Cinco Condições Indispensáveis Para o Casamento

1. Crescendo no Senhor – ativos na igreja
2. Autoridade de Deus – biblicamente aptos para o casamento
3. Aprovação dos pais
4. Tempo certo/vocação – emprego – foco
5. Incentivando a excelência – manifestando a piedade

Antes de Casar
Casamento
________________________________________________
Communicação

Sexo

Namoro

Vida a Dois
Devoções Juntos
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1a Sessão
Oração
1.
2.
3.
4.

Serão 6 sessões – 30 a 45 minutes
Recomendar a leitura de um livro específico sobre o casamento bíblico
Entender e concordar com padrões e procedimentos para usar a igreja
Trazer suas Bíblias

Voce tem assumido a liderança espiritual no seu relacionamento? Ou seja: orar,
devoções e leitura bíblica direção, exemplo de vida, tomar iniciativa:
espiritualmente, Escrituras, decisões sábias, igreja, vida pessoal, serviço, ensino
no caminho – Deuteronômio, focado em Cristo, reservando tempo para ler a
Bíblia e orar juntos, frequencia na igreja, estudar juntos (Efésios 5). Você (noivo)
toma a iniciativa para orar? Você verifica a leitura bíblica dela? Você frequenta a
igreja?
Vocês têm se guardado puros e santos? (Hebreus 13:4)
Hebreus 13:4, “Digno de honra entre todos seja o matrimônio, bem como o leito sem
mácula; porque Deus julgará os impuros e adúlteros”.
João 3:17, “Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o
mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele”.
1 Coríntios 6:18-20, “Fugi da impureza. Qualquer outro pecado que a pessoa cometer,
é fora do corpo; mas aquele que pratica a imoralidade peca contra o próprio corpo.
Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo que está em vós, o
qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? Porque fostes
comprados por preço; Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo”.
Gálatas 5:16-19, 22-25, “Digo, porém: Andai pelo Espírito, e jamais satisfareis a
concupiscência da carne. Porque a carne milita contra o Espírito, e o Espírito contra a
carne, porque são opostos entre si; para que não façais o que porventura seja do vosso
querer. Mas, se sois guiados pelo Espírito, não estais sob a lei. Ora, as obras da carne
são conhecidas, e são: prostituição, impureza, lascívia.
. . .Mas o fruto do Espírito é: amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, a
bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. E os
que são de Cristo Jesus crucificaram a carne, com as suas paixões e concupiscências.
Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito”.
Efésios 5:2-3, “E andai em amor, como também Cristo vos amou, e se entregou a si
mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Mas a impudicícia, e
toda sorte de impurezas ou cobiça, nem sequer se nomeie entre vós, como convém a
santos”.
Colossenses 3:5-7, 17, 24, “Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena: prostituição,
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impureza, paixão, lasciva,desejo maligno, e a avareza, que é idolatria; por estas coisas
é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Ora, nessas mesmas coisas
andastes vós também, noutro tempo, quando vivíeis nelas. . . .E tudo quanto fizerdes
por palavras ou por obras, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a
Deus Pai. . . . Cientes de que recebereis do Senhor a recompensa da herança. A
Cristo, o Senhor, é que estais servindo”
1 Tessalonicenses 4:3, “Pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação: que vos
abstenhais da prostituição”.
1 Coríntios 7:2, “Mas, por causa da impureza, cada um tenha a sua própria esposa e
cada uma o seu próprio marido”.
João 3:30, “Convém que ele cresça e que eu diminua”.
João 4:16-18, “Acudiu-lhe Jesus: Vai, chama teu marido e vem cá”. Ao que lhe
respondeu a mulher: Não tenho marido. Replicou-lhe Jesus: Bem disseste, não tenho
marido; porque cinco maridos já tiveste, e esse que agora tens não é teu marido; isso
disseste com verdade”.
Provérbios 27:6, “Leais são as feridas feitas pelo que ama, porém os beijos de quem
odeia são enganosos”.
Você recomenda o aconselhamento pré-nupcial para noivos? Se recomenda, por
que?
O aconselhamento pré-nupcial é indispensável e pode literalmente salvar o casamento.
Cada noivo procura se apresentar da melhor forma possível, escondendo detalhes
embaraçosos, habitos, defeitos e temperamentos. Entram no casamento com muitas
expectativas sobre a vida conjugal. Grande conflito. Podem se preparar para
discussões e mágoas jamais previstas durante o namoro.
‘E por isso que creio firmemente no valor do aconselhamento pré-nupcial baseado na
Bíblia. Cada casal de noivos, até mesmo aqueles que parecem estar em perfeita
sintonia, devem participar de pelos menos 4 sessões com uma pessoa treinada para
ajudá-los a se prepararem para o casamento. O objetivo principal destes encontros é
identificar as expectativas de cada um, para trabalhar as áreas de possível conflito,
para assumir compromissos espirituais e morais e para dar-lhes a oportunidade de ter
êxito no casamento.
CASAMENTO
1. Seja honesto em tudo—todas as cartas na mesa—sigilo/direto ao assunto
A. Você assumiu a liderança espiritual do lar?
A. Você manteve a pureza e santidade?
2. Salvação/batismo
A. Os conjuges devem pertencer à mesma fé
A. Quem é o líder espiritual do casal?
3. Pureza/imoralidade/PERMANEÇAM SANTOS—perguntarei cada semana!
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4. Aprovação dos pais—pedir a aprovação dos pais ou a benção (fale dos seus
relacionamentos com os pais; honrar e amar)
5. Divorciados? – Há outros filhos? Está grávida agora? Algum aborto?
6. Toma bebidas alcoólicas? Drogas/vícios?
1. Nomes completos
2. Local do casamento
A. Normas da igreja
B. Reservas/calendário da igreja
3. Data/hora do ensaio
4. Data/hora/convites
5. Casamento civil
a.Cartório, endereço, procedimentos (local, data, hora, testemunhas)
i. Despesas
ii. Nome completo
iii. Endereço
iv. Data de nascimento
v. Idade
vi. Outros dados pessoais
6. Mestre de cerimonia do casamento/fazer o roteiro do casamento/coordenador da
recepção/sistema de som
7. Controle de natalidade/exames médicos/exames pré-nupciais/doenças
8. Assistencia na igreja é obrigatória
9. Ler a Bíblia e orar juntos—hora devota (Com que frequencia?)
1. Quem vai participar da cerimônia?
2. A cerimonia honrará a Deus em todo aspecto.
3. Os seguintes itens precisam ser aprovados:
A música e o planejamento da recepção.
4. Não participarei de qualquer parte do casamento que inclui bebidas
alcoólicas/danças/músicas mundanas.
5. Vocês estão registrados em alguma loja com a lista de presentes?
6. Nenhuma participação de qualquer pastora.
7. A versão bíblica para ser usada na cerimonia.
8. Alguma pergunta?
Terminar com oração.
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2a Sessão
Oração
Voce assumiu a liderança espiritual do seu relacionamento hoje? (Efésios 5)
Se guardaram puros e santos? (Heb. 13:4)
I Tessalonicenses 4:3-4, “Pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação; que vos
absentenhais da prostituição (imoralidade sexual), and cada um d vós saiba possuir o
próprio corpo, em santificação e honra”.
Tem alguma pergunta sobre a sessão da semana passada ou sobre a cerimônia?
NOIVADO/NAMORO
1. Requisitos para o namoro
A. Idade
B. Maturidade—manter emprego
C. Planejamento do namoro—evitar passar tempo a sós—permanecer santos
2. Dificuldades do namoro
A. Comunicação
B. Casamentos novos são frágeis. Evite pressões dentro do possível, inclusive
as economicas (compra de carro e casa)
3. Perigos do namoro
Por que voces estão se casando?
A. Escolha errada
B. Motivos errados—qual é o seu motivo para casar?
C. Imoralidade—roupas decentes; flerte/paquera; contato físico com o sexo
oposto (abraços, sentar no colo); pornografia
D. Circunstancias perigosas
E. Namorar descrente ou crente desviado (II Corintios 6:14)
II Corintios 6:14, “Não vos ponhais em jugo desigual com os incredulous; porquanto,
que sociedade pode haver entre a justiça e a iniqüidade? Ou que comunhão da luz com
as trevas?”
F. Falta de equilíbrio no namoro—O que voces fazem? Assistem filmes com
cenas de sexo e linguagem obscena?
G. Rejeição/cara feia
H. Limites no contato físico
Depois de casados, vocês estão comprometidos um com o outro fisicamente,
mentalmente e verbalmente. Você não deve permitir que os seus olhos vagueiem, pois
a sua mente e o seu corpo logo seguirão.
Evite o namoro sério antes do tempo certo. (possessividade exagerada/ciúmes)
Um esposo, uma esposa para toda a vida (Rom. 7:2-3).
Romanos 7:2-3
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“Ora, a mulher casada está ligada pela lei ao marido, enquanto ele vive; mas, se o
mesmo morrer, desobrigada ficará da lei conjugal. De sorte que será considerada
adúltera se, vivendo ainda o marido, unir-se com outro homem; porém, se morrer o
marido, estará livre da lei, e não será adúltera se contrair novas núpicas”.
Deus instituiu o matrimônio.
Matrimônio não é para todos (I Coríntios 7:6-9, 32-33)
I Coríntios 7:6-9, 32-33
6 – “E isto vos digo como concessão e não por mandamento”.
7 – “Quero que todos os homens sejam tais como também eu sou; no entanto cada um
tem de Deus o seu próprio dom; um, na verdade, de um modo, outro de outro”.
8 – “E aos solteiros e viúvos digo que lhes seria bom se permanecessem no estad em
que também eu vivo”.
Prestação de contas
9 – “Caso, porém, não se dominem, que se casem; porque é melhor casar do que viver
abrasado”.
32 – “O que realmente eu quero é que estejais livres de preiocupações. Quem não é
cadado cuida das cousas do Senhor, de como agradar ao Senhor;
33 – “Mas o que se casou cuida das cousas do mundo, de como agradar à esposa”.
O matrimônio traz as bençãos de Deus.
Deixar a casa e se apegar ao cônjuge (Gen. 2:24-25) – separar-se dos pais
Genesis 2:24-25
24 – “Por isso deixa o homem pai e mãe, e se une à sua mulher, tornando-se os dois
uma só carne.
25 – “Ora, um e outro, o homem e sua mulher, estavam nus, e não se envergonhavam”.
PROPÓSITOS DO MATRIMÔNIO
1. Companheirismo—Não é bom que o homem esteja só (Gênesis)
2. Propagação—reprodução (Gênesis)
3. Sexual—relacionamento (I Corríntios 7)
PRINCÍPIOS DO MATRIMÔNIO
1. Fazem a hora devota juntos? Quanto leram?
2. Cuidado com a pressa!
3. Cuidado com a paixão (Provérbios 31:11-12; Efésios 5:22-25)
Provérbios 31:11-12
11 – “O coração do seu marido confia nela, e não haverá falta de ganho”.
12 – “Ela lhe faz bem, e não mal, todos os dias da sua vida”.
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Efésios 5:22-25
22 – “As mulheres sejam submissas a seus próprios maridos, como ao Senhor;
23 – “Porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da
igreja, sendo este mesmo salvador do corpo.
24 – “Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em
tudo submissas a seus maridos.
25 – “Maridos, amai vossas mulheres, como tmabém Cristo amou a igreja, e a si
mesmo se entregou por ela”.
4. O casamento não é a cura dos seus problemas
A. Pessoal
B. Passado
C. Relacionamentos
D. Físico – histórico familiar
5. Religião—união de crente e incrédulo é errada
6. Verifique a vida da pessoa como um todo
A. Padrões e costumes familiares
B. Classe econômica
C. Nível de educação
D. Passatempos. Pergunte sobre filmes (da página anterior)
7. Personalidade – não entre no casamento esperando mudar os hábitos esquisitos e
irritantes do outro. Não use estas falhas para fazer piadas.
(Proverbs 12:4)
Provérbios 12:4, “A mulher virtuosa é a coroa do seu marido; mas a que procede
vergonhosamente é como podridão nos seus ossos”.
8. Interesses—devem ter interesses em comum
Alguma pergunta?
Terminar com oração.
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3a Sessão
(Militar)
Oração
Voce assumiu a liderança espiritual no seu relacionamento hoje? (Efésios 5)
Vocês se guardaram puros e santos? (Hebreus 13:4)
PLANOS PARA O CASAMENTO
Provérbios 18:22, “O que acha uma esposa acha o bem, e alcançou a benevolência
do Senhor”.
1. Planos de longo prazo—casa, carros
2. Filhos—quantos, quando e intervalo entre um e outro?
É norma da nossa igreja que o lugar da mãe é no lar com os filhos.
É norma da nossa igreja que os pais não usem creche.
Que acontece se voces não conseguirem ter filhos?
3. Quem tem a carreira prioritária?
Que acontece se um de vocês é chamado ao ministério?
Está disposto a viver mudando de local com a família?
Sacrifício para mais educação para os filhos
Quem financia sua futura educação?
4. Que tipo de moradia? Apartamento ou casa
5. Onde voces irão morar?
6. São muito ligados aos seus pais?
O casamento é um contrato legal.
Finanças—filosofia das despesas—regra do real (concordar num valor máximo para
gastar sem consultar o outro).
ORÇAMENTO FAMILIAR/COMO USAR O DINHEIRO
Fazer um orçamento—liste sua renda mensal e os gastos do mes? Alguma dívida de
longo prazo?
1. Estique sua renda
2. Fornece uma visão realista
3. Comunicação aberta—reduz a tensão
4. Distribuir a planilha do orçamento
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POSSÍVEIS PROBLEMAS
Finanças
- Materialismo
- Riqueza
CUIDADO COM AS DÍVIDAS!
Quanto é o saldo devedor nos cartões de crédito?
1. Explicar diversos pontos sobre cartões. Sem juros durante 30 dias.
Pagamento automático, débito em conta corrente.
Anuidade gratuita.
2. Seguro de vida (diversos tipos)
3. Planos de saúde
4. Seguro de propriedade (residencial, aluguel)
5. Seguro de carro (danos a terceiros)
6. Testamento
Tem alguma pergunta?
Terminar com oração.
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4a Sessão
Oração
Voce assumiu a liderança espiritual no seu relacionamento hoje? (Efésios 5)
Vocês se guardaram puros e santos? (Heb. 13:4)
VIVENDO E CRESCENDO JUNTOS
1. Comunicação—tardio para se irar/tardio para falar/pronto para ouvir/cuidado com as
palavras
Tiago 1:19, “Sabeis estas cousas, meus amados irmão. Todo homem, pois, seja pronto
para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar”.
-

Refeições juntos—não começe até que todos se sentarem
Não permitir na mesa: jornal/correspondencias/TV
Evitar TV no quarto de dormir
Noite de namorar uma vez por semana; guarde o romance no seu casamento
Escutar—ouvir completamente antes de responder
Compartilhar sonhos e metas

2. Sempre fale a verdade, e isso com amor
Efésios 4:15, “Mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o
cabeça, Cristo”.
3.
4.
5.
6.
7.

Não usar o tratamento do silêncio; não retenha o privilégio do sexo.
Não brigar constantemente; aprenda a ceder.
Não responder no momento da ira.
Pedir perdão quando você está errado e admita que você errou.
Evitar chateações e reclamações (Prov. 19:13)

Provérbios 19:13, “O filho insensate é a desgraça do pai, e um gotejar contínuo as
contenções da esposa”.
8. Não acusar ou criticar publicamente.
9. Entender a opinião do outro
10. Atacar o problema e não a pessoa
11. Perdoar, dar descarga, deixando de lembrar/acumular balas para próxima briga
Efésios 4:31-32
31 – “Longe de vós toda a amargura, e cólera, e ira, e gritaria, e blasfêmias, e bem
assim toda a malíca,
32 – “Antes sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns
aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou”.
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Regra—nunca trazer à tona assuntos antigos (problemas já resolvidos)
Nunca durma com raiva!
Efésios 4, 26, “Irai-vos, e não pequeis; não se ponha o sol sobre a vossa ira”.
Procurar conselho quando aparecerem problemas—na multidão de conselheiros há
segurança.
Provérbios 31:28, “Levantam-se seus filhos, e lhe chamam ditosa, seu marido a louva.”
Você já fez todas as perguntas? É honroso deixar de apontar os problemas, mas se
você não consegue, se exponha e pergunte. A pessoa precisa de ajuda—pode ser algo
pequeno/feio—mas vocês devem ter intimidade.
O evangelho na cerimonia de casamento
Desafio
Convites
Igreja
Flores
Fotógrafos
Vídeo
Formato tradicional
Técnico de som
Mestre de cerimonia do casamento
Alguma pergunta?
Terminar com oração.
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5a Sessão
Oração
Voce assumiu a liderança espiritual no seu relacionamento hoje? (Efésios 5)
Voce está tomando a iniciativa na oração?
Vocês se guardaram puros e santoa? (Hebreus 13:4)
AMOR NO LAR
1. Attributos Essenciais
A. Autoridade no lar — esposo — quem tem a personalidade mais forte, o líder
dominante?
1. Este administra e organiza
2. Não deve se exceder
3. Assume a liderança e aceita a responsabilidade
B. Submissão no lar
1. A Deus
2. À Sua Palavra
3. Um ao outro
C. Amor
1. Amor bíblico / sábio / inteligente / sensato (I Cor. 13)
2. Amor incondicional
3. I Coríntios 13:4-8a
I Coríntios 13:4-8a
4 – “O amor é paciente, é benigno, o amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se
ensoberbece”,
5 – “Não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se
exaspera, não se ressente do mal”;
6 – “Não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade”;
7 – “Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta”.
8 – “O amor jamais acaba”.
2. Relação Esposo/Esposa
A. Esposo
1. Cabeça da esposa (Efésios 5:23)
Efésios 5:23, “Porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça
da igreja, sendo este mesmo Salvador do corpo”.
2. Quem estabeleceu a figura de autoridade no lar? Deus
3. O esposo piedoso valorize sua esposa e o seu conselho
4. Os esposos devem seguir o exemplo de Cristo.
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B. Esposa
1. Respeitar seu marido
a. É uma questão de função
b. Não diminui seu valor pessoal.
2. Ela ama seu marido. Por isso, ela coloca as necessidades do seu esposo
e família acima das suas ambições pessoais.
3. Relação Pais/Filhos
Fazer curso sobre a criação de filhos antes do primeiro filho nascer (6 meses antes).
A. Papel dos pais
1. Dar liderança espiritual
2. A responsibilidade cai principalmente sobre o pai.
a. nutrir > Efésios 6:4
b. instruir > Efésios 6:4
Efésios 6:4, “E vós, pais, não provoqueis vossos filhos à ira, mas criai-os na disciplina
e na admoestação do Senhor”.
c. prover — a esposa está em casa
B. Papel dos filhos: ouvir, seguir, obedecer
Alguma dúvida?
Terminar com oração.
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6a Sessão
Oração
Voce assumiu a liderança espiritual no seu relacionamento hoje? (Efésios 5)
Vocês se guardaram puros e santos? (Hebreus 13)
OITO CHAVES PARA O AMOR PARA UMA VIDA INTEIRA
1. Não se case com a pessoa com quem voce pensa que pode conviver; case com a
pessoa sem a qual você não consegue viver.
2. Não se case com alguém com características intoleráveis.
3. Não se case impulsivamente, de supetão.
4. Se você é crente, não forme uma união desigual com um descrente.
5. Não moree junto antes do casamento.
6. Não se case novo demais.
7. Trabalhe duro com determinação para fazer funcionar o seu casamento.
8. Não se case com uma pessoa divorciada.
MATRIMÔNIO
Evite a aparencia do mal.
Seu melhor amigo é seu cônjuge.
Faça amizade com outros casais cristãos de igual fé.
Cuidado com as dívidas.
Perigos:
- Ficar super-atarefao
- Ficar com tédio
- ferias curtas
- Rebeldia—respeito mútuo
Efésios 5:33, “Não obstante, vós, cada um de per si, também ame a sua própria
esposa como a si mesmo, e a esposa respeite a seu marido”.
-Abdicação
- um faz tudo—não sejam desequilibrados
-Amargura
- ajudar um ao outro
- atacar os problemas, não seu cônjuge
- não deixar o sol se pôr na sua ira
- não aumentar os problemas pequenos
- tratar os problemas diariamente
- consideração e respeito no ato sexual
1. Preciso verificar o casamento civil
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2. Preciso o roteiro da cerimonia
A. Folha impressa
B. Tamanho certo
Oferecer amostras de programas de casamentos anteriores, etc.
Marcar encontro com o noivo uma semana antes do casamento. Assuntos: como tartar
a esposa como parte mais frágil, com paciência, ajudando que ela brote como flor e
não se encolha como ameixa. Falar também da vida sexual, para ser sensível,
carinhoso, não agressivo, mas comunicativo.
Alguma pergunta?
Terminar com oração.
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