem de baixa maldição; disfuncionais
2 - Estes não querem ser responsáveis por si mesmos porque mãinha sempre fez
3 - Tentam forçar as esposas a serem mães, professoras, faxineiras, etc
4 - Prova para sua esposa que ela é mais importante do que sua mamãe!
F) O homem solteiro identifica-se com o que faz
1 - Futebol, musculação, esportes, estudos, gastar dinheiro
2 - Morar com os pais ou fora de casa
G) O homem casado identifica-se com o seu trabalho como ponto de auto estimulo

III - Resumo:
A hora está chegando e já é, quando os verdadeiros adoradores de Deus vão tomar um
longo e sincero exame de si mesmos para resolverem problemas no nível mais fundamental do
qual imaginamos: CASAMENTO e FAMÍLIA. No passado nós todos subconscientemente
entramos em papéis e expectativas que não são bíblicos. Agora para crescer é necessário
permitir que a Palavra de Deus transforme atitudes, pensamentos, entendimentos nas áreas de
marido, esposa, homem e mulher para o Senhor poder exercer a autoridade mediante a Igreja
que Ele deseja manifestar. Multidões estão no vale da decisão Joel 3:14. Escolhe, pois a vida,
para que vivas tu e a tua descendência. Dt 30:19b

CASAMENTO E FAMÍLIA
“CONCORDÂNCIA PARA DOMÍNIO”
LIÇÃO DEZ
I - Princípios Para A Concordância Am 3:3
A) Concordar significa: sondar junto ou harmonizar
1 - Exemplo das cordas de violão
2 - Biblicamente, é quando duas pessoas contribuem juntas para formar uma nota
vinda da contribuição de cada um individualmente
B) Entendendo estes princípios leva você para novos níveis de autoridade
C) Casais precisam aprender a entrar em concordância sobre tudo
1 - Onde vai viver: a cidade, o bairro, casa ou apartamento, a Igreja vai freqüentar
2 - Móveis: cor, modelo, tecido, e valor . . . .
3 - Filhos: quantos filhos vão ter, quais escolas irão freqüentar, disciplina juntos
4 - Finanças: onde gastar, como gastar, quanto gastar; Nunca dele e dela!
5 - Concordar em cada nível e área da vida
D) Só é possível andar juntos se houver concordância: Am 3:3
E) Casamento é onde, juntamente, são herdeiros da mesma graça da vida: 1 Pd 3:7b
F) Autoridade espiritual depende, na intensidade da sua concordância como casal
1 - Princípio da multiplicação; um faz mil fugir, dois faz dez mil fugir: Dt 32:30
2 - Na medida que estende a concordância, a autoridade é estendida: * Gn 11:6
a - Devido à harmonia, a língua do homem tinha autoridade total p/ fazer tudo
b - Gangues, quadrilhas e máfia entendem concordância; A Igreja não
c - Línguas e palavras divididas vão eliminar esta autoridade
d - Hoje, precisamos aprender a voltar à harmonia correta: Mt 18:19
3 - No casamento a concordância é importantíssima, faz “reinar em vida”: Rm 5:17
G) Discordância é mais comum nos lares modernos: Os 4:6
H) A razão para a concordância é exercer domínio juntos: * Gn 1:27

II - Polarização:
A) Na infância as pessoas têm uma tendência a inclinar mais para o pai ou para a mãe:
1 - Ele(a) é o menino(a) do papai: ñ permita que seus filhos tomem o lugar
de sua esposa!
2 - Ele(a) é o menino(a) da mamãe: não permita que seus filhos tomem o lugar
de seu marido ou esposa! Eles sabem muito bem com dividir, se for possível
3 - Razão joga um contra o outro, chamado de autogratificação
B) Sementes de divisão são semeadas em todos nós e continuam conosco quando
adultos entrando no casamento os resultados são contendas
1 - Começa a jogar um contra o outro em lugar de realizar a vontade de Deus
2 - Não são honestos entre si porque não querem confessar seus motivos carnais

III - Concordância Exige Maturidade Espiritual:
A) Concordância não é automática, mas exige verdadeiro trabalho e compromisso
B) Cada um tem a idéia egoísta que deve ver logo meu ponto de vista ser o melhor
C) Influência é a habilidade de fazer sua nota em concordância com os outros: Gn 11:6
D) Concordância sempre começa no nível, mas elementar; um não dez

CASAMENTO E FAMÍLIA
“CONCORDÂNCIA PARA DOMÍNIO”
LIÇÃO DEZ (continuação)
IV - Compreensão:
E) Ver como o outro vê . . . . praticar escutando mais do que falando
F) Ver o ponto de vista do outro, a fim de ver perfeitamente a perspectiva deles
G) Até compreender será criticado pelas pessoas ao seu redor
H) Satanás entende o poder da concordância e opera divisão a fim de não haver
autoridade. O diabo sabe que o homem tem autoridade em concordância
I) Contribuição versus concessão:
1 - Permitir que outro lide por ter sua voz mais forte ou alta
2 - Normalmente esse voz fala mais alto porque o primeiro não está escutando
3 - Valor da contribuição não tem apreciação:
a - Normalmente a esposa é quem fala alto porque o marido não a escuta
b - Torna-se perturbação: Pv 27:15
4 - Concessão não quer dizer que vai concordar, mas vai escutar um ao outro
a - Não é dar porque recebeu; conceder porque você recebeu
b - É dar e dar, cada um contribuindo com sua parte
5 - Os maridos tem que aprender a escutar suas esposas
a - Apreciar: ter valor, estimar, ser consciente do significado de valor
b - Acontece porque não perguntam: O que você quer falar com sinceridade
c - Se não concordar, a voz aumenta volume pensando; “agora entenderão”
d - O resultado é o gritador ou o rixoso
6 - O alvo é contribuir, comunicar, não simplesmente conceder por causa de medo
J) Por que o inimigo trabalha tanto para gerar discordância? Mt 12:25; Mc 3:24
1 - A forma de parar a unidade chamado casal ou família, é destruí-los
2 - Não receba palavras que diminuam, critiquem, ou se oponham a seu cônjuge
3 - Depois, concordância estende-se para filhos, família, ministério e mais
4 - A intensidade da concordância determina a força da sua defesa
5 - Não existe força do inferno com poder acima da concordância
L) Palavras críticas trazem divisão e exaltação própria: Lc 11:17
1 - Strike three, you GO . . . . . “pisou na bola, você está fora”
2 - Impossível exercer autoridade onde há divisão e conflito: Tg 3:14
3 - Autoridade territorial começa com concordância entre o casal
4 - Contender - divisão tem o propósito de autopromoção
a - Nem vos glorieis disso, nem mintais contra a verdade: Tg 3:14b
b - Contendas entre irmãos é; terrena, animal e demoníaca: Tg 3:15
c - Casais são famosos pelas contendas em vista dos filhos

V - Perdoar Verdadeiramente Mt 18:35
A) Por que satanás não tenha vantagem sobre nós: 2 Co 2:10,11
1 - Falta de perdão é uma porta aberta para demônios, verdugos: Mt 18:34
2 - Desígnio satânico para manipular o homem na carne, guardando amargura

CASAMENTO E FAMÍLIA
“CONCORDÂNCIA PARA DOMÍNIO”
LIÇÃO DEZ (continuação)
V - Perdoar Do Coração: Mt 18:35
B) Entregar todos seus direitos para estar certo, e se humilhar: 1 Pd 5:5,6
1 - Perdoar: não ultrajar, se exaltar ou defender-se, mas submeter-se a Deus: 2:23
2 - Normalmente leva anos; submeter a Deus até o Senhor vingá-lo e quando
chegar a este ponto você já perdeu o interesse de ser vingado / ter razão
3 - Pare de falar, para ESCUTAR O OUTRO: Pv 15:1
a - Responda com uma palavra branda, que desvia furor / ira
b - Mesmo que não possa concordar com a pessoa, concorde com Deus
4 - Não amarre o diabo no seu cônjuge; assim chamando-lo o diabo!
5 - Permita que cada dia termine com seus próprios conflitos: Ef 4:26; Mt 6:34
C) Permita que o amor exista: 1 Co 13:4-8 (amplificada)
1 - Até haja concordância, não haverá autoridade na esfera do espírito
2 - Concordância sempre começa no nível mais inferior
a - Carro, finanças, casa
b - Até que a comunicação aumente não haverá concordâncias maiores
c - Concordância opera no ambiente de amor

VI - Resumo:
A Palavra de Deus tem poder de operar mudança / arrependimento em nós,
independente de quão terrível seja seu casamento ou vida. Quando sofrer, não somente no
casamento, mas em todos os níveis de relacionamentos, não ameace. Determine que hoje será
o primeiro dia em que vai começar a praticar a verdade que liberta em seus relacionamentos
humanos. O Espírito Santo vai continuar a ser seu auxiliador e mestre em como aplicar a
verdade pessoalmente e individualmente e diariamente. Os filhos Huios - maduros, isto é, filhos
com o caráter do Pai não somente gerados de Deus - são guiados pelo Espírito de Deus.
Vamos crescer juntos em obediência ao Pai. O fruto pacífica de amor será o galardão que valeu
o preço pago.

CASAMENTO E FAMÍLIA
“COMUNICAÇÃO SEGUNDA DEUS”
LIÇÃO ONZE
I - Comunicação Em Qualquer Nível:
A) Definição:
1 - Duas pessoas trocando pensamentos ou idéias, ouvindo um ao outro
2 - Expressão básica e desejo de compreensão mútua
B) Comunicação verbal e não verbal:
1 - Em palavras bem explicadas
2 - Em gestos, expressões, posições corporal
3 - Todos os dias existem os dois tipos em seus relacionamentos
4 - Quando a comunicação não é eficiente não há entendimento; a tendência é
a comunicação diminuir até virar resmungos, gestos e respiros
5 - Muitas vezes as pessoas estão presentes de corpo, mas ausentes de espírito,
nem mesmo querendo ouvir a outra pessoa ou qualquer idéia diferente
6 - Atitude negativa que já sabe o que o outro está dizendo ou vai dizer: Pv 18:13
C) A comunicação é absolutamente essencial para alcançar seus objetivos:
1 - A maioria dos conflitos no casamento vem de um mau entendimento ou do
próprio desentendimento entre o casal!
2 - Um casal dividido pelas diferenças de temperamento ou personalidade tem
falhas de comunicação ou até mesmo impedimentos nas suas comunicações
3 - Frustração começa quando há resistência à comunicação perfeita
4 - Para de usar o silêncio como ferimento de bloquear a comunicação

II - A Base Da Comunicação:
A) Determine qual será o FUNDAMENTO DA COMUNICAÇÃO
1 - Se não tiver esta base, torna-se fácil não dar ouvidos
2 - Pessoas não desejam envolver-se em conversações onde não existe
intercâmbio de pensamentos ou palavras. Isto é, uma só pessoa falando!
B) Compromisso mútuo, comprometa-se com Jesus como CABEÇA e SENHOR!
1 - Jesus é o único que tem percepção absolutamente correta e estável
2 - Fundamento de ouro, prata e pedras preciosas, o resto é palha: 1 Co 3:12
3 - Seu fundamento será revelado pelo fogo; provas no mundo: 1 Co 3:13
C) Compromisso mútuo. Ter a Palavra de Deus como autoridade final!
1 - A autoridade final de todo conflito é a Palavra vs “ele disse / ela disse”
2 - Todo relacionamento será provado se está em Cristo Jesus ou não
3 - Casamento Missionário na Igreja para impressionar o rapaz / a menina
a - O fundamento de Cristo nunca é verdadeiramente colocado
b - Verdadeiro caráter, só com Deus.
c - Se Cristo não é a âncora no relacionamento então não tem base
d - Julgo desigual: 2 Co 6:14-18
e - Casais aprendem submeter-se um ao outro em Cristo: Ef 5:21

CASAMENTO E FAMÍLIA
“COMUNICAÇÃO SEGUNDA DEUS”
LIÇÃO ONZE (continuação)
II - Base Da Comunicação:
A) Poder da Palavra é como espada de dois gumes; corta indo e voltando: Hb 4:12
1 - Humilhar-se, perdoar é permitir que a Palavra de Deus reine: Hb 4:13
2 - Não é questão de um estar certo e o outro errado, mas de obediência a Deus
a - O livro de Provérbios é usado para educar e corrigir filhos: Pv 1:1-7
b - Amor vs submissão; pare de discutir e permita que a Palavra trate
3 - É Impossível VOCÊ mudar seu cônjuge, não vai acontecer!
4 - Submeter-se ao senhorio da Palavra de Deus é como submeter a Deus
5 - O ideal é ambos obedecerem, senão, só VOCÊ toma a responsabilidade
6 - Quando nem o marido, nem a esposa obedecem a Palavra, não tem saída

III - Compreensão Da Aliança Mútua: Ec 4:9-12
A) Aliança: Pacto entre duas pessoas comprometendo-se 100% em benefício mútuo
B) É necessário entender que estão juntos em aliança mútua no Senhor Jesus Cristo
C) Seu trabalho é pago melhor: Ec 4:9-12
1 - O adversário não quebra porque tem harmonia, e o poder está multiplicado
2 - Está servindo ao Senhor, não agradando simplesmente o cônjuge

IV - Começando A Comunicação:
A) Comprometer-se a abrir TODAS as áreas da sua vida sem criticar o outro
1 - Aconselhamento para casamento deve tocar em áreas sensíveis para evitar
problemas maiores no futuro
2 - Existe receio de abrir a vida por causa do risco da rejeição pelos outros
3 - Fale de dinheiro, sexo, o que você sabe ou não sabe sobre seu noivo
B) Espere a pessoa terminar de falar completamente ANTES de tentar responder,
interromper a conversa ou fazer perguntas: Pv 18:13
C) Eis-me aqui contigo, a tua disposição do coração será minha: 1 Sm 14:6,7
1 - Ouvir do coração: SUA ATITUDE SEMPRE DETERMINA SUA ALTITUDE!
1 - Só pode conhecer alguém quando fala abertamente um com o outro
2 - Pergunte coisas difíceis para forçar comunicação pessoal e profundo
D) Noivado é um tempo específico para conhecer um ao outro
E) Respeite a honestidade, mesmo que a verdade doe
F) Perdoe, crendo que Deus é poderoso para realizar transformação: * Rm 14:23b
G) Envolva-se na vida do seu cônjuge como se fosse a sua própria: 1 Co 12:25, 26
1 - Especialmente no lar e na família
2 - Sinta o que o outro está sentindo: Rm 12:15
3 - Maridos entendam a responsabilidade das esposas com os filhos pequenos
4 - Esposas entendam seus maridos quando estão sob pressão no trabalho
H) Investe tempo de qualidade só com seu cônjuge: Lc 6:38
1 - Tempo para repousar quando estão exaustos
2 - Mostrem atenção pelo tempo que gastam juntos, sem interrupções
I) Confie em “Cristo em vós a esperança da glória” e no poder da fé: Cl 1:27; Pv 31:11,12

CASAMENTO E FAMÍLIA
“COMUNICAÇÃO PELA PALAVRA”
LIÇÃO ONZE (continuação)
V - Comece Onde Você Está Agora / Hoje:
A) Comunicação verbal: como está? Vou bem; nunca sem comunicação
B) Informativa: fatos e acontecimentos do dia, mas nada pessoal
C) Idéias e opiniões:
1 - Quando encontrar oposição retire-se em silêncio
2 - Pessoas que nunca aprenderam a lidar com as opiniões das outras
D) Expressão de sentimentos e emoções:
E) Completa e verdadeira comunicação emocional
1 - Sem medo de rejeição
2 - Escute as idéias e opiniões dos outros sem preconceitos
3 - Verdadeira comunicação é realizada quando pode falar sem interrupção e ser
entendido, mesmo quando não concordam:
4 - Receio ou medo de rejeição não é mais um fator; isto é comunicar do coração

VI - Resumo:
Comunicação é a mais básica e necessária de todas as ferramentas pela qual um
casamento forte e sucedido esteja construído. Lembre-se que casamentos são construídos, eles
não acontecem simplesmente. Alguns têm e outros não têm. Irmão em Cristo, é necessário
renovar nossas mentes para compreender que esta é um ordem de Deus. O Meu
mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei; se alguém disser
que ama a Deus, e odeia seu irmão, é mentiroso; pois aquele que não ama a seu irmão,
esposo(a), a quem vê, não pode amar a Deus, a quem não vê. Ora, temos da parte dele este
mandamento, que aquele que ama a Deus, ame também a seu irmão, esposo(a). Jo 15:12; 1
Jo 4:20,21

CASAMENTO E FAMÍLIA
“TORNANDO-SE UM”
LIÇÃO DOZE
I - A Natureza Do Homem: Gn 1:26,27
A) Criado a imagem do Deus vivo: Gn 1:26
B) Deus é amor auto-suficiente e você foi criado para sentir e querer deste amor
C) Amor foi depositado no seu espírito quando nasceu de novo: Rm 5:5
D) Ser humano criado para desejar relacionamentos de profundos sentimentos
E) Não é fraqueza mas poder para andar como Cristo andou: 1 Jo 2:5
1 - Não negue esta necessidade, pois tem tanta importância espiritual e física
2 - Não tenta ser superespiritual pensando que não precisa
3 - Palavras pessoas mais precisa; aceitação, amor, propósito, valor, dignidade
4 - Necessidades de ser amado(a) incondicionalmente e sem constrangimento
5 - Necessidade humano de impactar outras vidas na forma significante
6 - Segurança: Conhecimento incondicional de ser amado independente de
qualquer mudança própria com o propósito de ser aceito. Amado com um amor
que não pode comprar, portanto não pode ser perdido. Isto significa a certeza
que está realizando a responsabilidade de ter um impacto positivo na vida de
outro e que não vai passar com o tempo e pela qual sou idôneo, chamado por
Deus para cumprir esta tarefa com êxito pela graça de Deus!

II - Procurando Que Outros Supram Suas Necessidades:
A) Esperar o amor vs submissão: só pode dar de si mesmo, para outra pessoa, depois de
esperar por ela
1 - Se resposta não for positiva, a carne quer se retirar
2 - Aqui seu amor depende do amor de outra pessoa para com você
3 - Distância é usado para tranqüiliza a dor da rejeição
4 - Jogos de palavras / silêncio provando quem agüenta mais; quem ama mais ceda
B) Revelar suas necessidades a outra pessoa, em confiança gera tremendos riscos, pois
esta pessoa pode passar a controlar você
1 - Medo pode entrar no relacionamento: Rm 14:23b
2 - Os dois, simplesmente, ignoram um ao outro; isto é falência no casamento
C) A intenção de Deus é de tornar-nos UMA SÓ CARNE . . . . uma só pessoa!
1 - Adão e Eva tornaram-se um só carne em harmonia e união: Gn 2:24
2 - Cada um para suprir as necessidades mais pessoais um do outro
D) O marido diz: “submeta-se a mim”. A mulher diz: “Ame a mim como Cristo”

III - O Propósito Do Casamento: Gn 2:24
A) A UNIÃO é o ALVO do casamento!
1 - Experimentar o verdadeiro relacionamento com uma pessoa do outro sexo
2 - Esta união é o testemunho, para o mundo, que Cristo vive
3 - O que crê determina quais serão seus alvos, conscientes ou não
B) Relacionamento mais íntimo entre o homem e a mulher, sem egoísmo, dando
de si mesmos por todas as necessidades emocionais e físicas um do outro

CASAMENTO E FAMÍLIA
“TORNANDO UM”
LIÇÃO DOZE (continuação)
III - O Propósito Do Casamento:
C) Não atinge o padrão bíblico até que ambos satisfaçam suas necessidades pessoais
E) Um só espírito: capacidade de se relacionar com o Senhor
1 - O princípio do ministério dinâmico, não acadêmico vem de Cristo apenas
a - Homens; apresentem suas esposas preparadas: Ef 5:25-27
b - Mulheres sejam o sustento que seus maridos precisam: Ef 5:22
c - Cristo é a nossa suficiência e encontramos nEle a Vida: Cl 3:3
2 - Como ao Senhor e não aos homens: Cl 3:17
F) Uma só alma em relação às coisas terrenas: Mt 22:37
1 - Esta união cresce de um compromisso mútuo para ministrar a seu cônjuge de
forma poderosa e constante / 24-7
a - Não seja mecânico, como beijar por meio de um vidro
b - Com propósito; não só ação, mas emoção
c - A alma instintivamente desenvolve armas para evitar a dor ou estímulo
d - Como ter independência
e - Como sair da favela da vida é uma das razões para casar mais cedo
f - Normalmente desenvolve-se mecanismos errados
2 - Enganoso é o coração / alma mais do que todas as coisas: Jr 17:9
a - Decepção da alma incapacita o homem a entender os alvos do Espírito
b - Instrumento terrível da decepção para cobrir motivos egotistas
G) Uma só carne no relacionamento sexual
1 - Pode ser uma das áreas mais dolorosas entre casais quando não satisfeito
2 - Deus nos fez com cincos sentidos para sermos trinos: espírito, alma e corpo

IV - Quatro Opções Para Os Casais:
A) Ignorar as necessidades como se não existissem
B) Satisfazer-se em outras áreas; sucesso, trabalho, hobby, atividades, compras, cursos.
Às vezes engana-se com atividades enganadoras por toda a vida!
C) Tentar achar satisfação um no outro é uma atitude muito comum entre casais
a - Como pulga no cachorro; no casamento são duas pulgas, sem cachorro
b - Quer alimentar tanto um como o outro
c - Conforto na hora de extrema necessidade
d - Dor exige alívio, emoção corre atrás de portas seguras p/ esconder-se
como responder com raiva, mudar de assunto, sair, ficar sempre ocupado.
D) Depender do Senhor para suprir suas necessidades:
a - Significância vem quando reconhece que seu amor gera alegria no
cônjuge e que cada um se sente significante em suprir as
necessidades profundas do outro: 1 Co 12:25,26

CASAMENTO E FAMÍLIA
“O PRINCÍPIO DO MINISTÉRIO”
LIÇÃO TREZE
I - Resumo Da Sua Identidade Como Ser Humano:
A) O ser humano necessita do ser para achar dignidade e valor em seu cônjuge
B) Desejo de ser amado faz parte do que significa para ser humano
C) Pessoas instintivamente requerem segurança e significância
1 - Quando os dois são presentes operaram melhor como pessoas
2 - Quando os dois são presentes há satisfação
D) Suas necessidades no nível mais básico precisam ser satisfeitas
1 - Admita que PRECISA de amor e que Deus ti criou assim
2 - Confie no seu cônjuge para revelar si transparente
3 - Quando seu cônjuge sabe o que você precisa, também pode negá-lo
4 - Sem começo não há esperança de ser plenamente satisfeito
a - Exemplo de pular de uma montanha com uma corda: Dt 33:27
b - Exemplo de paraceta: Sl 73:26
E) Amar precisa de profunda confiança interior que não será machucada
F) Necessidade e honestidade levam-nos a pular de todo coração, haaaaaaaa!

II - Depender Do Senhor Para Suprir:
A) O alvo do casamento é tornarem-se um, confiando em Cristo como base
B) BALANÇA em toda verdade:
1 - No meio de dificuldade a Palavra parece irrelevante e irreal
2 - Esconder-se dentro de Deus como se não tivesse necessidade humana
3 - Os dois são extremos que não libertam verdadeiramente: Jo 8:32
B) Independente da maturidade espiritual vai sentir a dor da perda e da rejeição
1 - A verdade pode dobrar a distância entre as pessoas
2 - Evitar a dor da rejeição escondendo-se atrás do seu valor em Cristo
C) Conhecendo quem é em Cristo permite continuarmos a responder biblicamente
mesmo sentindo a dor e no meio do vazio
1 - Rejeição não pode roubar você do seu valor: 2 Co 5:17
2 - Cristo é a sua força para ter coragem continuar participando: Fl 4:13

III - O Que Fazer Quando For Rejeitado:
A) Comunicar seus sentimentos para Deus abertamente e com sinceridade
1 - O cristão aprende que deve dizer que está tudo bem quando não é assim
2 - Nosso Sumo Sacerdote identifica-se com você em tudo: Hb 4:15
B) Confirmar sua segurança em Cristo Jesus
1 - Ouça a voz do BOM PASTOR: Jo 10:27
2 - Maturidade em renovar sua mente: Rm 12:2
C) Comprometa-se em suprir as necessidades do seu cônjuge
1 - Amar é considerar as necessidades do outro em primeiro lugar
2 - Submissão é considerar seu cônjuge mais importante
3 - Saber que seu cônjuge não pode roubar seu valor em Cristo: Rm 3:3,4

CASAMENTO E FAMÍLIA
“O PRINCÍPIO DO MINISTÉRIO”
LIÇÃO TREZE (continuação)
III - O Que Fazer Quando For Rejeitado:
D) Supra as necessidades do seu cônjuge em palavras, ações expressões / sorrisos
4 - Fé sem obras é morta: Tg 2:17,20,26
5 - No amor maduro não há medo: 1 Jo 4:18
6 - Não andar em amor é pecado elementar e precisa de arrependimento

IV - Retirando-se Emocionalmente:
A) Pessoas tentam achar segurança no seguinte pensamento: “Cristo é só o que preciso”
B) Tudo que Deus faz é por intermédio de pessoas
C) Os problemas não devem ser considerados como uma razão para retirar-se, e sim
motivo para ministrar nas necessidades do outro. Não saia chateada e sem
comunicação com seu cônjuge
C) Satisfação e maturidade no casamento vem quando se compartilha com seu cônjuge
medos, desejos, desapontamentos, ansiedades, alvos, sonhos, etc
D) Para se abrir no início causa medo, mas quando o outro escuta de coração, laços são
forjados para recriar o valor que Deus criou em todos nós
F) Confiança que se coloca em seu cônjuge, e em mais ninguém nesta forma
G) Assim chegar à verdadeira unidade espiritual custa tempo, meses até anos

V - Manipulação Versus Ministério: A Hipótese De Duas Pessoas:
A) Maria não conheceu o pai em casa quando pequena
1 - Automaticamente associa o amor com suprimento, satisfação em ter um homem
amoroso, fiel, bom empregado em casa
2 - Tão logo saísse da casa da mãe realizaria este sonho na vida
B) O pai do Zé, pelo modo de vida, não lhe dava atenção, portanto satisfazia-se com
prestígio e posição
1 - Encontrou uma moça que lhe deu atenção e satisfazia seus instintos
2 - Ele casou com Maria pensando que a amava, porém se enganou . . . .
C) Como transformar manipulação em satisfação de si mesmo para o ministério:
1 - Desenvolva a motivação correta: chamado a suprir as necess. do cônjuge
a - Séries de decisões para escolher um ministério para meu cônjuge
b - O pecado fundamental é o egoísmo, o que é melhor para mim
c - Egoísmo machista requer muitas lavagens até operar transformação
d - Quando você determina que vai o-b-d-cer, o Espírito entrega o poder
e - Medo - recebido ou dado - deixará você vulnerável
2 - Conheça as necessidades do seu cônjuge:
a - Não em aparência; falsos sorrisos, dizendo que está tudo bem
b - Diálogo sincero; como você está se sentindo ficando vulnerável
3 - Conheça a esperança do seu chamado:
a - Você é o escolhido de Deus para ministrar às necessidades do cônjuge
b - Aceite o alvo do ministério, de momento a momento: Rm 1:17b

CASAMENTO E FAMÍLIA
“CANTARES CAPÍTULO UM”
LIÇÃO CATORZE
I - Cantares, O Livro Do Amor Verdadeiro:
A) Salomão era o homem mais sábio do mundo, mas desviou-se da Palavra de Deus
B) O amor começa com o alicerce do conhecimento de Deus e obediência a Ele
C) Necessidade diária de obedecer e agradar a Deus
D) Cantares foi escrito a uma jovem que Salomão amou mesmo, antes de sua apostasia
E) Cantares contem oito passos para desenvolver o amor verdadeiro:

II - Passo Um - Forte Atração Controlada:
A) Beija-me com os beijos de tua boca: Cant 1:2
B) Atração de ambas as partes sob o controle do Espírito
C) Se não houver atenção aqui, a tendência é que o estímulo próprio diminua

III - Caráter Purificado:
A) Como óleo purificado é o teu nome: Cant 1:3a
B) Os nomes, antigamente, indicavam o caráter da pessoa
B) O óleo no Oriente Médio era purificado mediante uma série de telas feitas de pedras
de tamanhos variados que iam de seixos até areia, passando pela última peneira o
óleo estava limpo de todas as impurezas
D) Salomão era um homem piedoso de caráter purificado das impurezas
E) O caráter piedoso do homem move a mulher piedosa para interessar nele
1 - A maioria dos homens não reconhece isto
2 - Quando a integridade do homem é falha a mulher fica insegura
3 - Ficar nervoso ou gritar faz a mulher perder a confiança no caráter do homem

IV - Respeitado Por Outros:
A) Por isto as donzelas te amam: Ct 1:3b
B) Outros da corte real também notaram o caráter de Salomão e gostaram
C) A confirmação de outros por perto é a confirmação ou aviso sobre o caráter
1 - Quando você é o único que vê o bem em alguém, tenha cuidado
2 - O amor verdadeiro tem duas partes; aparência física e caráter espiritual
D) Não se pode esconder uma luz: Mt 5:14

V - Liderança Do Marido:
A) Leva-me após ti, . . . Apressemo-nos, vamos correr juntos; Rei Tiago Ct 1:4b
B) A cabeça espiritual e emocional no casamento e no lar
C) A noiva está pedindo que Salomão tome a liderança
D) Quem é maior que todos? Um servo: Mt 20:25,26
E) Governo divino é quando o homem lidera no lar. Liderança é senhorio
1 - Hoje em dia muitos homens vêm de lares sem a figura paterna
2 - Não reine por constrangimento, mas por amor: 1 Pd 5:2
3 - Mulheres submetam-se ao exemplo do amor do marido: Ef 5:22

CASAMENTO E FAMÍLIA
“CANTARES CAPÍTULO UM”
LIÇÃO CATORZE (continuação)
VI - Aumentando A Segurança No Relacionamento:
A) Eu sou morena, porém formosa: Ct 1:5
B) Durante o noivado deve ter senso de segurança
quanto mais se aproximar o dia
1 - Permita que o Espírito analise, se não estiver segura
2 - Noivado é o tempo para conhecer um ao outro com honestidade
C) Quando a noiva reclama sobre inferioridade; a cor da pele, o fato de ser trabalhadora
1 - O noivo tem que dar segurança durante este tempo, para colher confiança
2 - Às vezes um vem de uma família rica e outro de família pobre
D) Salomão confortou a noiva com toda segurança, cada vez mais:
1 - O meu amado é meu, e eu sou dele: Ct 2:16
2 - Eu sou do meu amado, e o meu amado é meu: Ct 6:3
3 - Eu sou do meu amado, e ele tem saudades de mim: Ct 7:10
4 - O amor genuíno cria segurança em cada estação da vida
5 - Depois de um ano, seu estímulo próprio deve ser maior do que ano passado

VII - Dando Louvor:
A) Mais de 40 vezes, Salomão expressa seu amor em palavras, em Cantares
1 - Voluntários de sete homens casados:
2 - Exemplos: 1:9, 13, 15; 2: 2,14; 4:1, 4:3, 4, 7; 5:2, 9 etc
B) Na Noite de núpcias, Salomão louva sua noiva sete vezes, o número da perfeição
C) Quadros de palavras formam imagens inesquecíveis

VIII - Foco Em Todo Tempo:
A) O meu amado é para mim um saquitel de mirra, posto entre meus seios: Ct 1:13
B) Antes do Gleid, Bom Ar, desodorizantes, mirra era usado para perfumar o ar
1 - A fragrância de Salomão ficou com ele a noite toda
2 - Não tire da mente, pois tal atitude deve ser continuada no casamento
3 - Exemplos: telefonar para casa ou trabalho, mandar cartas, etc

Resumo:
Seguindo estes passos há uma união espiritual do casal. Salomão disse: As traves da
nossa casa são de cedro, e os seus caibros de cipreste, fundamento feito com Cristo como
pedra angular Ct 1:17. Não pratique o casamento missionário, esperando que o outro se
converta depois dos votos. Oito passos para um relacionamento de amor que vai durar.
Crescendo de atração física a compromisso verdadeiro. Se você já está praticando cinco ou
mais destes pontos no seu casamento, você está fazendo com que seu relacionamento esteja
bem fundamentado para crescer solidamente. Praticando menos do que cinco é bom você
aprender mais sobre como melhor estabelecer seu casamento com um encontro de casais,
livros ou aconselhamento. Os loucos desprezam a sabedoria e o conselho. Pv 1:7

CASAMENTO E FAMÍLIA
“CÉU NA TERRA NO CASAMENTO”
LIÇÃO QUINZE
I - Tudo Começa Com Amizade:
A) Intimidade não se refere somente ao sexo, mas conhecendo a pessoa que aprecia
você por tudo que é apesar das falhas e imperfeições
B) Segundo o mandamento de amarmos uns aos outros: Jo 15:12; 1 Jo 3:23
C) Não acontece do dia pra noite, é um processo que pode ser longo e às vezes doloroso
D) Andar em perdão, porque a chave do amor é perdão contínuo: Ef 4:32
1 - E esquecer: Sl 103:12
2 - De novo e de novo: Mt 18:21,22; Mc 11:25
3 - Falta de perdão permite tormento, operação de demônios: Mt 18:22-34
E) Andar em amor é energia para o corpo físico enquanto amargura gasta energia
F) Perdão rápido e completo é um sinal de maturidade espiritual; filho Huios
G) Honestidade; não fale que está tudo bem quando, na verdade, tem rancor, falta de
perdão, amargura, ciúmes, invejas, e contenções. Fale a verdade e não minta

II - Confiança:
A) Todo relacionamento é baseado em confiança. A fé em Jesus Cristo é baseada em
confiança porque Ele sempre deseja o melhor para você e NUNCA falha
B) Primeiro você aprende a confiar no Senhor Jesus Cristo depois nos outros
C) Aprenda a ser próximo; osso dos meus ossos e carne da minha carne: Gn 2:23
1 - Não conte segredos para os outros, especialmente para seus parentes
2 - O homem perverso espalha contendas: Pv 16:28
3 - Princípio; se tiver dúvida sobre o que compartilhar, então não fale
D) Estabeleça um ambiente seguro para ambos, o lar deve sempre ter paz
1 - Não saia de casa sem contar ao outro aonde vai e quando vai voltar
2 - Mulheres aprendam a ser pessoas de uma só palavra
E) Até a confiança está estabelecida terá; medo, reclamações, murmurações etc
F) A aparência é importante, porém sua aparência não pode ser alicerçada nisto
1 - O amor será a razão se não estiver baseado no caráter interior da pessoa
2 - A aparência muda, especialmente depois dos filhos
G) Obediência e submissão:
1 - Confiança cresce cada vez que obedece ao Pai
2 - Uma mulher em submissão ao marido terá confiança
E) Maridos, sempre mantenham sua palavra com suas esposas; esposas nunca
esqueçam das promessas feitas aos seus maridos

III - Confrontação Necessária:
A) Em todo tempo ama o amigo, e na angustia se faz o amigo: Pv 17:17
B) Concordar sempre e amar em todo tempo
C) Não queira amigos que sempre concordam contigo: Mt 15:8

CASAMENTO E FAMÍLIA
“CÉU NA TERRA NO CASAMENTO”
LIÇÃO QUINZE (continuação)
III - Confrontação É Necessária:
D) Melhor é a repreensão franca do que o amor encoberto: Pv 27:5
E) Como corrigir ou contar algo negativo:
1 - Começa com algo bom, depois fale e permita uma resposta
2 - Se não houver concordância pelo menos concordem em orar
F) Quando as mulheres corrigem seus maridos, a dor dura pouco tempo. Quando os
maridos corrigem suas esposas é necessário calmo, pois demora mais tempo para o
dor passar
1 - O homem foi feito do pó da terra e naturalmente é mais duro
2 - Deus criou a mulher com mais carinho e cuidado
3 - Permita que o Todo Poderoso lide com você mediante seu cônjuge
4 - Não exija que o efeito da correção seja instantâneo
G) Contendas, ressentimento, raiva, inveja, amargura destroem seu lar

IV - Conselho:
A) Bem aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios: Sl 1:1
B) Se precisar de conselho, procure-o com pessoas qualificadas, não com aqueles que
simplesmente concordam com a resposta que você deseja
1 - Se você quiser a vontade de Deus, então não procure o conselho de descrentes
2 - Se seu marido bate em você, não procure alguém que faz o mesmo
3 - Pensando em se divorciar, não procurem só pessoas divorciadas
4 - Conselho sobre trabalho, não fale com pessoas que não crêem em trabalhar
C) Na multidão de conselheiros há segurança: Pv 11:14b
D) O adversário vai sempre tentar mostrar a você todas as falhas do conselheiro
E) O tempo certo é importantíssimo; não durante o almoço ou quando está cansado
F) Modo de falar:
1 - Não fale com sua esposa como fala com as crianças: meu filho, minha filha
2 - Mulher não seja rixosa com seu marido. O lar é um lugar de paz!: Pv 27:15
G) Nabal é um exemplo negativo e Abigail, positivo: 1 Sm 25:2,3,13-15, 24, 27-29, 38-42

IV - Companheirismo:
A) Quando casam não mais são dois, porém UM: Ef 5:31
B) Mulheres nunca são eremitas. O homem tem menos necessidade de ter uma
companheira do que a mulher tem de um companheiro
C) Não encha sua vida com tantas atividades que fique cansado demais
D) Aprenda como agradar seu cônjuge. Você quer feliz: Rm 14:19
E) Tempos de emergência é que revela se tiver amigos:
1 - Use suas palavras para edificar seu cônjuge e não para destruir: Ef 4:29
2 - Toque de mão, um abraço, sorrisos etc

CASAMENTO E FAMÍLIA
“CÉU NA TERRA NO CASAMENTO”
LIÇÃO DEZESSEIS
I - Compromisso:
A) Definição: obrigação pessoal com alguém para atingir um alvo, é um modo de vida
B) Casamento envolve compromisso e exige conhecimento dos votos: Rt 1:16
1 - Os votos declaram que vão viver juntos por toda a vida
2 - Os votos declaram que vão se amar independentemente das dificuldades
3 - Os votos declaram que a mulher vai depender no marido para o suprimento
4 - Muitas vezes mulheres decoram os votos enquanto homens nem ligam
C) Se um ficar doente este é o tempo que o compromisso está provado
D) Envolve as emoções da outra pessoa também, sabendo como ela pensa
1 - Permita que seu cônjuge apresente novas idéias sem você se ofender
2 - Não se ofenda facilmente, aprenda a resistir a ofensa pessoal: Sl 119:165
E) Não force seu cônjuge a ser alguém, creia que Deus molderá como Ele quer

II - Sensitividade:
A) Um das maiores reclamações é a falta de consideração de um para com o outro
B) Quando o homem começa a ficar só é o sinal de que algo está errado no casamento
1 - O homem quer falar do que está no íntimo do seu coração e mente, se a
esposa o convencer que vai ouvir e escutar
2 - Mulheres precisam das pequenas coisas satisfeitas também. Não apenas casa,
carro e comida na mesa. Elas precisam de atenção, amor, entendimento...
C) Muitas vezes parece que um só está mudando:
1 - Elemento Divino: Deus move-se para honrar a sua fé
2 - Continue sensível a Deus e Ele dará a estratégia para quebrar o julgo!
D) Dando presentes:
1 - Não tem que ser datas especiais, nem coisas caras
2 - Não fique sempre esperando receber presentes, procure dá-los
3 - Escolha você mesmo os presentes para seu cônjuge
4 - Nunca troca os presentes dados a você sem quem lhe concordar
5 - Nunca critique o presente que seu cônjuge dá: Gal 6:7
E) Não faça decisões sozinhas, assim mostra que não é sensível ao outro
F) Mulheres precisam de um abraço. O abraço faz maravilhas! Clinicamente o abraço
reduz o estresse, cura depressão, cria energia e consome quase nada, também induz
ao sono. Não existem efeitos negativos como drogas e ao mesmo tempo é um
medicamento milagroso que vicia porque forma hábito. É orgânico, sem pesticidas,
preservativos ou ingredientes artificiais. O abraço cura muitas enfermidades, não tem
peças que mexem e não precisa de pilhas. Não precisa regular na oficina e não tem
mensalidade. O abraço não paga impostos nem polui e é provado que não pode
roubar nem enganar. Portanto tem garantia porque é altamente tóxico quando tomado
em doses maiores. O custo? De graça! Peça ao seu marido uma demonstração.

CASAMENTO E FAMÍLIA
“ATENÇÃO MULHERES”
LIÇÃO DEZESSETE
I - Esposas Respeitem Seus Maridos:
A) Para ser a esposa que Deus designou é necessário cumprir tudo o que Deus ordenou
B) E a esposa respeite a seu marido; respeito é obrigatório para homem: Ef 5:33b
1- Respeitar: reverenciar, honrar, admirar ou considerar
2 - Quem honra vai também lembrar o que fala, e falar bem para os outros
C) Demonstre mais respeito ao seu marido do que a outros homens
1 - Nunca crê no que os outros dizem, porém não crê no que o marido diz
2 - Nunca mostra mais consideração ao seu pai do que a seu marido
3 - Exaltando a outro automaticamente diminui o seu marido
D) Pedir coisas quando não tem dinheiro é colocar peso no marido
1 - Casa nova, apartamento maior, carro do ano, móveis, dois disto, três daquilo
2 - Roupas, jóias, feriados, viagens, outro carro
E) Peça conselho, opiniões, experiência do seu marido sobre decisões
1 - Compras de roupas; quando você o honra, ele suprirá suas roupas
2 - Não peça conselhos ao seu marido só quando sabe que ele vai concordar
F) Lembre das promessas não cumpridas: comida que gosta, refeições / sobre mesa
1 - Quando começa a cumprir suas promessas, ele se comunica mais contigo
2 - Quando a esposa semeia paciência no marido, vai colher paciência
G) Honra seu marido em frente dos filhos:
1 - Se as crianças agradecem por algo comprado, fale: “Seu pai e eu compramos”
2 - Quando amigos agradecem um presente diga que escolheram juntos
H) Se seu marido é chamado para o ministério, negócio etc, não questione
1 - Às vezes, as esposas pensam que se o marido tem um negócio, elas também
devem ter um separado dele
2 - Você tem o chamado divino de ser a maior auxiliadora do seu marido
3 - Tenha revelação na esperança do seu chamamento: Ef 1:18

II - Crítica:
A) Criticar é o mesmo que derrubar. Mulheres têm o chamado para levantar o homem e
não derrotá-lo. Isto é o que o adversário mais deseja, portanto, não seja instrumento
B) Tome cuidado para não falar mal do seu marido na frente de seus filhos ou de
qualquer outra pessoa
C) Exercer pressão até algo ser feito: irritar, atormentar ou reclamar continuamente
1 - Você pode lembrar seis coisas que reclamou nos últimos sete dias: Pv 27:15
2 - A natureza da carne vai enfatizar as coisas negativas: Rm 8:7; Is 61:1
D) Não permita que coisas pequenas se desenvolver em discussões
E) Comparando seu interesse / opinão com o dele:
1 - Esperando que seu marido responda as carências dos outros como você
2 - O homem não é melhor do que a mulher e vice-versa
3 - Deus criou diferente para um complementar o outro perfeitamente

CASAMENTO E FAMÍLIA
“ATENÇÃO HOMEMS”
LIÇÃO DEZOITO
I - O Homem Tem Muito Para Aprender:
A) O homem, geralmente, não entende muito bem a mulher, pior é, quando não querem
entender. Aprenda a desenvolver o relacionamento independente da aparência para
agradar sua mulher. Procure se apresentar a Deus aprovado como obreiro que estuda:
2 Tm 2:15
B) Tome a cruz e siga Jesus Cristo: Mt 16:24
1 - Tomar a imagem de Cristo: 2 Co 5:17
2 - Cristo em vós, a esperança da glória: Cl 1:27

II - Humilhar-se Perante Deus E Buscá-Lo:
A) Ele ensinará como amar, isto é dar sua vida por ela e os filhos: Tg 4:7-10
1 - Dar honra a sua esposa: Ez 16: 9-12
2 – Honrar; Dar alto valor: 1 Pd 3:7
3 - Quando der alto valor, vai aprender como segurá-la também
B) Estude e leia sobre casamento, se não aprender como vai concertar-la?
C) O relacionamento com a esposa cresce proporcionalmente ao seu amor a Deus
D) O homem vai aprender a diminuir as coisas que ferem a esposa quando
descobrir como amar a Deus

III - Liderança É Uma Ordem, Não Uma Opção:
A) As esposas precisam de estabilidade, por isto, os homens precisam ser bons líderes
B) Primeiro, é necessário ser instruídos
1 - A cabeça do homem em tudo; negócios, conversas, integridade deve ser
Cristo. Se Cristo não é a cabeça, na verdade, a mulher não vai seguir o marido
2 - O homem só será um bom líder na família quando aprender como seguir Cristo
3 - Submissão não é estratégia de pranto e medo
B) O bom líder sabe onde está indo na vida; como outros vão segui-lo se você
mesmo não sabe onde está indo
1 - Comunique sua esposa sobre seus alvos, desejos, sonhos e direção
2 - Sem visão o povo se corrompe: Pv 29:18
a - Sem direção sempre tem confusão
b - Sempre coloque alvos e exponha para a família ver
D) Invista no que você crê na sua esposa
E) Cobiça procura o que pode receber, enquanto o amor procura o que pode dar

Resumo:
O homem, como cabeça da casa, deve fazer a seguinte confissão diária. Eu sou a cabeça
da minha casa e JESUS é a minha cabeça. Eu não serei alguém sem conhecimento, mas
conhecerei a verdade que liberta, a Palavra de Deus. Eu serei providente em como lidar, amar,
proteger e suprir para minha esposa e filhos. Amém.

CASAMENTO E FAMÍLIA
“ENTENDER A DIFERENÇA”
LIÇÃO DEZENOVE
I - Homem E Mulher São Diferentes:
A) Homem e mulher são fundamentalmente diferentes em como aproximar coisas
1 - O homem ver o lado racional, a mulher ver o lado emocional
2 - O homem é orientado a tarefas, funções e alvos, a mulher quer sentir
3 - Especialmente em casa, o homem precisa de respeito e a mulher de amor
4 - Os homens são criados para agüentar pressão, feito de pó da terra, enquanto as
mulheres não se dão bem sob pressão
B) Aprenda a reconhecer quando o estímulo próprio da esposa está lá em baixo
1 - Mulheres são criaturas de resposta e ouvido: elas reagem com palavras
Ela aprende a sentir-se bem sobre si mesma através do marido
2 - Homens; Se não for sensível às necessidades emocionais das mulheres,
então elas não serão tão sensíveis às suas necessidades físicas. Acordem!
3 - Amor para os homens, em geral, quer dizer sexo e para as mulheres quer dizer
romance. Seja romântico e prove à sua esposa o quanto à ama!
4 - Deus fez o sexo para o prazer do homem e da mulher juntos. Sexo traz
vitalidade para o casamento
5 - O homem deve ficar ao lado da esposa quando houver problemas com os filhos
C) Rapazes! Entendam que as moças estão procurando alguém que possa ajudá-las a
sentir-se bem consigo mesmas. Alguém que as ouça, as entenda e cuide delas
D) Jacó tinha duas esposas e as duas tinham problemas de baixa estima
1 - Léia não era bonita, mas podia ter filhos
2 - Raquel era bonita, mas não podia ter filhos
E) Rebeca mostra a necessidade de segurança na mulher:
1 - Rebeca viu que Isaac podia sustentá-la: Gn 24:35,36; 50,51,58
2 - A necessidade de segurança da mulher não é uma questão de cultura e
sim de instinto. No jardim nunca houve falta de nada

II - Não Fira Um Ao Outro:
A) Meu povo está sendo destruído por falta de conhecimento: Os 4:6
B) Às vezes, logo no início do casamento, machucam-se um ao outro sem necessidade
C) Críticas a respeito de como falar, comer, se aparenta, use sabedoria
1 - Aprender a repreender os maus pensamentos sobre seu cônjuge: 2 Co 10
2 - Benignos um para com o outro, misericordiosos: Ef 4:32
a - Submeta-se a Deus orando no Espírito Santo: Is 28:11,12
b - Procure ver (entender) como outro vê
D) Ame seu próximo como a si mesmo; com todo o coração: Mt 22:36,37; Mc 12:31
E) A responsabilidade deve ser balanceada entre ambos:
1 - Financeiramente
2 - Homens ajudam nas tarefas de casa
3 - Com educação dos filhos

CASAMENTO E FAMÍLIA
“ENTENDER A DIFERENCIA”
LIÇÃO DEZENOVE (continuação)
II - Não Fira Um Ao Outro:
F) Consideração:
1 - Homens gostam de esportes, as mulheres, em geral, não entendem disto
a - Interesse-se por outras áreas e então compreenderá o outro lado
b - Mulheres aprendem a amar seus próprios maridos de qualquer jeito e sem
criticá-los, eles vão andar com você no shopping alegremente
2 - A esposa precisa confiar que você a ama mais do que sua mãe; ciúmes
a - Aqui está boa parte do clássica problema entre a esposa e a sogra
b - O homem é chamado para sair da parentela e unir-se à mulher: Gn 2:24
c - Homens, vocês não estarão obedecendo a Deus se não colocarem suas
esposas em primeiro lugar
G) Palavras têm o poder de destruir ou criar vida: Pv 18:21; Ef 4:29
1 - Vida ou morte
2 - Palavras erradas podem destruir um casamento
3 - Palavras corretas podem salvar um casamento
4 - Mulheres são curadas dos machucados mais lentamente

III - Seu Relacionamento É Precioso:
A) A esposa é um tesouro: Mt 6:21
B) Deve sempre dar primeiro lugar aos seus cônjuges
1 - Se na hora da refeição a esposa está no telefone à uma hora, dê um sinal
2 - A prioridade é a esposa e não os esportes
3 - Usar seus dias livres com seu cônjuge e não com os amigos
C) Honre a opinião do outro:
1 - Ouça a opinião do outro, mas fique preparado para respostas honestas
2 - Guarde as lágrimas, os gritos e conversa como adultos
D) Homens recebem gratificação em alcançar os alvos estabelecidos
E) Mulheres recebem gratificação quando a família está em ordem: Pv 31:12,28,29
1 - O homem ajuda a ensinar os filhos como tratar a sua esposa
2 - Quando a mulher não é apreciada, ela fica sem energia: * Pv 25:11
G) De acordo com uma estatística realizada na Alemanha Ocidental e publicada
numa revista médica, o marido que beija a sua esposa todas as manhãs, antes
de ir ao trabalho, provavelmente vai viver 5 anos mais, ganhar 20 a 35% a mais
no salário, perder 50% menos tempo de serviço por causa de doenças e estará
envolvido em menos acidentes automobilísticos que o marido que não faz. Que
tal começar hoje irmão?

CRIAÇÃO dos FILHOS
“DISCIPLINA COM AMOR”
LIÇÃO VINTE
I - Deus O Pai É Nosso Exemplo:
A) Toda escritura é boa, inspirada por Deus e útil para o ensino, repreensão, correção
e educação em justiça: 2 Tm 3:16.
1 - A Palavra de Deus é o manual de instruções para criação de filhos
2 - Aqui o homem encontra sabedoria divina e não parcial
B) A filosofia do mundo – humanismo - ensina uma noção falsa de amor:
1 - Humanismo ensina que disciplina paterna é errada, crianças são boas·
a) “A estultícia - qualidade de estulto, néscio, ou tolo - está ligada ao coração
da criança, mas a vara da disciplina a fasta dela”: Pv 22:15
b) A natureza Adâmica está evidente nas crianças
1 - Vontade de servir a si mesmo e ser servido
2 - Auto gratificação, egoísmo, desconforto leva para coro.
3 - Manifesta nas palavras: “Eu quero”
c) A criança entregue a si mesmo (para fazer tudo quanto quiser) vem a
envergonhar a sua mãe: Pv 29:15
2 - Humanismo ensina: “deixa a criança à vontade e serão felizes e realizadas”
C) O propósito de Deus para autoridade paterna é a disciplina no lar:
1 - Disciplina é para o que crianças precisam não o que elas querem
2 - Crianças não tem a maturidade para discernir a diferença
D) Verdadeiro amor corrige quando necessário, porque Deus corrige seus filhos.
1 - Filho meu não menosprezes a correção que vem do Senhor: Heb 12:5, 6
a) Como é que um pai corrige o filho preferido? Pela Palavra: Pv 3:12
b) Fazendo o que a carne quer leva a escravidão da carne: Jo 3:6
c) Paz e alegria verdadeira vem pelo 1 e 2 mandamento: Mt 22:37-39
d) Primeiro vem advertências acima do mandamento divino: Num 14:22
e) Desobediência do mandamento finalmente traz correção: Ex 4:14
2 - Que retém a vara aborrece o seu filho, o que o ama disciplina: Pv 13:24
a) Motivação de correção mantém os padrões de amor e interesse da criança
em vista. . . Amor deseja o melhor para cada um
b) O verdadeiro amor não fecha simplesmente os olhos, mas usa todas as
oportunidades para o ensino.
E) 1 objetivo é que seus filhos aprendam a amar e servir a Deus de coração
F) 2 objetivo é que seja formado o caracter de Cristo nos filhos
G) Mesmo Deus que é amor também é o Deus da verdade
1 - Os dois são reconciliados em Cristo na cruz do calvário: Gl 3:13
2 - Verdadeiro amor tem também verdadeira disciplina
3 - Seus filhos não vão aborrecer você quando correção é feito em amor
4 - Uma das maiores lições para crianças é que o comportamento negativo leva
para conseqüências negativos - James Dobson – psicólogo cristão

CRIAÇÃO dos FILHOS
“DISCIPLINA COM AMOR”
LIÇÃO VINTE (continuação)
II - Correção Errada:
A) A existência do falso prova a verdadeira. . . não jogo tudo fora com o mal
B) Abuso em correção:
1 - Crueldade e brutalidade. . . levado aos excessos
2 - Agressão verbal e físico
3 - Emocional, mental e psicológico (negligência, rejeição, espancamento).
C) Não joga fora o nenê com a água do banho
1 - Às vezes pais tem sofrido abuso quando pequenos é agora tem dificuldade para
exercer correção dos seus filhos porque lembra dos abusos
2 - Lembre que correição Bíblica está feita em amor e paciência
3 - Evitar a todo custo os extremos de crueldade e negligência
D) Quando fala em correição alguns adultos pensam logo dos extremos
E) Para deixar aplicar disciplina com amor também é um extremo
1 - Não retires da criança a disciplina, pois se a fustigares com a vara, -fustigar
quer dizer: traz correição não machucar - não morrerá. . . e livrarás a sua
alma do inferno: Pv 23: 13,14
2 - Não é desculpa dos pais para desabafar tensões porque “a ira do homem não
produz a justiça de Deus”: Tg 1:20
3 - Produz frutos pacíficos aos que têm sido por ela exercitados: Heb 12:11
a) A maioria dos meninos de rua nunca receberam correição
b) Na penitenciaria, pessoas normalmente não receberam correição
c) Quando tiver razões justas com a maneira que Deus designou
d) Correição é trabalho para pais responsáveis. . . Às vezes 5-10 anos

III - Cinco Razões Para Não Bater:
A) A vara não é a solução para todos os problemas como um remédio milagroso
B) Algumas razões para NÃO usar a vara:
1 - Para forçar, realizar certas tarefas que não estão preparadas para fazer.
a) Estudar, ler, ganhar boas notas na escola.
b) Empenhar bem nos esportes, fazer o que outras crianças fazem.
2 - Acidentes ou ações sem erro ou culpa
3 - Julgamento apressado. . . Quando não estiver clara a informação
4 - Por raiva. . .
a) Regra em correção é não usar a vara enquanto não tiver em paz
b) Nunca corrigir seu filho enquanto estiver bravo ou nervoso

IV - Áreas Para Ser Disciplinadas:
A) Desobediência voluntária: Ef 6:1; Cl 3: 20
1 - O natural para crianças é desobedecer, por isto venha o mandamento.
2 - Todos precisam APRENDER OBEDECER aos pais, nenhum isento.

CRIAÇÃO dos FILHOS
“DISCIPLINA COM AMOR”
LIÇÃO VINTE (continuação)
IV - Áreas Para Ser Disciplinadas:

correição

B) Atitudes erradas: Mq 6:8; Ec 12:13; SL 100: 2
1 - Fazer o que é certo para as razões certas - alegria e boa vontade: Is 1:19
2 - Murmuração não é a atitude correto: Fl 2:14, 15.
3 - Obedecer porque vai ganhar um presente - bala, pirulito, sobremesa
4 - Importante que crianças aprendam que obedecer agrada Deus e os pais
C) Mentiras. . . Demonstração da autoridade da Palavra de Deus para eles
D) Roubos. . .
“
“
“
“
“
“
“
“
“
E) Quando a criança não parar as ações contrárias depois os pais ordenem
desobediência e isto precisa ser corrigido
1 - Por exemplo: “Vem aqui” ou “pare com aquilo”
2 - Algo fora da capacidade dela não seria considerada desobediência
F) Obediência é total enquanto submissão não é necessariamente total
1 - Obediência incompleta na vida de Saul: 1 Sam 15:1-22
2 - Obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de
carneiros: 1 Sam 15:22b.
G) Demorar a obedecer é o mesmo do que desobedecer: Jonas 1-2
1 - Quando crianças aprendem a obedecer somente quando os pais gritam
2 - O objetivo é fazer com que as crianças obedeçam de imediato
3 - Pais: se vocês ficam sérios só depois falar cinco vezes os filhos aprendam
4 - Quando os filhos não obedecem na primeira vez, o resultado é um lar que não
está operando em tranqüilidade e paz.
5 - Fica firme no que disseram sem vacilar se a criança corar
a) Às vezes a criança sabe que tem que obedecer em casa mas, não na
igreja ou no super mercado.
b) Se outros adultos interropem ainda fica firme
H) Jesus sempre obedeceu ao Pai imediatamente em tudo: Jo 8:29
I) Crianças precisam de liberdade e confiança para poder fazer perguntas

V - Instruções Sobre Correção:
A) Utilizar o instrumento certo
B) Imediatamente depois a falta e seu coração estão certos
C) Em lugar recluso
D) Esclarecer bem os fatos do porque
E) Na posição não adequada
F) No lugar certo
G) Até houve arrependimento
H) Reconciliação e reconfirmação de amor

