ESTUDO 01 - COMPROMETIMENTO COM A FAMÍLIA – QUEM É
SUA FAMÍLIA?

OBJETIVO: Conhecendo o plano de Deus para a família.
QUEBRA GELO: Quem se recorda de uma história contada pelos seus avós? Compartilhe
resumidamente.
•
•
•
•

Louvor e adoração
Falando do tema
Perguntas para aprofundar
Oração e ministração

TEXTOS BÍBLICOS: Efésios 2.19
FALANDO DO TEMA:
“Portanto, vocês já não são estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e
membros da família de Deus". (Efésios 2.19 NVI)
Esta é uma pergunta que há poucas décadas atrás seria mais facilmente respondida: “meu
pai, minha mãe e meus irmãos” diria a maioria. Hoje, o conceito de família tem sido bastante
adulterado pela sociedade que se denomina pós-moderna. Muitos já não querem
reconhecer suas origens e até mesmo nomeiam outras pessoas como sua família.
Entendemos as razões que podem levar a uma atitude assim: de negação. Porém, a Bíblia
tem muito claro o que é família. Um núcleo formado por um homem e uma mulher que se
unem pela aliança do matrimônio. A partir daí podem expandir a família através do
nascimento ou adoção de filhos. Na verdade, quanto mais representativo for o arranjo
familiar, melhor para a formação e desenvolvimento dos novos membros: as crianças. Que
bênção quando as crianças têm, além dos seus pais, tios, avós, primos, para participarem do
seu crescimento. Cada um destes personagens familiares desempenha um papel
importantíssimo na formação das próximas gerações.
1. O COMPROMETIMENTO FAMILIAR
O plano de Deus é que todos os bebês tenham uma família – pai, mãe, parentes ou alguém
que os ame e se importe com eles. Da mesma maneira, aqueles que nasceram de novo em
Cristo precisam de cuidados: amor, acolhimento, cuidados, nutrição e treinamento. Ou seja,
existe uma família especial, a família de Deus, para cuidar dos novos na fé.
O comprometimento familiar é imprescindível para o desenvolvimento de seus membros. O
cônjuge que cuida do outro. Os pais que cuidam de seus filhos, que os protegem, os
alimentam e ensinam princípios de caráter, de respeito ao próximo e viver em sociedade. O
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seio familiar tem que ser o porto seguro de todos os seus membros. Por mais diferentes que
sejam os seus membros, com suas próprias características, todos necessitam de um lugar
onde são aceitos, amados e compreendidos.
COMPARTILHANDO: Dando uma olhada para sua família e a de seus pais, o que você
percebe de comum e o que você percebe de diferente?
2. VOCÊ TEM CUIDADO BEM DE SUA FAMÍLIA?
Muitos têm pai e mãe idosos e que necessitam de cuidados. Honre seu pai e sua mãe. Não
os abandone. “Se alguém não cuida de seus parentes, e especialmente dos de sua própria
família, negou a fé e é pior que um descrente”. (1 Timóteo 5.8).
Vocês pais, tem cuidado bem de seus filhos? Lembre-se que a maior tarefa dos pais é
conduzir o coração de seus filhos à Cristo. Lembre-se: “Pais, não irritem seus filhos, para que
eles não desanimem”. (Colossenses 3.21)
Aqueles que são casados estão buscando se amar e respeitar? Não se esqueçam que o
padrão para o casamento vitorioso é Cristo e sua Igreja (Efésios 5.22-33). O maior ensino dos
pais aos seus filhos são os seus atos, portanto, cuidem para que o vosso testemunho não
venha “adoecer” os vossos filhos.
Algumas famílias têm passado por problemas de violência, drogas, distúrbios emocionais e
separações. Na célula, podemos orar por estas famílias e ajuda-las a vencer estas
dificuldades. Assim como a família de origem é a base para os filhos, a igreja o é para os
nascidos de novo: Os primeiros cristãos iam às casas uns dos outros, faziam refeições juntos
e se divertiam juntos, exatamente como uma família (Atos 2.46).
COMPARTILHANDO: Você tem amigos na igreja que você poderia considerar sua família?
Você os convida para as festas e confraternizações em sua casa? E para sua célula?
DESAFIOS
Começamos este estudo com o texto de Paulo aos Efésios, que declara: “Portanto, vocês já
não são estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de
Deus". Quão é importante que seja removida toda e qualquer barreira entre você e seus
familiares. Às vezes, uma palavra dita em momento errado, uma atitude indevida, uma
mágoa. Todos nós somos responsáveis dentro de nossa família. Como cristão, cabe a mim e
a cada um de nós, dar o primeiro passo. O apóstolo Paulo diz que este é o Evangelho da
reconciliação. Inclua nesta atitude sua família da igreja.



O que você pode fazer para aprofundar o relacionamento em sua célula e em sua
casa?
Pais, nesta semana, vamos aproveitar para levar os filhos para uma visita aos avós,
tios e primos?
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Você também pode convidar um membro de sua família para um lanche em sua casa
também e compartilhar o que aprenderam sobre “ser uma família”. Envolva toda sua
casa na preparação deste dia especial.
Aproveite para testemunhar de Jesus a eles e orar agradecendo a Deus pela vida
deles e por sua família.
3
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ESTUDO 02 - COMPROMETIMENTO COM A FAMÍLIA – A
FAMÍLIA: BASE DA SOCIEDADE HUMANA

OBJETIVO: Conhecendo bem a ordem de Deus para a família, para poder vive-la e ensiná-la a
outros.
QUEBRA GELO: Qual foi o melhor conselho que você recebeu de seus pais? Compartilhe
resumidamente.
•
•
•
•

Louvor e adoração
Falando do tema
Perguntas para aprofundar
Oração e ministração

TEXTOS BÍBLICOS: Atos 3.25-26; Gênesis 1.27-28; 2.24
FALANDO DO TEMA:
Deus, por meio de Jesus Cristo, se propõe a abençoar todas as famílias da terra, dando
cumprimento à antiga promessa feita a Abraão.
I . O QUE É A FAMÍLIA?
A família, criação de Deus, é a primeira comunidade da raça humana e é formada pela união
de um homem com uma mulher. A família antecede a qualquer outra instituição; vem antes
que o povo ou a nação. Os séculos têm passado, porém os homens continuam se unindo em
famílias; por isso dizemos que a família é o núcleo básico da sociedade. Deus é o criador da
família, e como tal, o único que tem autoridade e direito para dizer o que é a família, para
que existe, e como deve funcionar. A família só pode viver e desenvolver-se normalmente se
contar com a presença e a bênção de Deus.
“Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam; se o Senhor não
guardar a cidade em vão vigia a sentinela”. Salmo 127.1
II. A SITUAÇÃO ATUAL DAS FAMÍLIAS
A crise que vive nossa geração focaliza-se principalmente nos lares. Assim como o primeiro
pecado foi cometido dentro da família atentou contra ela (Ge 3.6), também em nossos dias a
maioria dos pecados são cometidos no seio familiar e vão contra a família. Nos lares são
vividas tensões, contendas, discussões, iras, gritos, ofensas, ressentimentos, amarguras, e
até separações e divórcios. A família é campo dos ataques de Satanás e ele objetiva destruíla. A deterioração dos valores tradicionais, o incremento dos conflitos familiares, o número
crescente de separações e divórcios são de proporções alarmantes.
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COMPARTILHANDO: A igreja tem algo para oferecer às famílias de nossa sociedade para
salvá-las? Há solução em Jesus Cristo para a crise da família?
A deterioração da família se dá ao fato de que a ordem de Deus tem sido ignorada,
abandonada e substituída por critérios humanos.
III. RECURSOS À NOSSA DISPOSIÇÃO PRA A RECOSNTRUÇÃO DA FAMÍLIA
A. A orientação precisa da Palavra de Deus. Somos muito afortunados! Deus, por Sua
Palavra, nos instrui sobre todos os aspectos da vida familiar, seus ensinos são claros,
simples, preciosos e perfeitos. (Salmo 19.7-9). E são pra todas as famílias da terra, de todos
os tempos.
B. O poder transformador do Espírito Santo. Por meio do Espírito Santo temos em nós a
força de Deus para mudar, melhorar e superar até chegarmos a ser famílias sãs e santas para
a glória de Deus.
C. A valiosa ajuda da comunidade cristã. Na igreja sempre encontraremos pastores e irmãos
mais crescidos a quem podemos recorrer em busca de sabedoria, conselho e orientação.
Além disso, haverá famílias bem estruturadas que serão para nós exemplos e modelos
valiosos, dos quais devemos aprender e imitar.
IV. NOSSO COMPROMISSO DE FÉ
Cremos de todo coração que Deus nos aperfeiçoará até chegarmos a ser um povo que o
agrade:






Um povo formado por famílias sólidas e estáveis.
Solteiros que mantenham sua castidade.
Casados que vivam em harmonia e fidelidade.
Filhos respeitosos, esposas submissas, maridos amorosos e responsáveis.
Um povo que saiba trabalhar, estudar, prosperar, casar-se, comer, descansar, criar
filhos, honrar seus superiores, divertir-se, cumpridoras de suas palavras e de seus
deveres, onde haja amor, ordem e paz.

DESAFIOS
1. Faça uma lista das maneiras que você que Deus quer abençoar as famílias da terra.
2. Ao pensar na situação atual da família, ocorre a você alguma outra razão para estudar a
Bíblia sobre a família?
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ESTUDO 03 - COMPROMETIMENTO COM A FAMÍLIA – PARA
QUE EXISTE A FAMÍLIA I?

OBJETIVO: Conhecendo os objetivos equivocados para a formação da família.
QUEBRA GELO: Compartilhe sua semana usando mimicas.
•
•
•
•

Louvor e adoração
Falando do tema
Perguntas para aprofundar
Oração e ministração

TEXTOS BÍBLICOS:
FALANDO DO TEMA: Salmos 127 e 128.
Para quê existe nossa família? Para quê nos casamos? Temos objetivos claros? Temos um
propósito definido? Qual deveria ser o propósito da família cristã?
Poucos fazem, com seriedade, para si mesmos estas perguntas. A maioria vive em família
sem considerar profundamente o tema.
CARÊNCIA DE PROPÓSITOS E OBJETIVOS EQUIVOCADOS
1. Carência de propósito
Muitos simplesmente não têm estabelecido propósito algum. Casam-se, trabalham,
esforçam-se, adquirem coisas, têm filhos, porém não para quê. Se perguntássemos à maioria
dos noivos próximos ao casamento, “para que vão se casar?”, não conseguiriam dar-nos
uma reposta correta e clara. Planejam os muitíssimos detalhes do casamento: o vestido, a
festa, a imagem, os móveis, a lista de convidados, etc; porém, é provável que jamais se
tenham feito esta pergunta fundamental: “Para quê vamos nos casar?”.
É esta falta de propósito que leva a maioria dos pais que são bons pais se provêm para seus
filhos a comida, a roupa e lazer, os cuidados médicos, educação escolar, etc. É preciso
acordar, lembrar que embora essas coisas sejam necessárias, não constituem no que é
fundamental.
2. Objetivos equivocados
A carência de um propósito claro para a família faz com que nos desviemos atrás de
objetivos equivocado e façamos dos meios um fim, e do secundário o primordial.
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2.1. Lucros materiais
O progresso tem-se tornado o objetivo principal de muitas famílias. A grande meta é o
conforto. Perdem a vida desejando e trabalhando para alcançar o desejado; e continuam
trabalhando para manter o alcançado.
Seu pensamento está sempre à procura de uma nova aquisição e sacrificam, e postergam a
família para conseguirem o que procuram.
Lucas 12.15 “Então, lhes recomendou: Tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer
avareza; porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui”.
2.2. Gratificação pessoal
Há os que se casam pensando só em si mesmos. Seu objetivo não é dar, mas receber, não é
servir, mas ser servido. Seja no material, no sexual, no assumir responsabilidades...Seu
fracasso está garantido!
2.3. Definição da família
Alguns fazem da família um fim em si mesma. A felicidade e a conveniência se convertem na
meta mais alta da vida familiar. Embora sem perceber, consideram a Deus como um
excelente meio para alcançar o bem-estar desejado. Tais famílias vivem grandemente
preocupadas e ocupadas com sua fama e seu renome. Envolvem-se por inteiro na luta pela
conquista da comodidade e do prazer.
2.4. Obtenção de benefícios legítimos que brindam a família
Este é o objetivo principal da maioria dos casais, mesmo que não tenham consciência desse
objetivo. Evidentemente, há benefícios legítimos que Deus mesmo outorgou ao casamento:
a alegria, a felicidade e o deleite que proporcionam as relações sexuais, o fato de ter raízes e
pertencer a um núcleo familiar, a cobertura e proteção que se alcança, a felicidade de ter
filhos, etc.
COMPARTILHANDO: É correto fazer dos benefícios o propósito para a família?
DESAFIOS
Alguns casais se prepararam para o casamento com a consciência do que seria uma família,
outros não. Na verdade, mesmo os que não se prepararam, ao compreenderem o propósito
de Deus para a família podem efetuar correções de rota e voltarem ao propósito central da
família. Com amor, respeito e perdão, os relacionamentos familiares podem ser restaurados.
Não sabemos se depois de conhecer tudo isto, você precise de um momento com seu
cônjuge a sós para dizer: Eu errei. Me perdoe. Eu te amo. Somente com estas palavras
conseguiremos restaurar o propósito de Deus para a família.

Igreja Batista Getsêmani – Ministério de Células
Rua Cassiano Campolina, 360 – Dona Clara – 31260-210 – Belo Horizonte – MG
Tel. 31.3448.9813/9814 – Email: celulas.getsemani@gmail.com

7

ESTUDO 04 - COMPROMETIMENTO COM A FAMÍLIA – PARA
QUE EXISTE A FAMÍLIA II?
OBJETIVO: Compreender as verdades sobre a família cristã e consagrar-nos aos propósitos
de Deus.
QUEBRA GELO: Compartilhe algo que é ou foi muito marcante em sua família.
•
•
•
•

Louvor e adoração
Falando do tema
Perguntas para aprofundar
Oração e ministração

TEXTOS BÍBLICOS: Romanos 8.29; 11.36; Efésios 1.4-5.
FALANDO DO TEMA: Romanos 11.36
Para quê existe nossa família? Estudamos que muitos casais se casam com objetivos
equivocados e por isto vivem infelizes na família. Precisamos considerar a família do ponto
de vista de quem a criou: Deus.
1. Deus é o criador da família
Deus criou todas as coisas. Fez o homem e a mulher e os uniu no casamento. Ele instituiu o
casamento para todas as gerações. É ele que dá os filhos. É o autor e criador da família.
2. Deus é o dono da família
Tudo o que foi criado pertence a Deus. Portanto, a família lhe pertence. De modo que
podemos afirmar que não é nossa família, mas Sua família; não são nossos filos, mas filhos
dEle.
“Ao Senhor pertence a terra e tudo o que nela se contém, o mundo e os que nele habitam”
Salmo 24.1
3. Deus estabeleceu um propósito para a família
Deus fez todas as coisas com um fim pré-estabelecido. Isto significa que a família tem uma
intenção determinada. De antemão Deus lhe designou propósito e meta.
“Nele, digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito
daquele que faz todas as cousas conforme o conselho da sua vontade” Efésios 1.11
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4. A família existe para Deus
Tudo foi criado para Deus. Logo a família existe para Ele, não para o nosso exclusivo
benefício. A felicidade e o bem-estar do homem são derivados. São os acréscimos e nunca o
propósito central. O fim supremo da família é a glória de Deus.
COMPARTILHANDO: Para quê Deus instituiu o casamento? Para quê deu uma esposa a
Adão? Para quê fez de ambos uma só carne?
Deus tem um propósito eterno: desde antes da fundação do mundo determinou ter uma
família de muitos filhos semelhantes a Seu Filho Jesus Cristo.
“Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conforme à
imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos”
Romanos 8.29
A família existe em função do propósito eterno de Deus; para cooperar com a realização
desse propósito. Deus quer ser Pai de uma grande família. Malaquias assinala o propósito de
Deus ao fazer do homem e da mulher “uma só carne”, quando disse: “Não é verdade que
Deus criou um único ser, feito de carne e de espírito? E que o é que Deus quer dele? Que
tenha filhos que sejam dedicados a Deus...” Malaquias 2.15.
Não foi Adão quem quis ter uma família, mas Deus. Deus deu ao homem a capacidade de
multiplicar-se, ter filhos. E essa descendência provê a Deus de muitos homens e mulheres a
quem adotar como seus filhos, por meio de Jesus Cristo.
Deus não deu ao homem uma simples esposa, mas uma ajudadora idônea, para que neles e
através deles, pudesse realizar o seu plano. A família foi pensada para Deus; é uma
comunidade servidora de altos e eternos desígnios do Senhor.
COMPARTILHANDO:



O que acontece com uma família que vive sem um propósito claro, com objetivos
equivocados?
Que se pode fazer para corrigir esse erro?

DESAFIOS
Como família cristã, compreender estes princípios deve fazer-nos refletir sobre nossos
objetivos e atitudes frente à vida e levar-nos a efetuar as correções necessárias, e a
consagrar-nos ao propósito de Deus.
Elabore uma breve definição do valor da família com base nos pontos apresentados nesta
lição e compartilhe com sua Célula.
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ESTUDO 05 - COMPROMETIMENTO COM A FAMÍLIA – O
VALOR DA FAMÍLIA

OBJETIVO: Conhecer a importância da família como fundamento na vida de uma pessoa.
QUEBRA GELO: Se pudesse colocar algo na cabeça de seus pais ou filhos o que você
colocaria?
•
•
•
•

Louvor e adoração
Falando do tema
Perguntas para aprofundar
Oração e ministração

TEXTOS BÍBLICOS: Marcos 10.7-9
FALANDO DO TEMA
Dietrich Bonhoeffer escreveu de uma prisão nazista para uma sobrinha que iria casar-se: “O
casamento é mais do que o amor que vocês têm um para com o outro. Tem uma dignidade e
poder mais altos, pois é a santa ordenança de Deus por meio da qual ele deseja perpetuar a
raça humana até o fim dos tempos. Em Seu amor vocês veem somente a si mesmos no
mundo, porém no casamento são um canal na cadeia das gerações, que Deus faz vir e passar
a Sua glória, e chama ao Seu reino. Em seu amor vocês veem o céu de sua felicidade, porém
no casamento vocês estão colocados em um posto de responsabilidade para com o mundo e
a humanidade. Seu amor é sua posição particular, mas o casamento é mais que algo pessoal;
é um estado, é um ofício”.
O VALOR DA FAMÍLIA
1.1. A família é o fundamento da estrutura social
Por meio da família, a sociedade se estrutura de um modo harmônico, coerente, dinâmico e
natural. O que seria da sociedade se não existisse a família? Deus não poderia ter inventado
nada melhor que a família para alcançar a integração, o desenvolvimento, e o bom
andamento da sociedade humana.
1.2. A família outorga identidade, raízes, proteção e cobertura.
Essas são as necessidades importantíssimas de todas as pessoas. Todas as pessoas têm a
necessidade de pertencimento. Não significa ser dono de alguém, mas de ser importante
para alguém. Assim é a criança com os pais, o adolescente com seu grupo, o cônjuge com
seu cônjuge, e assim por diante. Quando o ser humano não se sente parte de outrem, ele se
torna inseguro, sem rumo. Na família temos uma identidade, um nome, um significado.
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Temos proteção e cobertura em momentos difíceis como enfermidade, desemprego,
solidão, etc.
“Pai dos órfãos e juiz das viúvas é Deus em sua santa morada. Deus faz que o solitário more
em família; tira os cativos para a prosperidade; só os rebeldes habitam em terra estéril”
Salmo 68.5-6
COMPARTILHANDO: Em que momento difícil de sua vida, que você recebeu total apoio de
sua família (enfermidade, provação, necessidade, etc)

1.3. A família é o lugar onde se expressa e desenvolve a plenitude da capacidade afetiva,
psíquica, física e espiritual do homem e da mulher.
Salmo 128.1-6. Quantas coisas aprendemos desde pequeninos, como não bater no
irmãozinho ou coleguinha, não fazer birra desnecessária, não pegar algo do outro sem
permissão? Tudo isto faz parte do desenvolvimento humano, nos tornando capazes de viver
em sociedade. O compartilhar da afetividade, troca de abraços, beijos, presentinhos
fortalece nossa capacidade sentir, de ter compaixão, de sensibilizar com o próximo. Além de
tudo que recebemos como alimento para crescermos saudáveis e cheios de energia. A
família é este núcleo de investimento saudável.
Sabemos que existem famílias
desestruturadas, mas não é a maioria. Infelizmente, pela mídia, o que acontece de ruim,
perverso alcança grande notoriedade, e o que acontece de bom e saudável, pouco ou quase
nunca é noticiado.
COMPARTILHANDO: O que você se recorda de ter aprendido logo nos seus primeiro anos e
que é válido para os dias de hoje?

DESAFIOS
Algumas famílias se mostraram desajustadas com o propósito de ser família. Provavelmente,
estas pessoas também não tiveram um referencial, e por consequência não tiveram o que
compartilhar com sua descendência. Mesmo que nossos pais falharam alguma vez conosco,
com certeza eles fizeram o melhor com o que receberam. Outros, mesmos com este quadro
de instabilidade, ao conhecerem o evangelho de Cristo, aprenderam com a Palavra e com
líderes maduros a formarem lares estáveis e cheios de amor e fé. Se você tem alguma mágoa
no coração em relação aos seus pais ou cuidadores, escolha liberar o perdão que você
recebeu na cruz. O perdão é o primeiro passo para cura do nosso interior. Se tiver
dificuldade, compartilhe com seu líder de célula e ele o ajudará a vencer este obstáculo e
você se sentir livre e perdoado.
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ESTUDO 06 - COMPROMETIMENTO COM A FAMÍLIA – O
CASAMENTO I

OBJETIVO: Conhecer os elementos importantes que determinam um casamento.
QUEBRA GELO: Compartilhe um sentimento bom e um ruim vivenciado por você nesta
semana.
•
•
•
•

Louvor e adoração
Falando do tema
Perguntas para aprofundar
Oração e ministração

TEXTOS BÍBLICOS: Marcos 10.7-9
FALANDO DO TEMA
A família é o núcleo básico da sociedade. E a família se origina e se fundamenta no
casamento. E dentro do texto bíblico que lemos podemos considerar alguns elementos
muito importantes quando se trata do casamento.
1. O casamento é monogâmico, surge da união entre um homem e uma mulher. E os dois
chegam a ser um.
2. O casamento é uma unidade total. Os cônjuges se convertem em “uma só carne”. Isto
envolve todos os aspectos da vida do homem e da mulher: unidade física, econômica,
afetiva, espiritual, etc.
O CASAMENTO FOI INSTITUIDO POR DEUS
Não foi estabelecido por uma lei humana, nem idealizado por alguma civilização. O
casamento antecede a todas as culturas, tradições, povos ou nações; é uma instituição
divina. Portanto, é Deus quem determina as leis e princípios que devem regê-lo.
O casamento não é uma sociedade entre duas partes onde cada uma fixa suas condições.
Por ser uma instituição divina é Deus que as estabelece. Nunca o homem, nem a mulher,
nem ainda ambos de comum acordo, tampouco as leis de uma nação podem determina-las.
Todo aquele que se casa deve aceitar a condição estabelecida por Deus para o casamento.
Como Deus é a mor e infinitamente sábio, as leis e condições que estabeleceu para o
casamento são para o nosso bem e para o bem permanente de toda a humanidade.
COMPARTILHANDO: como você se sente sabendo destas verdades?
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ELEMENTOS DETERMINANTES DO CASAMENTO




Pacto mútuo
Testemunho público
União sexual

1. Pacto mútuo
O casamento é um pacto que se celebra entre um homem e uma mulher perante Deus.
Malaquias 2.14 “O Senhor foi testemunha da aliança entre tia a mulher da tua mocidade,
com a qual tu fostes desleal, sendo ela a tua companheira e a mulher da tua aliança”
O pacto é uma aliança. São duas vontades que se comprometem formal e solenemente a ser
marido e mulher. Este pacto se firma, basicamente, pela palavra empenhada ao fazer os
votos matrimoniais.
2. Testemunho público
“Deixará o homem seu pai e sua mãe...” Como o casamento é um estado civil o pacto deve
ser celebrado perante a sociedade. Parentes, amigos e conhecidos tem que ser informados
de que este homem se casará com essa mulher em determinada data e a partir daí serão
unidos no honroso estado do matrimônio. A participação de várias pessoas na cerimônia de
casamento tem por objetivo tornar o ato público e notório. O pacto matrimonial não pode
ser em segredo.
3. A união sexual
“... e serão uma só carne”. O que sela definitivamente e dá legitimidade ao casamento é a
união sexual dos que fizeram o pacto. O pacto perante a sociedade sempre terá que
anteceder à união física. Primeiro “deixará o homem pai e mãe”, e depois “se unirá à sua
mulher”. As relações pré-matrimoniais são fornicação, um pecado contra Deus.
COMPARTILHANDO:



Os casamentos de hoje tem observado estes elementos?
Quais têm sido as consequências para vários casamentos o quebrarem o pacto
estabelecido?

REFLEXÃO
Deus não diz que os casais devem permanecer unidos no casamento se se amam, mas que
devem se amar porque estão unidos no casamento. Deste modo o amor está garantido e
permanece.
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ESTUDO 07 - COMPROMETIMENTO COM A FAMÍLIA – O
CASAMENTO II

OBJETIVO: Compreender as verdades sobre a família cristã
QUEBRA GELO: Compartilhe como imagina que será a sua vida ao chegar aos 80 anos.
•
•
•
•

Louvor e adoração
Falando do tema
Perguntas para aprofundar
Oração e ministração

TEXTOS BÍBLICOS: Eclesiastes 5.4.5; Malaquias 2.14; Mateus 5.37
FALANDO DO TEMA
I. O AMOR
O fundamento do casamento não é o amor sentimental mas a vontade comprometida,
selada com o pacto. Em nossos dias existe um conceito errôneo, muito generalizado, de que
o amor sentimental constitui a base do casamento. Devemos isto à influência do
romantismo dos últimos séculos e do erotismo dos nossos dias.
Certamente o amor é um ingrediente importante dentro do casamento. Porém, não é a base
de sua subsistência. O sentimento de estar enamorado pode conduzir duas pessoas ao
casamento, porém, este não pode fundamentar-se em uma mera atração natural. Deus não
poderia estabelecer algo tão importante como o casamento sobre bases tão instáveis como
o sentimento.
Diversos motivos podem modificar nossos sentimentos: atritos de convivência, maus tratos,
falhas de caráter, a aparição de alguém mais interessante, etc. Depois de algum tempo
muitos casamentos chegam a esta triste conclusão: “Já não nos amamos mais. Que sentido
tem seguirmos juntos?”.
Na realidade muito do que se chama “amor” é egoísmo disfarçado. O amor erótico ou
romântico busca a gratificação própria; ele se orienta a si mesmo. Consciente ou
inconscientemente, busca o prazer, a satisfação ou benefício que pode obter do outro. Por
isso, resulta pobre e insuficiente como base do casamento.
COMPARTILHANDO:



Qual enfoque que a nossa sociedade de hoje tem dado ao amor?
Qual a diferença entre paixão e amor para você?
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II. A VONTADE COMPROMETIDA
Deus nos fez seres responsáveis, nos deu vontade própria e faculdades para tomarmos
decisões, fazermos nossas escolhas.
Quando um homem e uma mulher se casam, fazem um pacto mútuo, empenham sua
palavra, comprometem sua vontade a viver unidos no casamento, até que a morte os
separe. Deus os faz responsáveis por sua decisão.
Nem sempre podemos controlar nossos sentimentos, mas sempre podemos controlar nossa
vontade. No transcurso dos anos, o casamento passa por períodos em que os sentimentos
flutuam, mas pode manter-se firme com a fidelidade o pacto feito ao casar-se. Cristo é o
nosso Senhor e nossa vontade está sujeita à dele. Desse modo, mesmo quando
atravessamos momentos difíceis, a unidade matrimonial nunca estará em perigo.

COMPARTILHANDO: Qual a sua opinião sobre: Ser feliz no casamento é uma sorte ou uma
escolha? Por que?
DESAFIOS
O casamento é o que sustém e faz estável o amor.



Estrutura instável: Casamento/ amor sentimental
Fundamento firme: Amor/ casamento/vontade comprometida

Quando o fundamento que sustenta o casamento é vontade comprometida, a união se torna
sólida e firme. Dentro deste marco o verdadeiro amor aflora, cresce e se torna estável.
Cl 3.19 “Maridos, amai a vossas mulheres...”
Tito 2.4 “...que ensinem as jovens recém-casadas a amarem seus maridos”
Deus não diz que os casais devem permanecer unidos no casamento se se amam, mas que
devem se amar porque estão unidos no casamento. Deste modo o amor está garantido e
permanece. O verdadeiro amor é pensar no bem do outro, é querer fazê-lo feliz, é negar-se a
si mesmo, é dar, presentear-se ao outro, suportar, perdoar. Esse tipo de amor, longe de
anular o sentimental e romântico, o santifica, embeleza e o torna perene.
Ct 4.10 “Que belo é o teu amor, ó minha irmã, esposa minha! Quanto melhor é o teu amor do
que o ninho...”

Igreja Batista Getsêmani – Ministério de Células
Rua Cassiano Campolina, 360 – Dona Clara – 31260-210 – Belo Horizonte – MG
Tel. 31.3448.9813/9814 – Email: celulas.getsemani@gmail.com

15

ESTUDO 08 - COMPROMETIMENTO COM A FAMÍLIA – FUNÇÃO
BÁSICA DE CADA CÔNJUGE
OBJETIVO: Compreender com clareza as funções que Deus designou ao homem e a mulher
dentro do casamento.
QUEBRA GELO: De que modo você pode servir a outra pessoa nesta última semana?
•
•
•
•

Louvor e adoração
Falando do tema
Perguntas para aprofundar
Oração e ministração

TEXTOS BÍBLICOS: I Coríntios 11.3; Efésios 5.23; Gênesis 2.18
FALANDO DO TEMA
É muito importante compreender com clareza as funções que Deus designou ao homem e a
mulher dentro do casamento. A confusão existente a respeito das funções de cada um é
motivo principal de muitos conflitos matrimoniais.
Deus deu a cada cônjuge um posto de serviço diferente do outro, nem superior, nem
inferior, mas diferente. Para alcançar harmonia na vida familiar é essencial que os maridos
conheçam e aceitem a sua própria função e a do seu cônjuge.
Deus criou e programou o homem e a mulher para o eficaz desempenho de suas funções. A
psicologia, a anatomia, a sexualidade, a afetividade e a manifestação da espiritualidade de
ambos são diferentes. Estas diferenças os fazem completar um ao outro, já que foram
determinadas por Deus intencionalmente para o adequado desempenho da função e cada
um.
Longe de competir ou querer ignorar as diferenças, admiremos a graça, o encanto e as
capacidades que Deus deu à mulher, e a visão e as atitudes com que dotou ao homem.
Cada cônjuge deve conhecer, assumir e desempenhar sua própria responsabilidade e ao
mesmo tempo conhecer e aceitar a responsabilidade do outro, e dar lugar para que o
exerça.
Cônjuge vem da palavra “jugo”. Significa levar juntos o mesmo jugo. (canga)
I. AS FUNÇÕES E O PROPÓSITO DE DEUS
Deus lhes encomenda uma tarefa como casal, lhes dá uma comissão: “Frutificai-vos, enchei a
terra e dominai-a”. O Senhor se propôs encher a terra de homens e mulheres á sua imagem
e semelhança. Com este fim outorga ao homem certas capacidades e uma auxiliadora
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idônea com capacidades complementares. Não lhe dá meramente uma “companheira”;
muito menos uma “serviçal”. Concede-lhe uma AUXILIADORA IDÔNEA, uma
COLABORADORA EFICAZ para levar adiante, juntos, este nobre empreendimento para a
glória de Deus. De modo que, tanto homem quanto a mulher são colaboradores de Deus,
com diferentes responsabilidades ou funções cada um.
II. FUNÇÕES DO MARIDO E DA ESPOSA
Funções do Marido





Ser cabeça
Responsável geral
Colaborador de Deus
Autoridade, debaixo da autoridade de Cristo

COMPARTILHANDO: O que implica ser cabeça, a luz das Escrituras?
Ser cabeça significa assumir a responsabilidade geral da família, a autoridade principal, ainda
que não a única. Levar a cabo, com a ajuda de sua esposa, o que foi ordenado pro Deus.
Funções da Esposa





Ser auxiliadora idônea
Responsável associada
Colaboradora do marido e de Deus
Autoridade, debaixo da autoridade do marido

COMPARTILHANDO: O que implica ser auxiliadora idônea?
Deus concede ao homem um complemento eficaz e inteligente na mulher. Alguém como ele,
mas diferente. Uma auxiliadora idônea, já que o homem em si mesmo é incompleto de
poder cumprir o propósito de Deus. Ser auxiliadora idônea significa para a mulher unir-se ao
seu marido, solidarizar-se com ele, e contribuir com toda a sua sabedoria, capacidade e a
experiência para o alcance do objetivo comum, livre de atitudes independentes.
CONCLUINDO
Obviamente existem muitas áreas de responsabilidades compartilhadas entre ambos os
cônjuges: planejamento familiar, administração das finanças, aquisição e novos bens,
educação dos filhos, atenção de sua vida espiritual, formação do caráter e de bons hábitos,
apoio e controle dos estudos, cuidados da saúde e recreação, realização da obra do Senhor,
assistência às necessidades, etc. Para um bom desempenho nessas áreas de manejo
conjunto é necessário ter boa comunicação, dialogar com respeito e amabilidade,
compreender e valorizar o ponto de vista do outro. A mulher é mais intuitiva e o homem
mais racional, porém, ambas as perspectivas, são necessárias.
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