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Nota introdutória  

➢ No mês de junho, dia 12 convencionou-se ser o DIA DOS NAMORADOS. Interesses  comerciais à 

parte, neste mês vamos dedicar as devocionais para tratar de assuntos relacionados ao AMOR. 

➢  Ao se deter para aprender princípios básicos visando melhorar o relacionamento afetivo, conjugal,  

nota-se que a extensão desses princípios funcionam bem em qualquer tipo de relacionamento.  

       Alguns aspectos irão surpreender você: nunca havia encarado nesse aspecto. 

 

➢ Outros serão desafiadores. Mas, de modo algum, se pretende dar uma fórmula mágica para 

salvar seu casamento, manipulando seu cônjuge a ficar ‘um doce de pessoa’.  

➢ Livros que enfatizam esse tipo de comportamento  podem levar a atitudes manipuladoras e resultar 

em  frustração, pois nem todos reagem da mesma forma,  como o livro faz supor. Além disso 

➢ cada cristão é chamado a amar  até ao seu inimigo: não se trata de amor romântico 

 

 Amor são atitudes  que expressam o caráter de Deus sendo formado em nós, Rom 8.28-29 

>     Então, vamos lá? 

 

 

Dia  01    Definindo O Amor  

 

DEUS É AMOR, 1 JOÃO 4.8 

• Só vamos amar de fato SE nos ligarmos a Deus. Romanos 5.5 

• ‘o amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo’ outorgado... aos salvos   

    > Então, se você é salvo, ore:   - ‘ que Deus derrame do Seu amor  em meu coração.’ 

• SE você só é crente, é só ‘cristão de carteirinha’ abra seu coração a Deus e peça que Ele lhe dirija e 

instrua a aceitar Jesus como seu Salvador _o seu substituto que recebeu todo o castigo de seus 

pecados, para você ser justificado e poder ser feito uma nova criatura, selada com o Espírito Santo 

•  Sem Deus, não dá... 

Muito se fala sobre AMOR 

1- AMOR, DOAÇÃO 

   Deus é amor (1 João 4.8) e, por isso, Deus agiu: Deus enviou Seu Filho para nos suprir do que mais 

precisamos: salvação, livramento da morte, VIDA ! (João 10.10) Amor pensa no outro. Amor é doação, 

é agir no sentido de suprir a necessidade do outro, 

2- AMOR,CARÁTER . 

Pensa-se que seja um sentimento em relação à outra pessoa, mas na realidade, amor é caráter: amor 

fala a respeito da pessoa que você é...Amor expressa o caráter de Deus sendo formado em nós, Rom 

8.28-29 

 

 3- AMOR, ATITUDE   1 Coríntios 13.4-7 

Atitudes que definem amor estão listadas em 1Coríntios 13.4-7 e refletem o caráter  de quem ama ao 

próximo, não a si mesmo. Então, a primeira característica do amor é não ser egoísta, egocêntrico.  
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O ser humano é tão contraditório que quando pensa em amor, pensa (imagina) alguém de quem 

eugoste, alguém que me agrade, alguém que me faça feliz, alguém que é bom ter ao meu lado a vida 

toda.  

> Então, hoje, considere em seu íntimo, o que você pensa a respeito do amor. O que, para você, é 

amar. Não aquelas frases feitas, mas em suas próprias palavras; é bom, até, escrever:    

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

 

 

Dia 02    Tipos De Amor 

  ‘Demas, tendo amado o presente século , me abandonou. ’2 Tim. 4.10, 2Co 2.15 

 

  O amor nos leva a fazer escolhas. Que hoje, você escolha ser uma pessoa AMÁVEL: pessoa que 

todos apreciam, pois em todo lugar rescende ao ’ bom perfume de Cristo’ 2 Coríntios 2.15 

➢ A Bíblia em português traduz AMOR diversas palavras DIFERENTES no original. Veja quais são:  

➢ Phileo : amor de amigo   > Storge: amor familiar    >  Eros: amor romântico, erótico 

➢ Pragma: amor à praticidade, ao trabalho    > ÁGAPE: amor incondicional no sentido de que não 

depende do que o outro faça ou deixe de fazer ( ‘Gosto porque....’ e ‘amo APESAR DE ...’ ) 

➢  

➢ Então, hoje, escreva do que você gosta e a quem você ama 

➢ Lembrando que : a gente gosta porque...me agrada _  

➢ E a gente ama apesar de ...    A quem você escolhe amar?  A si mesmo ou a outras pessoas? 

➢ Essa escolha irá determinar uma série de atitudes.  

➢ O livro ‘Cinco linguagens do amor’ de Gary Chapman, Ed Mundo cristão( tem resumo no site)  

despertou a atenção para o fato de haver várias maneiras de demonstrar o amor. Através de  

➢ 1-Palavras de afirmação( amo você, é tão bom estar com você) )  admira ( faz isso como ninguém) 

reconhece o valor ( é muito dedicado ao trabalho) agradece( sou tão grata por me ajudar, por me 

compreender por...) . Em geral, qualquer pessoa se sente queridae aceita quando recebe palavras 

de palavras de apreciação 

➢ 2- Tempo de qualidade: senta para conversar, só com ele;sai, só com ele 

➢ 3- Presentes  alguns  homens pensam em agradar a esposa comprando algo.  

➢ 4- Servir, fazer coisas: comida preferida, cuidar da roupa, fazer pagamentos no banco. 

➢ 5- Toque físico  em geral, os homens consideram a ato sexual como prova de amor.  

     Mas, nem todas as mulheres têm a mesma opinião e preferem ser amadas de outro modo 

➢ É preciso descobrir qual a linguagem de amor da pessoa que você ama. Qual linguagem atende à 

necessidade dessa pessoa e passar a demonstrar amor do jeito que o outro se sinta amado. 

 

 

 

Dia 03   Aprendendo a Amar     Josh Mc Dowell      Ed Candeia 
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➢ O autor do livro mostra que estar apaixonado é uma situação passageira(ilusória) e que, passada a  

paixonite é a ocasião em que se deve aprender a amar (o livro dá dicas, tem resumo no site). 

➢ A maioria dos casais não está alertado sobre  esse fato. Passada a paixonite, começam as 

dificuldades 

➢ Cada casal procura se adaptar da forma melhor forma como ACHA MELHOR, do jeito que sabe  

➢ Os verdadeiros cristãos  buscam praticar os princípios da Palavra e Deus os conduz em sabedoria. 

➢ Mas os que pendem para os padrões do mundo ou são movidos por emoções egoístas, entram em 

comportamentos destrutivos de acordo com a personalidade e valores de cada um: introspecção e 

auto recriminação  ou  cobrança e acusações sem fim  

➢ O título muito significativo desse livro indica, mais uma vez, que amar depende, além da decisão, 

depende de interesse e boa vontade, depende de você ser uma pessoa ensinável’. 

➢ Você é uma pessoa ensinável?  

➢ ‘C lama a mim e responder-te - ei ;e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes, que não sabes ‘ Jer.33.3  

➢ Nem Deus tem condição de Se relacionar com uma pessoa cujo coração está endurecido contra Ele.  

➢ Quanto mais um mero mortal terá condições de se relacionar com você caso o seu coração esteja 

endurecido contra essa pessoa. Obs: Muitos, endurecidos pelo pecado, passam a odiar seu  cônjuge 

➢ Então, hoje, vá a Jesus e conte a Ele tudo, mas tudo, mesmo, o que tem feito seu coração se 

endurecer, seja contra o que for. 

➢ Geralmente, assim como a terra , um coração torna-se endurecido por ter muito pisado 

constantemente:  é um coração muito ferido. Apenas conte a Jesus onde está doendo, sem acusar 

ninguém (acusação é especialidade do diabo. E você não quer ser secretário/a dele, quer?) 

➢  Tudo, ‘o Senhor conhece...’ ( Salmo 1.6) mas quer ouvir de você . Então, para não acusar, comece 

trazendo  à presença de Deus, as situações: Pai, Tu vês o jeito como me tratam...  Tu sabes como 

isso me dói... Para mim é tão difícil... E por aí vai.  

➢ ‘ Perante  sua presença derrama  todo o coração ; Ele  é o nosso refúgio seguro’ Sl  62.8 

 

 

Dia 04   Deus Mostra  Como É Amar,  

 

1 Coríntios 13.4-7  _ COPIE, DECORE, VIVA!  

 

➢ Amar é atitude em relação ao próximo. E quem mais próximo a você do que seu cônjuge?  

➢ Amor se manifesta por atitudes bem práticas com boas doses de amor próprio, mas completamente 

isentas de EGOÍSMO, de EGOCENTRISMO.  

➢ AMOR  é sofredor ( agüenta!), é benigno; Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta, jamais 

acaba 

      (só por  Deus,mesmo!)  Então, é em Deus que precisamos ir buscá-lo. Seja honesto! Diga a Deus: 

➢  - ‘Não sou capaz de amar assim, derrama em meu coração o teu amor.  > Rm 5.5 

➢ Agora, pense um pouco: por que você exige de seu cônjuge o que você não é capaz de fazer?  

 

• AMOR  não é  invejoso ( não ciumento)  não se ufana ( tudo o dele é melhor)  

• não  é soberbo( ele é melhor pessoa do que qualquer outra ) não se irrita !!! 

• não se porta com indecência( não age inconvenientemente)  não é interesseiro,  

• nem busca só os seus interesses( os outros que se lixem)  não suspeita mal 

• ( não se ressente do mal)  Não folga com a injustiça, mas folga com a verdade; 



5 

 

.                     obs: confira como está o trecho com a versão de sua Bíblia 

Copie o texto de 1 Coríntio 13.4-7: imprima um lembrete( A4, paisagem ,3 colunas)  e, cada dia, confira 

suas atitudes e motivações à vista do Gabarito das Escrituras sobre o que é amar 

 

 

 

Dia 05       Suprir Carências 

➢ Deus é amor, 1João 4.8_ Amor é o caráter de Deus que Ele manifestou ao enviar Jesus para nos 

remir: Deus amou o mundo de tal maneira  que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que 

nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, João 3.16 

➢ Amar é doação de si mesmo, dar seu bem mais precioso para atender a uma necessidade do outro 

➢ Então,  qual a maior necessidade da pessoa a quem você quer demonstrar amor?  

➢ Mas,  como saber o que, de fato, é necessidade para essa pessoa? 

 

 Em geral, reclamações evidenciam áreas carentes. 

➢  Do que essa pessoa (ou seu cônjuge) tem reclamado? Comece a reparar: anote  

 

➢ Deus prova  o seu amor  para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda 

pecadores’ (Rom. 5.8)  

➢ Então, você pode provar seu amor por essa pessoa ( ou ao seu cônjuge)  fazendo algo que 

seja necessário e bem vindo a ela, mesmo que essa pessoa não esteja sendo legal com você.  

 

➢ Agradar ou suprir necessidades envolve interesse em conhecer a outra pessoa. 

➢ Requer olhar para ver como o outro realmente é ( e não como você gostaria que o outro fosse) 

➢ Existem até piadas de marido que dá chocolate quando a esposa resolver fazer regime !!!!! 

➢ Ou esposa que quer salvar o casamento exatamente no horário do final da COPA !!!!!! 

 

 

Dia 06    Deus Dá As Diretrizes Para Um Relacionamento Ser Bom 

➢ Deus quer que o relacionamento entre as pessoas seja bom. Qualquer relacionamento, a 

começar pelo seu relacionamento com o Espírito Santo que habita em você (Efésios 1.13) Se você 

é, de fato, salvo. Ah!  Convém verificar, examinando os fundamentos de sua fé e relembrar o dia de 

sua conversão, quando aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador. 

➢ Talvez seja preciso  ouvir de Jesus: ‘ tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor.  

➢ Lembra-te de onde caíste, e arrepende-te. Senão...’  confira em Apoc. 2.5  

 

➢ Então, essa questão de AMOR tem a ver, em primeiro lugar, com seu relacionamento com 

Deus.   ( precisa ter cuidado  para não se ater a uma série de comportamentos que visam apenas 

manipular seu cônjuge para que ele se torne ‘um doce de pessoa’, para que ele seja como você 

quer)  

 

> E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estais selados para o dia da redenção. 

 

LONGE DE VÓS TODA  amargura, ira, cólera,  gritaria,  blasfêmia, bem como toda malícia Ef 4.30-32 



6 

 

 

 Antes( é prioridade ) sede uns para com os outros benignos( não malignos como um câncer) 

misericordiosos( não críticos) perdoando ( não ressentidos, nem rancorosos) -vos uns aos outros, como 

também Deus vos perdoou em Cristo’  Efésios 4.30-32  

 

 Convém lembrar  o que Jesus disse:‘quando estiver orando, perdoa , se tem alguma coisa contra 

alguém, para que vosso Pai, que está nos céus, vos perdoe as vossas ofensas...’ Marcos 11.25-26 

 

➢ Veja bem: seu relacionamento com Deus é mais importante do que com seu cônjuge ou com qualquer 

outra pessoa. Se você estiver bem com Deus, Ele irá se encarregar de tratar do coração de quem está 

próximo a você.  

➢ Esposa, convém ler 1 Samuel 25  e  2 Samuel 6.16,23. 

➢ Quando seu amor ao próximo é reflexo do seu amor a Deus, é amor com dignidade, com amor próprio 

(não egoísmo) ‘Não vou revidar, por amor a Deus’. E você ora: - ‘ Deus cuida... dele,  cuida disso...’ 

➢  E você continua vivendo para agradar a Deus, > Colossenses 3.17 e 21 Ler decorar, viver. 

 

➢ Passe a tratar quem você pensa/ diz  que ama  ou quer demonstrar amor,  como Deus diz para tratar o 

seu inimigo:Se encontrar o boi do teu inimigo ou seu jumento, desgarrado, sem falta lho reconduzirás. 

Êx 23.4 

➢ Em outras palavras: dê a essa pessoa o que lhe for devido: respeito, consideração, submissão  

➢ No mínimo, educação.   

➢ ‘Se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer; se tiver sede, dá-lhe de beber; porque, fazendo isto, 

amontoarás brasas de fogo sobre a sua cabeça. Rom. 12.20 

➢ Em outras palavras: supra suas necessidades básicas. A necessidade básica do marido é respeito à sua 

liderança e sexo. A necessidade básica da esposa é aceitação, afeto, respeito. 

➢ Quando cair  o teu inimigo , não te alegres , e quando tropeçar, não  se regozije o teu  coração; para 

que o Senhor não  o veja, e isso seja  maus aos seus olhos, e desvie dele, a sua ira.  

Pv  24.17-18 

➢ Obs:  Quando Israel foi levado cativo, Deus trouxe juízo para as nações que disseram:- ‘Bem feito! 

Ezequiel   25.3   

 

 

 

Dia 07   Egoísmo Esclarecido 

 

➢ Era o título de capítulo de antigo *livro para mulheres (tem resumo no site ‘pérolaspreciosas’) 

➢ Nunca me esqueci do exemplo do conceito: se um porco se sacode e espirra lama em meu 

vestido limpo, não vou me sujar de  lama só para revidar o ataque.  

➢ Mas, se alguém jogar um ovo podre em você, vá correndo se lavar, para você não ficar fedendo.  

➢ Veja bem:  você se manter limpa é mais importante do que se sujar, revidando. 

➢ Certa frase bateu e colou em mim:  

o Se não merece meu amor, não é digno de meu ódio. 

➢ Entenda que, se uma pessoa não ama você, lhe fere, entristece, decepciona... não é digno que 

você, Não merece que , por causa dessa pessoa,  desagrade, ofenda, entristeça a Deus que tanto 

ama você, cuida e enviou Jesus para morrer por seus pecados e lhe dar a vida eterna. Isso é 
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egoísmo  esclarecido pois Deus tem muito mais e melhor a lhe oferecer do que essa pessoa que só 

machuca você.        Prefira agradar a Deus. E deixe o resto com Ele.  

➢ O  salmista, muitas vezes, em meio a todo tipo de situações e pessoas adversas, tomou posição por 

Deus: quanto a mim... Leia os salmos e sublinhe quando aparecer a frase do tipo: ’ mas eu...:  ‘eu 

porém ...’ (tem revista  para download no link ‘publicações’ > ‘devocionais’ do site ‘novas pérolas’) 

 

o  Ver Link mulheres: série VIDA MELHOR no site WWW.perolaspreciosas.com.br . 

 

Dia 08    Sobre O Perdão.   

 

Algumas considerações sobre o perdão que  ajudam a perdoar. 

➢ 1º. -Não perdoamos por estarmos feridos.E o diabo aproveita a brecha pondo ‘sal na ferida’, nos 

fazendo lembrar o que nos machucou. E a pessoa sofre infinitas vezes por uma mesma ofensa. 

-  ‘Porque  não é justo...’ O que não é justo?  Veja o argumento do item dois. 

E é justo você sofrer infinitas vezes por uma mesma ofensa? Uma vez não foi o suficiente?    

 

    Ressentimento, rancor é laço do diabo para manter a pessoa sob seu domínio atormentador.  

    E quanto mais tempo passa, a ferida vai infecionando, e doendo cada vez mais.  

 

   A gente só perdoa quando a ferida for curada  

- Então, a primeira providência é ir a Jesus para sermos curados, tratados, restaurados. 

 

➢ 2º. -Pensamos que, nosso perdão isenta do juízo a pessoa da culpa de nos ter ferido.   

    Errado. Esse raciocínio inconsciente é laço do diabo para nos manter presos ao rancor.  

 

➢ 3º. - Pior ainda, é que ao não perdoarmos estamos tomando o lugar de Deus que julga, condena 

e dá o castigo: inconscientemente, ‘castigamos’ a pessoa com nosso ódio.  Esse mecanismo 

psicológico inconsciente deve-se a condicionamentos infantis quando foi castigada ao fazer algo 

errado, desaprovado pelos adultos ( criança não tem noção de certo e errado: ela só sabe o que os 

pais aprovam ou desaprovam) Ao ser castigada, a criança se sente rejeitada: pior do que o castigo 

em si, é o fato de se sentir detestada. Então, quando é alvo de alguma ação errada, que a machuca 

ou lesa, a pessoa castiga o ofensor com seu desafeto, seu ódio.    

     Errado. Esse raciocínio inconsciente é laço do diabo para nos manter presos ao rancor. 

➢ Enfim,  ‘CONSIDERA...O SENHOR TE DARÁ ENTENDIMENTO EM TUDO’  2 Tim. 2.7 

     Ah!  Amanhã veremos o que fazer ao ser machucado, ofendido, injustiçado, etc. 

➢ O que fazer ao ser ferido? Imediatamente tome uma atitude com base nas Escrituras. 

 

Dia 09     O Que Fazer Ao Ser Ferido 

➢ IMEDIATAMENTE ,  TOME UMA ATITUDE COM BASE NAS ESCRITURAS 

 

➢ 1º.  ‘JULGUE O SENHOR ENTRE MIM E TI’ (Gn 16. 5) disse Sara a Abraão quando este se 

recusou a repreender Hagar que, por ter engravidado de Abraão, humilhava a  Sara  
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      Julgue o senhor entre mim e ti,  Mas A Minha Mão Não Será Contra Ti’ 1Sm 24.12 

        -foi o que Davi disse a Saul que o perseguia  querendo matá-lo. 

 

➢ 2º. -‘Minha é a vingança. Eu retribuirei, diz o Senhor’ (Hb 10.30) Então, está em Tuas mãos.  

Convém orar: Senhor Tu vês, Tu sabes... Pleiteia a minha causa... Não deixa que prevaleçam  

      Bem, um general romano dizia: ‘na paz, prepara a guerra’. Fundamental é ter um caderno e 

colecionar versículos em ordem alfabéticapara esses momentos de adversidades. Quando lemos a 

Bíblia, Deus sabe o que vamos enfrentar, então já destaca do texto alguns versos que’ ‘achamos bonito’, 

que ‘nos tocam’: esses versos vão para o caderninho. Agora, se não lê a Bíblia, como (?) o Espírito 

Santo vai ensinar e fazer lembrar...  

 

➢ 3º. - Vá ao Senhor: Pai,  olha como me sinto... (e você diz para Deus como se sente)  

➢ Creia que Deus ouve seu desabafo. 

➢  Confesse o que entristece o Espírito Santo: Pai, há tanta amargura em meu coração, 

o estou com muita raiva, muita indignação e revolta. Quero me vingar, 

quero esganar...( muito cuidado com as palavras ao orar nessas ocasiões) 

➢  Não quero dizer O QUE ESTOU PENSANDO :’ 

o  o que pensei, não transgredirão meus lábios’, Sl 17.3 

➢  Rejeito esse  pensamento de’ : ‘como o Senhor deixou  isso acontecer  comigo’  

➢ Está doendo muito !   Não sei o que pensar, como agir, não quero entristecer teu Espírito.  

➢ Cura a minha ferida, Entrego a Ti todo o meu o ressentimento, e rancor. Tira isso de mim. 

➢ Põe guarda em minha boca para eu não falar nada...até passar esse turbilhão de sentimento e 

dor  Põe guarda , SENHOR , à minha boca ; vigia a porta dos meus lábios’  Salmo 141.3  

➢ O que pensei, a minha boca não transgredirá’ Salmo 17.3 e  

➢ O que for  prudente guardará silêncio, pois os tempos são maus’ Amós 5.13 

. 

*Percebe como o caderninho é fundamental para estas horas? 

. Orar a Palavra é meio seguro de não falar bobagem quando ferido ou em luta e  ter a certeza de 

ser atendido por Deus, pois está orando segundo a Sua vontade. 

  

Dia 10    O Próximo Passo É Enchei-Vos Do Espírito 

 

➢ A Bíblia diz o essencial que precisamos saber/fazer para andar de modo a manter a comunhão 

com Deus. Toda a vida cristã só existe pelo atuar do Espírito em vários níveis, mas Ele só 

atua em  parceria com o homem.  

➢ A pessoa ouve e crê no Evangelho ( como diz a Escritura João 7.38 ) recebe Jesus ( João 

1.12) como Salvador e ora  confessando ser pecador e sua fé em Jesus como Salvador.  

➢  Então, é selado com o Espírito Santo, Efésios 1.13    

➢  As cartas aos gálatas, efésios, filipenses, colossenses e tessalonicenses 

o  mostram a vida cristã progressiva. ( Buscar no site ‘perolaspreciosas.com.br)             

➢  Há uma progressão:  

➢ Gálatas  introduz o viver no Espírito: os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas 
paixões e concupiscências.25 Se vivemos em Espírito, andemos também em Espírito.  

➢  COMO?  >  Não sejamos cobiçosos de vanglórias, 
▪  irritando-nos uns aos outros, invejando-nos uns aos outros. Gl 5.24-26 

 
➢ *Efésios diz para não entristecer o Espírito Santo :  Efésios 4.30-32  
➢ Longe de vós...( vimos ontem) 
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➢ Também diz >ENCHEI-VOS...    
o atitudes práticas que a pessoa precisa tomar e que  movem  o agir do Espírito Santo 

➢ Como?  

➢ Falando ( escute suas palavras) ‘ a boca fala  do que está cheio  o coração ...’ Mateus 12:34.                        

            Tudo começa na mente: vigie seus pensamentos  

                >     ‘levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo’  2Co 10.5  

       

➢ Louvando... atitude do  coração, pelo que o Senhor é...  Passe a ler  os Salmos e a copiar,   

marcando com lápis (giz de cera)amarelo sempre que surgir: o Senhor é... ex: O Senhor é..Rei 

eterno.  

 

➢ Dando graças...atitude da mente, agradece por RECONHECER O QUE O SENHOR FAZ. 

                           Não é sentimento de gratidão: é como se agradece alguém por abrir a porta. 

                          O que você pode falar ‘de boca cheia’ que o Senhor tem feito em sua vida?  

 

➢ Sujeitando-vos... é (sim) aceitar o outro como é, NÂO querer dobrar o outro a seu modo  

                         Todo tipo de opressão é abominável ao Senhor. Deus não quer ninguém 

                         sendo feito e nem se deixando fazer ‘de capacho’.Como ser submisso? 

➢ Sujeitai-vos uns aos outros.  Efésios 5.21..texto logo a seguir à diretriz  de’ Enchei-vos do Espírito’ 

                         Mostra ser necessário haver RECIPROCIDADE.  Não é um só se submetendo e  

                        o outro só mandando. É preciso manter a unidade no Espírito vivendo em paz. Ef 4.3   

 

 

Dia 11        O fruto do Espírito 

 

Eis a lista das partes que compõem o fruto do Espírito,  como os gomos de uma mixirica,  Gl 5.22 

                  

➢ Fala do relacionamento com Deus: o amor (Rm 5.5), alegria (Hb 1.9)  paz, Jo 14.27  

 

➢ Sobre relacionamento com o próximo: longanimidade, a benignidade, a bondade,  

 

➢ Sobre seu modo de ser no íntimo:  fidelidade, a mansidão, o domínio próprio 

▪ Contra estas coisas não há Lei.   

 

➢ Fruto é algo que brota espontaneamente produzido pela seiva que tira  os nutrientes da raiz e 

leva agraves dos ramos,O fruto surge onde a casca do ramo é mais fina,não oferecendo 

resistência ao se romper para deixar brotar o fruto. 

➢ Assim, o fruto  do Espírito surge sem alarde,nos que estão arraigados em Cristo, resultante 

do ser nutrido pela Palavra, e não oferecendo resistência à morte do Eu.    

➢ Convém fazer um lembrete e se conferir cada dia, para ver em que áreas é preciso se submeter a 

Deus a fim de haver o fruto do Espírito naquela área. 

➢    

 

DIA 12        C A S A M E N T O,   É    BOM ? 
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➢   

➢ *Sempre me fazem essa pergunta: eu fui procurar respostas no 'Manual  do  Criador ' 

           Ao contrário do que o mundo diz,  casamento é muito bom  

           por ser  é o plano  de Deus para a criatura,  no  Paraíso.  

Lá, estão princípios e condições do casamento muito  bom,  Gn  1. 31, 2.18 

NÃO É BOM QUE O HOMEM ESTEJA SÓ, mas é mister que a ajudadora seja idônea 

                                                                                 ( ver ‘Mulher virtuosa’) 

➢ Deixe o homem... o homem precisa estar disposto a  abrir mão de muita coisa;  

➢                         PAI _ por ter independência financeira  

➢                         MÂE _ por ter maturidade psicológica para assumir uma família 

➢                                  ser líder, não um ' filhinho da mamãe' mimado e  egoísta 

UNA-SE:  é decisão pessoal do homem. Fala de Companheirismos e do ENLACE 

matrimonial, da Cerimônia que expressa o Compromisso da união. Então, e só então, é 

dito  

➢ TORNAR-SE-ÃO UMA SÓ CARNE.  Nada de sexo antes de se unir!  Gn 2.24 

 

➢ 1- Na observância desses princípios começa o  casamento que será  MUITO  BOM ! 

➢ 2- De  modo  geral,  o casamento  é  muito  bom  quando...    Cl 3.19  

 

    Maridos,  não as trateis com amargura/ não vos irriteis contra elas. 

 

➢ ...não há amargura  -  resultante  de  feridas  não  saradas, gerando críticas,ironias sarcasmos, 

ressentimentos, auto-piedade  

➢  

➢ ...não há irritação : forma de  IRA que leva a falar  e a ter atitudes inconvenientes das quais, muitas 

vezes, nos  arrependemos  pelo  resto da vida. 

 

➢ IRA bloqueia  o atuar de Deus  Efésios  4. 26-27, 30-32  João 3.21, 1João  1.7  

➢  

➢   Insignificâncias precisam ser tratadas com urgência e seriedade  pois podem se 

transformar numa  bola de neve e acabar com o que foi criado para ser muito bom.   * 

O teste das  3  perguntas direciona à solução: 

➢   

➢ *POR QUE ?  busque em seu íntimo a causa de tanta ira ou dor 

➢ *É  RAZOÁVEL ?  ver as conseqüências, além de irritar/magoar 

➢ *COMO SOLUCIONAR?   como agir para resolvermos juntos ? 

➢    Veremos, oportunamente,  em TRATANDO DE RESOLVER CONFLITOS 

 

➢  MULHERES, sede submissas, ganhe o marido sem palavras, 1 Pedro 3.1 

       Casamento é muito bom quando a mulher respeita e a liderança do marido 

       E ambos, cada um  assume o seu papel  com eficácia 

 

A seguir, outros princípios que, se observados,  fazem o casamento ser muito bom. 
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Dia 13    Melhor é serem dois do que um,  

                porque têm melhor paga do seu trabalho. 

Porque se um cair, o outro levanta o seu companheiro; mas ai do que estiver só; pois, caindo, não 

haverá outro que o levante. _ Também, se dois dormirem juntos, eles se aquentarão; mas um só, como 

se aquentará?E, se alguém prevalecer contra um, os dois lhe resistirão; e o cordão de três dobras não 

se quebra tão depressa. Eclesiastes 4.9-12 

 

    Melhor é  serem dois  do que um   porque...      Ecles  4. 9 – 12 

➢   

➢ 1-Têm melhor paga do seu trabalho: unem forças em torno  de  objetivos  comuns.  

➢          E  com vocês: há interesse de ambos  no sentido de  chegar a um acordo ?    

➢ P  “como andarão dois juntos se não estiverem de acordo?  Am 3.3     

➢ P   “toda casa dividida contra si mesma não subsistirá “       Mt 12.25 

➢ P   Quando um não quer, dois não brigam, mas  também:  

     Se um não quer, dois  não vivem bem ! 

➢   

➢ 2-Se um cair, o outro levanta, Ecles  4.10 

➢ Muitas vezes o próprio cônjuge é quem atira a primeira pedra. 

➢ É comum ouvir-se  dizer: -  ‘Não posso contar com ele para nada.’  

 Casamento é bom quando se dá a maior força um ao outro   

➢   

➢ 3- Ai  do  que  estiver só, Ecles 4. 10 b _ Você já ouviu falar de solidão a dois ?  Para 

que isso não ocorra é preciso cultivar o companheirismo respeitando interesses mútuos, 

determinando-se a ter, cada dia, um momento de namoro_ não sexo_ ajeitando, 

sempre que possível, saída a sós mesmo quando  as  crianças são pequenas. Caso 

contrário, quando os filhos crescerem  o casal virá a perceber que são apenas dois 

estranhos vivendo na mesma casa  _           >  Quando foi a última vez que vocês  riram 

juntos ?  

➢ Continua amanhã 

 

 

Dia 14      Também, se dois dormirem juntos,             

                  eles se aquentarão; mas um só, como se aquentará? 

                  E, se alguém prevalecer contra um, os dois lhe resistirão;  

                 e o cordão de três dobras não se quebra tão depressa. Eclesiastes 4.9-12 
 

➢ 4- Se dois dormirem  juntos... Ecles 4. 11 a   

   Pode acontecer de se deitarem na mesma cama,  mas não dormirem juntos, pois se o 

outro estivesse... na Lua,  seria a mesma coisa. Na  área  sexual, satisfação  mútua 

➢ é  importantíssima por ser o  plano  de  Deus  para  o  casamento. 1 Co 7.3-   

  

➢ 5- eles  se  aquentarão, Ecles  4. 11 b 

➢     Há reciprocidade.  Não só o calor  físico, mas o calor humano  de um olhar amigo, 

cúmplice,  a palavra branda, o gesto afável. Muitas vezes é negado ao cônjuge o que 

facilmente se dá  a qual quer  cachorro ou gatinho, mesmo de rua: um chamado 

carinhoso, um instante  para afagar,  para fazer “festa” .       
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➢ 6-Os dois lhe resistirão (Ecles 4.12a) Pode-se aprender muito com a experiência de 

outros, porém, é preciso saber discernir  entre: ( 1) Sugestões e dicas  e  ( 2)Palpites  e 

intromissões, que não admitem opção por  parte do casal. 

-Todo tipo de interferência deve ser repelida com firmeza pelos dois JUNTOS .  

- Muitos aborrecimentos posteriores serão evitados por uma atitude inicial educada mas 

firme, do tipo: - ‘Agradecemos a intenção de ajudar. Vamos resolver JUNTOS  como 

essa sugestão pode ser útil para nós.’  No caso de apenas um cônjuge ser abordado, é 

boa saída dizer: - “ Vou falar com ele, e ver o que A GENTE  resolve ...” 

➢ Se falarem qualquer coisa do cônjuge ausente, pedir  para falar  DIRETAMENTE a ele 

➢ DIFERENÇAS DEVEM SER RESOLVIDAS NA INTIMIDADE_ assunto de amanhã 

  

➢ 7- O cordão de três dobras,   Ecles 4. 12 b 

➢ Primeiro,  é preciso Deus estar entre o casal... para  UNIR, ao mesmo tempo que serve 

para SEPARAR, amortecendo as  diferenças, Mt 18.18-20  

➢ # Casamento é bom quando estão unidos em nome de Jesus na realidade do dia a dia. 

Ex: -' Faço isso pois Jesus assim o faria.'  - 'Não faço assim pois Jesus não o 

faria'.  Trazer Jesus para o meio do casal, ao mesmo tempo que une, apara as 

diferenças.  

 

Convém notar que os cordões foram entrelaçados, mas não se desfizeram:  

➢ Casamento é bom quando cada um respeita a individualidade e o espaço um do outro. 

➢   

➢ Conclusão:   ...   não se quebra _ Ecles 4. 12 c 

➢ Na observância de tais princípios está o segredo de um casamento que permanece BOM 

e DURA a vida toda, resistindo às pressões e dificuldades diárias,  superando as 

diferentes fases através dos anos. ### 

 

 

Dia 15            DIFERENÇAS  RESOLVIDAS  NA  INTIMIDADE 

➢ DIFERENÇAS DEVEM SER ACERTADAS NA INTIMIDADE  

> Muito importante: ambos estarem prontos a aceitar a vontade de Deus 

> O casal deve  “cerrar fileiras” mesmo perante os filhos,  quanto mais diante de 

estranhos ou do inimigo. Levar as diferenças a Deus, em oração sem acusar o outro; 

ex: Deus, o Senhor conhece todas as coisas: sabe como  sou e sabe como meu cônjuge 

é. Então, opera em cada um de nós o que perante Ti é agradável (Hb 13.21)  

➢ > Opera em cada um de nós 'o querer e o realizar a Tua vontade ( Fp 2.13) 

➢ > Na tua benignidade, conduz cada um ao arrependimento (Rm 2.4)   

➢    e exalta em nosso casamento a vitória da cruz sobre o inimigo ( 1 João 3.8)  

  

➢ É bom ter código para 'saídas pela tangente'; ex: -Vamos pensar, depois conversamos  

> Alguns têm prazer em contrariar / desapontar o cônjuge  diante de terceiros: repare em seus 

amigos. 

➢ Como é em seu casamento:quem age assim? A pergunta mágica é POR QUE? 

Convém explicar QUE CHAMAR A ATENÇÃO PARA DEFEITOS DOS OUTROS   revela uma 

qualidade de caráter nada favorável.  

➢ Por que precisa diminuir o outro para aparecer?   
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Dia 16                Exclusividade   

        ‘eu sou do meu amado e meu amado é meu’ Cantares 6.3 

➢ Em qualquer fase, boa ou ruim, recém casados ou fazendo bodas de...ouro, 

➢ Dê um jeito de demonstrar que seu cônjuge ocupa o primeiro lugar em sua lista de prioridades.  Ex: 

faça o que ELE gosta, os pedidos dele são sua prioridade máxima.  

 

➢ O livro MULHER TOTAL  de Marabel Morgan( penso estar esgotado)     

➢ Dá os 4 A’s da esposa que quer ser bem sucedida em seu papel designado por Deus 

➢ ACEITA...como ele é. Não quer mudá-lo. Ora pelas áreas de dificuldades dele  

➢ ADMIRA  habitue-se a reconhecer as qualidades de seu marido a ele, aos filhos. 

➢ AGRADA... faz como ele gosta. Faz de tudo para não desagradá-lo. Evita aborrecê-lo 

➢                   Da mulher virtuosa é dito:’lhe faz bem e não mal TODOS OS DIAS’ Pv 31     

➢ AGRADECE ... reconhece VERBALMENTE o que ele faz; ex: 

➢  Se ele reclama das contas, diga:-  Você é tão bom provedor, sou grata a Deus por você ser tão 

responsável e pagar as contas em dia.  

➢ Se ele não larga do seu pé, diga: - Sou tão grata por estar sempre por perto.   

➢ Se ele faz algum conserto, agradeça. Se  levar o lixo fora, agradeça! 

➢ A Bíblia diz para sermos em tudo, AGRADECIDAS. 

 

 

Dia 17    O projeto de Deus ao casamento, Gn 2.24  

 

      Deus fala ao homem:  para deixar, abrir mão de si mesmo, para assumir  seu papel 

➢ Portanto deixará ( fala que precisa ABRIR MÃO)   homem  

➢ SEU PAI ... fala de independência financeira para dar sustento digno à nova família 

➢ SUA MÃE... trata de independência psicológica. Cortar o ‘cordão umbilical’:não precisa de quem 

vá atrás dele limpando sua sujeira ou arrumando sua bagunça. Ser maduro suficiente para 

cuidar de si e dos outros, Sabe tomar  decisões sábias.  

➢ Não significa romper com o laço filial: ‘Ouça ( peça e acate os conselhos) teu pai, que te gerou; não 

despreze t ua mãe  quando ela envelhecer .( se a mãe está velha, o filho já está adulto!!!)  Pv 23.22 

o 

➢ Apegar-se-á à sua mulher: apego fala de ABRAÇO que remete a Acolhida, aceitação 

➢  COMPANHEIRISMO e COMPROMISSO expresso em CERIMÔNIA PÚBLICA.,  

➢  E serão ambos uma carne...só então, acontece a união sexual  

➢ A mulher, tirada da costela do homem, pode ser uma linda demonstração de que Deus é romântico: 

UM HOMEM SÓ ESTÁ COMPLETO AO TER A ESPOSA EM SEUS BRAÇOS 

➢ Se você não entende as mulheres ( ela ‘não entra ‘em sua cabeça) 

➢  abrace-a. Ela cabe em seus braços.  

 

➢ Mulher: seu lugar de origem é  ‘debaixo da asa de um homem’.A sociedade moderna quer tirá-la daí 

mas seu psicológico anseia por ser abraçada, aceita,cuidada, protegida. 

➢ Negar essa necessidade atávica tem feito muitas mulheres frustradas e infelizes. 

➢ Verdade, também, que os homens não estão mais sendo ensinados a exercer bem seu papel. 

Por isso, em geral, o casamento  está bem do jeito que o diabo gosta. 

 

Dia 18                  COMPROMISSO   Eclesiastes 5.4-6 

➢ Quando a Deus fizeres algum voto, não tardes em cumpri-lo; porque não se agrada de tolos; o que 

votares,paga-o.Melhor é que não votes do que votares e não cumprires. 
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Não consintas que a tua boca faça pecar a tua carne, nem digas diante do anjo que foi erro; por que 

razão se iraria Deus contra a tua voz, e destruiria a obra das tuas mãos? 

➢ O casamento é representado por uma ALIANÇA. 

➢ Aliança feita entre um homem e uma mulher que implica em FIDELIDADE mútua.   

➢ Aliança  que implica em mutualidade e compromisso de  exercer com fidelidade o papel a que se 

propõe: ser esposo e ser esposa cumpridores de seus respectivos papeis .  

➢ O pior, é que os votos feitos diante do altar e, supostamente, diante de Deus NÃO TÊM SIDO 

LEVADOS A SÉRIO. 

➢ Deus não deixa barato: se falou e não cumpriu, o texto  dá a entender que a conseqüência será  

➢ Destruir as obras de suas mãos... quer dizer: tudo o que faz não consegue prosperar. 

➢ Com Deus não se brinca. Se você é casado, trate de se conscientizar e de assumir o seu papel ( 

de homem ou de mulher) do modo como Deus determinou e espera que seja cumprido. 

➢ Não importa como seu cônjuge é ou faz. Importa que VOCÊ dará  contas a Deus de todas e 

CADA UMA de suas escolhas e atitudes(Romanos 14.12) Não criatura alguma encoberta  

➢  diante d’Ele; antes todas as coisas  estão nuas e patentes  aos olhos d’Aquele 

➢  a Quem havemos de prestar contas / com Quem devemos tratar. Hebreus 4.12-13 

 

Dia 19          C R I S T O  _ COMUNICAÇAO  _ CAMA     parte I 

 

Começa uma trilogia:  artigos que resumem o que fundamenta um casamento estável e bom.      

Introdução  

Um homem, uma mulher, educações diferentes, funções próprias: 

 - Como é possível duas pessoas tão diferentes virem a ser  UM ?  

   “Andarão dois juntos se não estiverem de acordo ? ”      Am 3.3 

    O segredo está  no  ACORDO: como andar de braços dados, é preciso acertar o passo. 

        Quais os pontos de junção?    Cristo  /  Comunicação /   Cama 

 

1- C  R  I  S  T  O 
➢ O andar pessoal com Jesus é imprescindível, mas também é  necessário que o casal  se 

encontrem em Cristo, dia a dia, para: Adorar,  Agradecer,  Aprender e Acertar  

diferenças 

  

➢ Ec 4.12   fala de cordão de três dobras  como uma trança de 3 cordões : assim  Cristo  

precisa  fazer parte  da vida  do casal.  

➢ Ouse  trazer  Mt 18.18-20   para a realidade de seu casamento !  

➢ O  que impede ? o  TEMPO:  o que  realmente  é  IMPORTANTE ?                               

          o  EGO  :         não queremos “abrir mão “  

➢ Ousem trazer ,  juntos,  suas áreas de atrito  para que 

➢ O  Senhor  opere em cada um o que perante Ele  é agradável      Hb  13. 21  

➢ É  preciso estar disposto [querer] ir em direção ao outro despojado de toda espécie de 

armadura , desarmado, sair do esconderijo:qual é o seu?  Trabalho, cansaço, 

preocupação, dor ...  TV  ? 
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➢ Além de orar, é preciso ler a Bíblia juntos para conhecer a Deus, buscar a orientação do 

Senhor para as situações do cotidiano.  

➢ Há instruções específicas para maridos, esposas, filhos, finanças       

➢ Há instruções quanto à reciprocidade: Rm 12.10, Ef 4.32, Ef 5.21 

                           Quanto a  amar...  perdoar...  sujeitar-se...  UNS AOS OUTROS  

➢ Há princípios e gabaritos que precisam ser trazidos para a sua vida.  

➢ Não saber,  não exime da responsabilidade: sofre as conseqüências do mesmo jeito.  

                            Saber  e   não viver,  não resolve: a casa cai !    Mt 7. 26,27   

➢ Muitas vezes, somos os primeiros a derrubar nosso cônjuge com acusações ou  críticas;  

outras, não percebemos quanto ele precisa de nossa mão estendida para ajudá-lo a se 

levantar ...  ou como precisa de nosso apoio para  impedi-lo de cair. Em  Gn 25.21 e  Lc 

1.13 Deus ouve às orações dos maridos quanto esterilidade das esposas ! Você tem 

orado pelas impossibilidades de seu cônjuge ?  

  

➢ Em geral, o casamento começa com dois juntos diante de um altar, e assim 

deveria continuar, cada dia...  lembrando  que, além  de lugar de adoração, o altar é 

também  um lugar de sacrifício. *** 

  

 

Dia 20     CRISTO _ C O M U N I C A Ç Ã O  _ CAMA  parte II 

 

Artigo 2 da trilogia que dá elementos a um casamento estável e bom 

 

2- Comunicação entre as pessoas costuma encontrar muitas barreiras. Podem ser como 

grossas muralhas: palavras pesadas, anos de ressentimentos...  ou são “invisíveis”como 

certas portas de edifícios modernos: vamos direto em frente e ... ficamos aturdidos com o 

impacto: 

➢ “ O que aconteceu ? ”    Não percebemos o vidro! 

➢ Seja como forem as barreiras na comunicação dificultam a vida,  causam mais 

problemas e tornam as pessoas infelizes. Funcionam como lupas, aumentando qualquer 

dificuldade. 

➢ Comunicamos não só com palavras. Atitudes  e  silêncios   geralmente falam mais alto. 

➢ Boa comunicação há quando as pessoas se entendem   e quando conseguem se acertar  

➢ Como conseguir isso?  Observando certos princípios (bons livros)  

➢ Daremos algumas dicas práticas : 

➢ 1º.  É preciso querer :  condição até para Deus atuar    Is  1.19  

           Buscar ao Senhor:  opera em nós o querer e o realizar   Fp 1.13 

                    ... sabedoria,  peça-a  a Deus, Tg 1. 5  

➢ 2º. Buscar a orientação sobre o assunto: 

• Na Palavra, livros ou pessoa competente, imparcial, Pv 3 .5- 8 

➢ 3º. Aprender a ouvir: pare de falar  e  preste atenção no outro.  
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• Note qualidades e defeitos. Pv 27. 17  

• Saiba que Deus usa os defeitos de seu cônjuge para “afiar” você 

• Procure os pontos de concordância , definindo as discordâncias         

➢ 4º. A atitude é muito importante ! boa vontade p/  “quebrar o gelo” 

• Ter atitude conciliadora:  I Pe 3.11,   I Ts 5.13,   Hb 12.14   

• Aceitar os fatos , isto é mansidão       Gl 5.22,    Mt 5.5 

➢ 5º. Buscar a verdade no seu coração -- Por que quero assim ? 

• Falar a verdade em amor  Jo 3.19- 21,  Sl 51.6,  I Co 13.4- 7 

• Seja  feita a Tua vontade:  ambos render-se à vontade de Deus  

 

➢ 6º. O momento adequado faz muita diferença!    procure criá-los 

• Evite falar quando  cansado,  com fome,  com sono  ou  ocupado 

  

➢ 7º.  Palavras adequadas: pense no que vai dizer. Escreva, se precisar!  

➢ Fale como você se sente  ou  pensa. Refira-se à situação 

➢ Não acusar; se disser: - VOCÊ.... (pronto! o outro  reage acusando, ou se fecha...)  

•  Nunca falar quando irado. Dá um tempo, dá uma volta, toma banho 

• Só falar depois que lidou com seus sentimentos perante  Deus **   

  

 

Dia 21      CRISTO _  COMUNICAÇÃO _  C   A   M    A   parte III 

 

Artigo 3 da trilogia que dá elementos a um casamento estável e bom 

 

➢ TUDO  O  QUE  ACONTECE  DURANTE  O  DIA, AFETA  ( bem ou mal )  A  RELAÇÃO  SEXUAL  

➢ ‘Uma  só carne’  diz respeito ao relacionamento sexual ( cama)  

➢ Sem sexo, para que casamento?   

➢ As mulheres precisam compreender que casaram para ter relações sexuais e não usar de 

artimanhas nesse sentido pois a diretriz das Escrituras é bem clara : ‘não vos defraudeis um ao 

outro’ 1 Co 7.5 

➢ Mulheres, arranjem um jeito de resolver seus problemas sem ferir a orientação de Deus!   

 

C   A   M    A    

➢ Como foi seu dia ?  Como  você  costuma  tratar seu cônjuge ? Lidar  com  os  

problemas? 

➢ Como são suas palavras  ?      Qual  tem  sido  a  atitude  de  seu  coração?  

 

➢ PREPARE  A  NOITE  NO  CAFÉ  DA  MANHÃ..( extr  Mulher  Total) 

 

• É  preciso olhar,  conversar,  ter consideração   um pelo outro. 

 

• É importante  admirar,  agradecer,  agradar e se adaptar um  ao outro  

 

• Como andarão dois juntos se não estiverem de acordo? Amós 3.3 
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• Precisa acertar o passo como quando se anda de braço dado com alguém 

 

➢ Adaptar-se  significa   aceitar  e  conviver bem   como   o   outro como ele  é  

 

• É  o  contrário   de   implicar   ou   querer  modificá-lo. 

  

➢ Temos a tendência  de tratar sexo como área separada da vida  comum :Não é ! 

➢  Sexo faz parte da vida do casal.           SEM SEXO,  PARA  QUÊ  CASAMENTO ? 

➢ Também pensamos em sexo  sem ter nada a ver com Deus, mas tem... 

➢ Quem melhor entende de sexo do que Aquele que o criou ?   

➢ Converse com Deus sobre esse aspecto de sua vida.  

➢ Conte tudo a Ele. Sl  139.7,  Pv 15.11,  Hb 4.13  

➢ É IMPORTANTE :   livrar-se de preconceitos infantis       I Pe  3. 18, 19    

                                 Livrar-se do padrão do mundo          I Pe  1. 18, 19 

➢ Peça a Deus  que o faça sensível à necessidade do outro, e ser capaz  de suprir  a  

necessidade do outro 

➢ Implicâncias,  indiferença,  menosprezo,  muito  serviço,  gastar demais,  dores: São 

formas inconscientes de protesto das mulheres quanto à maneira como estão sendo 

tratadas  ou  de  que  suas  necessidades básicas  não  estão  sendo supridas.   Ao  líder  

compete  a  iniciativa  de  buscar  soluções   JUNTOS.  

➢ Soluções   geralmente começam  estabelecendo-se   boa comunicação que nem sempre  

➢ Precisa de  muitas palavras,  mas requer interesse em  buscar e se chegar ao  acordo  

➢ É preciso  buscar informação em fontes sérias e confiáveis, Ex Ato Conjugal  

➢ Também é válido confiar no instinto, pois sexo é  mais questão de sensibilidade, do que  

técnica  ou  adequação 

• Quem ama a sua mulher, a si mesmo se ama,  Ef 5.28 / I Co 13. 4-7 

• Maridos,  vale a pena o esforço de tentar manter o namoro. 

• Mulheres,  cuidem-se para manter  o interesse  de seu marido. 

• Antigamente se dizia: que ser tratada como rainha? Trate o marido como um 

rei  

• Houve quem disse: - ‘Para quem está com fome, qualquer pão bolorento é uma 

delícia’. Então, que seu marido vá trabalhar sempre satisfeito  

 

➢ Nada melhor do que uma boa noite...para  nos dispor a enfrentar bem o dia  

➢ Uma péssima noite  ou  a  que não aconteceu...estraga  qualquer dia.       

 Azeitando-se o relacionamento com o trinômio  Cristo, Comunicação, Cama 

Haverá transcorrer suave no relacionamento  resultando em contentamento  e 

FELICIDADE : não é o que todos  esperam quando  se casam?   ☺  

  

 

Dia 22   TEMPERAMENTOS  

Este estudo de temperamentos — é bom que se lembre — destina-se à auto-análise, e  

não se deixe tentar a analisar os outros, a não ser que seja para  compreender melhor o jeito deles. 

Características básicas de cada tipo (geralmente, um é dominante mas com  traços de outros)  
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1º Tipo: Expressivo: o sangüíneo exuberante:é cordial, eufórico, vigoroso, folgazão. Os sentimentos 

prevalecem sobre os pensamentos ponderados. Sua presença é estimulante, sua conversa 

exuberante e apaixonada. Os sangüíneos são bons vendedores, funcionários de hospitais, professores, 

conferencistas, atores ,oradores 

      

2º Tipo:  Líder: o colérico intransigente:é vivaz, ardente, ativo, prático e voluntarioso. Em geral, é 

auto-suficiente e independente. Decidido,também decide pelos outros.Motivado, criativo,é chefe nato. 

Grandes generais e líderes mundiais foram coléricos. Pode ser um bom gerente, planejador, produtor, 

ditador ou até mesmo criminoso. 

 

3º Tipo: Analítico - o melancólico _  Considerado, comumente, um temperamento hostil e sombrio, na 

verdade, é o mais rico dos temperamentos, pois é um tipo analítico, abnegado, bem dotado e 

perfeccionista. Introvertido, bom amigo, mas espera que o procurem. Confiável, cauteloso (meio 

desconfiado quando bajulado)  Persistente.  Tende a profissões que exijam sacrifício. Foi o 

temperamento de alguns homens de Deus: Moisés, Elias, apóstolo João.  

 

4º Tipo:  Amigável:o fleumático _  É o tipo calmo, frio e bem equilibrado. A vida para ele é algo severo 

e agradável com o qual não quer muito envolvimento. Jamais parece perturbar-se sob qualquer 

circunstância. Não explode em raiva ou riso porque tem as emoções sob controle. Ao fleumático não 

faltam amigos, porque ele gosta do convívio social e tem um humor mordaz, capaz de provocar 

gargalhadas sem dar um sorriso se quer. É organizado e tem ótima memória. Implica com os outros 

temperamentos. Simpático e de bom coração, ‘fica na dele’: evita se envolver. É um conciliador e 

pacificador inato 

 

* * * Os quatro tipos de temperamento nos mostra o motivo pelo qual  as pessoas são como são,  sem 

contar as várias combinações dos quatro temperamentos básicos. Não se pode dizer que um deles é 

melhor, mas todos possuem forças e riquezas, assim como fraquezas e perigos.  

Li,não lembro onde:  Nossos defeitos são extensão de nossas qualidades.  

➢ Outro detalhe muito interessante que li em ‘ Casamento: avaliar para crescer, Sergio e Magali Leoto 

Foi um esquema de incompatibilidade, como segue:             ANALÍTICO   !          LÍDER     .                                                                                                                                                                                                                                                  

                                                                                                      AMIGÁVEL   !     EXPRESSIVO  

   

➢ OS TEMPERAMENTOS SE DÃO BEM  COM OS ‘VIZINHOS’   MAS NÃO SUPORTAM O OPOSTO             

        Então     Amigável e Líder não se bicam, assim  como: Analítico e Expressivo   

 

➢ Talvez esse esqueminha  possa ajudar a explicar algumas dificuldades de relacionamento 

➢ Se tiver clima para expô-lo ao seu antagonista, poderá melhorar o relacionamento. 

➢  Saber o que irrita o outro pode ser um alerta para a pessoa se controlar, 

➢   caso seja CRISTÃ   e busque a PAZ.   

➢ Por outro lado, em se tratando de pessoas malignas,  

➢  Saber o que irrita o outro só fará saber como atormentar com mais eficácia.    

 

➢ Como Deus diz: ‘até a criança de dá a conhecer por suas ações’,  Prov  20.11   

➢ As atitudes resultantes de tais informações revelação que tipo de pessoa você é.  –x-  

Cada pessoa  é um conjunto de valores, costumes, educação, temperamento. 

         Por bom tempo fiquei intrigada com a ordem: ‘ sujeitai-vos uns aos outros’ 

Deus, que abomina a opressão (Hc 1.12-13)  quer que eu aceite ser oprimida pelo meu irmão? COMO? 
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Até que ‘caiu a ficha’: sujeito-me ao aceitar o outro como ele é, sem querer que ele seja do jeito que eu 

acho que ele deva ser, geralmente, minha Xerox.  

          Sujeitar-se ...note que é voluntário; é decisão pessoal  

                              É aceitar o outro como ele é, sem ser conivente com o pecado. 

          Uns aos outros... note que é mandamento recíproco. Aceitar e ser aceito. 

 

Quanto ao pecado, a orientação de Deus é: admoestar( Rm 15.14) e exortar uns aos outros,Hb 3.13 

 

 ‘irmãos, tende muito cuidado, para que nenhum de vós mantenha um coração perverso e incrédulo, que se 

afaste do Deus vivo. 13Pelo contrário, exortai-vos mutuamente todos os dias, durante o tempo que se 

chama “hoje”, de maneira que nenhum de vós seja embrutecido pelo engano do pecado’ Hb 3.12-13. 

> A atitude ao admoestar é mostrar o padrão das Escrituras, sem criticar nem acusar.  

> Orar pela pessoa e com a pessoa. Ajudar a vencer a dificuldade. Juntar forças contra o inimigo.  

 

Dia  23       ganha pelo porte, sem palavras  1Pedro 3.1-6 

Semelhantemente, vós, mulheres, sede sujeitas aos vossos próprios maridos; para que também, se 

alguns não obedecem à palavra, pelo porte de suas mulheres sejam ganhos sem palavra; 

Considerando a vossa vida casta, em temor. O enfeite delas não seja o exterior, no frisado dos cabelos, 

no uso de jóias de ouro, na compostura dos vestidos;Mas o homem encoberto no coração; no 

incorruptível traje de um espírito manso e quieto, que é precioso diante de Deus.Porque assim se 

adornavam também antigamente as santas mulheres que esperavam em Deus, e estavam sujeitas aos 

seus próprios maridos;Como Sara obedecia a Abraão, chamando-lhe senhor; da qual vós sois filhas, 

fazendo o bem, e não temendo nenhum espanto’. 

  Mulheres abominam falar em submissão. Mas rejeitar  a diretriz de Deus é rebeldia, como o pecado 

de feitiçaria (1 Sm 15.23)  vamos considerar o texto em detalhes.A Bíblia precisa ser lida como um todo 

Semelhantemente, vós, mulheres, sede sujeitas aos vossos próprios maridos_ quer dizer  

                            > da mesma forma que é preciso ser sujeito às autoridades, 1 Pedro 2.13-17      

                            > servos precisam ser sujeitos aos seus senhores, 1 Pedro 2. 18  

                            > igualmente, vós, maridos... 1 Pedro 3.7 e 1 Pedro 5.5 

> Semelhantemente vós jovens, sede sujeitos aos anciãos; e sede todos sujeitos uns aos outros, e 

revesti-vos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. 

➢ Ganhem seus maridos sem palavras, pelo porte_ Deus sabe como é o homem que Ele criou e 

ensina as mulheres a lidar com seus maridos. Sem Palavras: pense para falar, fale o necessário. 

➢ Pelo porte_  precisa pedir sabedoria para agir como convém em cada situação. 

o Sabedoria é assim descrita: A sabedoria, porém, lá do alto é, primeiramente, pura;  

depois, pacífica, indulgente, tratável, plena de misericórdia e de bons frutos, imparcial,  

sem fingimento. Ora, é em paz que se semeia o fruto da justiça, para os que promovem  

a paz ”.         Tiago 3.17-18 

 

➢ Segue uma série de comportamentos 

➢ 1- vida casta ( sem intenções maldosas de espécie alguma) em temor ( a Deus) Pv 8.13, Sl 34.13  

https://bibliaportugues.com/hebrews/3-13.htm
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o O temor do Senhor é odiar o mal; a soberba e a arrogância, o mau caminho e a boca 

perversa, eu odeio’ Pv 8.13 _  A motivação do agir da esposa é o Senhor, não o marido. 

➢ 2- apresentar-se sem ostentação. Ser discreta no vestir, no falar.  

➢ 3- valorizar o importante: agradar a Deus: espírito manso e tranqüilo. 

o A todo que quer seguir a Jesus a orientação é : 

o ‘aprendei de Mim que sou manso e humilde de coração’  Mt 11.27-30 

➢ 4-  fazendo o bem _ seguindo o padrão de Deus para a mulher: virtuosa, sábia, prudente  

                                                                                                 Pv 31.11  

➢ 5-não temendo espanto algum: porque confia no Senhor. Leva tudo a Deus em oração 

 

Dia 24      HONRA: ‘dai a Cesar o que é de Cesar, a Deus o que é de Deus’ 

 

➢ Significa dar a cada um  o que lhe é devido. 

➢ O que você deve fazer :agir como diz a Bíblia, agradar seu cônjuge, não irritar  

 

➢ Muitos relacionamentos são estragados por não darmos à pessoa a devida atenção. 

➢ No aspecto sexual: não defraudeis um ao outro’ 1 Coríntios 7.1-3  

➢ Para que satanás não vos tente’_  

o Nem brincando, é  admissível  entre cristãos,  a frase: ‘dormir no sofá’!  

o ‘Pague  (ao cônjuge)  a devida benevolência ‘ 1 Coríntios 7.  

o Isso envolve perdão: falta de perdão é outra área que dá brecha ao inimigo   

                         2 Coríntios 2.10-11  ler, marcar na Bíblia, decorar, viver.  

o Muitas mulheres se negam ao sexo por estarem ressentidas com os maridos 

o Não é jeito de esposa cristã lidar com as situações, Efésios 4.30-32  

o Precisa ir a Jesus para lidar com esse ressentimento que entristece o Espírito  

o Precisa ir a Jesus entregando-Lhe  o marido e a situação  como fez Sara e Davi: 

o ‘Julgue o Senhor entre mim e ti (Gn 16.5) mas a minha mão não será contra ti’ 1Sm 24.12 

                   

➢ Se não quer agradar, pelo menos não aborreça sendo ‘um espinho na carne’ daquela pessoa. 

➢ Seja a melhor pessoa que você consegue ser, com qualquer pessoa. 

➢ Melhor ainda: no poder do Espírito, seja a pessoa que Deus planejou ao criar você.  

 

Dia 25      Cinco linguagens do amor 

 

➢ Cada pessoa tem um jeito próprio de amar, isto é,  de demonstrar seu amor. 

➢ Por sua vez,  é o jeito que reconhece e  sente ser amada.  

➢ Convém ler o livro> ‘Cinco linguagens do amor ‘ de ............... 

➢ 1-  afagos 

➢ 2-  palavras 

➢ 3-  tempo de qualidade 

➢ 4-  serviço 

➢ 5-  presentes  

Repare como seu cônjuge demonstra seu amor: é exatamente assim que ele que ser amado 

 

Dia  26     finanças > soberba da vida 

                Demonstro amor ao cônjuge pelo modo como gasto o dinheiro da família. 
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1-Finanças envolve muito mais do que apenas dinheiro 

➢   se puder, procure conhecer o  curso  CROWN que tem boa estratégia para se livrar de dívidas 

 

Nesta época  em que os  papéis  estão ‘ bagunçados’  no sentido de não haver um modelo adequado 

aceito pela sociedade em geral,   vale tudo,   VALE   O   QUE  ME CONVÉM  e  ninguém tem nada a 

ver com isso  Até concordo, de certa forma.  Porém  é  muito  importante   lembrar  que  

➢  com Deus ,  NADA ‘ acaba em pizza’   

➢ Deus  deixou diretrizes bem específicas sobre as funções de cada sexo  

➢ Se acatadas_ fazem bem à família,  Se desacatadas, trazem  infelicidade : confusão, desarmonia, 

tristeza, mágoa , ressentimentos 

 

2- Primeiro  os  PRINCÍPIOS  BÁSICOS  pois problemas financeiros, em geral , pressupõem    

     desarranjo nas prioridades        Enquanto lê , convém fazer um inventário mental de sua posição 

      2.1- Buscai  primeiro o reino de Deus ( e a promessa ) todas as coisas vos serão acrescentadas; 

       Uma questão : ninguém pode  servir a dois senhores: Deus   e  às riquezas    (que dá status alto ) 

                                     #    a quem vc tem servido ? buscado em primeiro lugar ?  

      

     2.2- A vida do homem não  consiste nos bens que ele possui ,   Lc 12.15  e   

    ‘ que  aproveita  ao homem ganhar o mundo inteiro, se perder a sua alma?  

               Ou que dará o homem em recompensa da sua alma ?  Mt 16.26  

                        #  o que  vc  tem  valorizado: o  Eterno ou o temporal,  

     

   2.3- Deus é dono de tudo, vive na glória e não quer que Seus filhos  sejam  miseráveis MAS,,, 

          > Adverte: se suas  riquezas aumentam,   não ponhais nelas o coração  Sl 62.10  

                     ‘onde está seu  tesouro,   aí está seu coração’  Mt 6.21  

                         #     o que  vc  preza mais do que  tudo na vida  ? 

          > Não o dinheiro em si, mas ‘o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males’ 1 Tm 6.10 

 

           >  Somos mordomos ( administradores) dos bens que Deus nos confia: tempo, saúde,  

                                               oportunidades e  DINHEIRO       >  ver   mordomo   fiel    

3-  A Palavra  dá  o Gabarito   ( um  molde)   de atitudes  exemplares:sede unânimes entre vós   

     3.1-   não ambicioneis coisas altas, mas acomodai- VOS  às  humildes; 

             >  não sejais sábios em vós mesmos’  Rm 12.16   e   1 Tm 6.8 

     

   3.2    Tendo, porém,  sustento , e com que nos cobrirmos, estejamos com isso contentes. 

 #  nessa época de consumismo mais do que exagerado, criaram-se 

necessidades absolutamente   desnecessárias. 
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 Não se deixe dominar pelo  precisa !   Pergunte-se: - ‘Precisa, mesmo?’ 

 

3.3  ‘ Não digo isto como por necessidade, porque  já aprendi  a contentar-me com o que tenho..’  

       Fp 4.11 _ na carta aos filipenses, o contexto é de extrema aflição e necessidade financeira mas  

tal  situação nas mãos de Deus serviu de instrução para  nós.  

        > Aprendi,  a estar contente  com   o que tenho 

        > Aprendi a estar contente em toda e qualquer situação.   

>E, depois, uma promessa  aos generosos  com  as necessidades da obra  do Senhor:  Fp 4.19 

 O meu Deus, segundo  suas riquezas, suprirá todas  vossas necessidades em glória, por Cristo Jesus. 

Função do homem :  P  R  O  V  E  D  O  R  tanto antes como depois da queda ,Gn. 2.15, 3.17-19 

#   Se a esposa  ganhar mais do  que o esposo, será  sábia se não esfregar o fato na cara dele pois 

violenta uma função básica dada por Deus e bagunça todo o psicológico  masculino: não fará bem a ele 

e se  voltará  contra  a  esposa  de  alguma   forma : APATIA ( não se preocupa em arranjar emprego ) 

ou  AGRESSÃO  ( joga na cara tudo o que ele compra, com o dinheiro  dele )  

. 

HOMEM : Qual sua atitude ante seu destino? Aceita a vontade de Deus para você?  

                   Mulher: está contente com o que tem?  

 

é preciso aprender a ganhar: qualificar-se a bom emprego. 

                Aprender a guardar: ser econômica ( esposa)  

                                                    poupar para comprar à vista  

                                                    saber fazer bons investimentos. 

                Aprender a gastar: nem sempre economia é gastar menos. 

                                                 Ex: um bom casaco ou sapato clássico custa caro mas dura anos, 

                                                         e a pessoa está sempre bem apresentada. 

                                                 Melhor comprar algo de boa qualidade que dura muitos  anos. 

                                                 Saber  onde comprar bom e barato. 

                                                 Saber aproveitar épocas de liquidações ( fim de estação)  

                                                  Comprar só o que precisa + 1 

 

Dia  27      filhos. 

                  Muitos motivos de brigas e desentendimentos são por causa dos filhos.  

 

1-Ame seu cônjuge buscando juntos  estratégia de educação dos filhos conforme padrão de Deus  

➢ ‘Não provocar a ira aos filhos’_ nada irrita mais do que falar uma coisa e viver outra 

                                                ‘Dois pesos e duas medidas, o Senhor abomina’ Pv 20.10 

:                                                  hoje pode, amanhã, não /   um pode, o outro não.. 

 

➢ ‘criar na doutrina e admoestação do Senhor’  Efésios 6.4 
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2-Cada um assuma seu papel : ele Líder 

                                                     Ela: apoiando a liderança do marido mesmo em sua ausência 

    Filhos logo percebem quando há disputa entre os pais 

    e sabem como jogar um contra o outro em  beneficio próprio.  

 

3- Resolvam suas diferenças em particular: vão dar uma volta. Deixem as crianças com alguém. 

2.1   orem: seja feita a Tua vontade, não a minha 

2.2   veja se seu comportamento honra a Deus:busque a causa da dificuldade  

2.3    é o melhor para os filhos _ ou o mais fácil para você?  

 

4-Sejam fiéis em suas resoluções.  

     >Honrem um  ao outro sendo fiéis mesmo na ausência do cônjuge.  

 

5- Exemplo é o melhor método de ensino.  Dt 6.5-9 

      5.1   ame o Senhor, ame as Escrituras, viva o padrão de Deus para si  

      5.2   ensine princípios das Escrituras aplicadas à vida prática    

      5.3   liderança, valores da família com base nas Escrituras: como Deus diz...  

 

 

Dia  28      brigas, desentendimentos  

 

➢ Todo relacionamento envolve  conflitos e requer adequação,  

       como andar de braços dados com alguém: precisa acertar o passo. 

 

➢ ‘Andarão dois juntos se não estiverem de acordo? ‘   Amós 3.3    

Deus dá a entender que é preciso buscar acordo que satisfaça a ambos. 

➢ Uma esposa sábia disse: Prefiro ser feliz a ter razão. 

 

1-  A causa básica: ser pecador, querer prevalecer, querer dobrar o outro ao seu querer.  

➢ O salmista disse: ‘ Não entres em juízo  com o teu servo ,  

o porque  à tua vista não há justo nenhum vivente’  salmo 143. 2 

 

➢ A primeira reação quando alguém  aponta um erro nosso é acusar o outro.  

➢ Então, surgindo algum conflito, antes de tudo, resolva com Deus o seu pecado.  
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➢  Então, sob a direção do  Espírito Santo vá falar com a pessoa:  Se, pois, ao trazeres ao altar a 

tua oferta, ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa perante o altar a tua 

oferta, vai primeiro reconciliar-te com teu irmão; e, então, voltando, faze a tua oferta ‘  Mt 5.23-24  

Cristãos   precisam  viver  conforme o padrão das Escrituras.   

        Atualmente, cristianismo se tornou mera religião em busca de favores de Deus 

        O verdadeiro cristianismo fala de entrega, de renúncia, de morrer para o EU, Lc 9.23, e 14.33 

  

☺  de fato, falar é fácil. Agir bem no momento da raiva é que precisa estar bem afinado com Deus 

   

2- Quando há conflito, ambos ficam feridos 

➢ Urge entender que, como no éden: o verdadeiro inimigo é o diabo que quer jogar um contra o outro. 

Antigamente, os soldados jogavam, enormes lanças com tochas nas pontas ( dardos inflamados) para 

enfraquecer as portas das cidades e facilitar o arrombamento, visando a invasão da cidade. 

➢ Quando  acontecer algo que deixar você ‘queimado’, saiba ser seta do inimigo:Volte-se para Deus, 

confesse a raiva e que foi ‘atingido’. Clame pelo socorro do Espírito. Isaías 59.19 corr 

➢ ‘vindo o inimigo como um rio, o Espírito do Senhor arvorará contra ele a Sua bandeira’  

 

3- Ambos, cada um precisa ir a Jesus buscando resolver seus sentimentos  

                                                                  Pedir que mostre a raiz do problema, João 8.32 e 36 

                                                                  Cure a ferida da alma  

➢ Quando UM não quer, dois não brigam.Também: quando UM não quer, dois não vivem bem.  

➢  Suas atitudes revelam o tipo de pessoa que você é :  encrenqueira ou pacificadora 

➢ ‘Até a criança se dá a conhecer por suas ações’   Pv 20.11 

 

4- Perdão: 

    4.1 Perdão não isenta o ofensor de dar contas a Deus: Deus é o Juiz,  

                             ‘cada um dará contas de si mesmo a Deus’ 

    4.2  Perdão  acontece quando a ferida não dói mais,  

✓ Precisa ir a Jesus para abrir mão do direito de ficar com raiva 

                                                         (a melhor definição de perdão que já ouvi) 

✓ Então, Deus trata  do  seu coração para você  ficar livre da dor e do ressentimento  

                                                                                                                    Ef 4.30-32 

✓ O Espírito, não entristecido, derrama em seu coração amor de Deus,  Rm 5.5 

 

    4.3  Perdão é necessário para não dar brecha ao inimigo, 2 Co 2.10-11.   

 

5- Jesus no meio, ao mesmo tempo em que une, apara as diferenças 
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    ‘dois ou três reunidos em Meu nome, estarei no meio deles’ Mt 18-18-20 

 

➢ Importa buscar Jesus em verdade. De todo o coração. Não por mera religiosidade. 

➢ Orar e viver  princípios do  Pai nosso,  cada dia.   

➢ Dar a quem te pede.  Andar a segunda milha. Dar o primeiro passo em busca do acordo. 

Lc 6.30-31                       Mt 5.41                                   Mt 5.23-24 

  

 

Dia 29    PRINCIPIOS DE UMA VIDA FELIZ A DOIS     

 

Pr. Ricardo Gondin,   Mensagem em DVD        Transcrição feita por GIL   

Texto: Provérbios  30.18  ..Como é que um homem e uma mulher dão certo?  Não vamos mascarar a 

realidade, existem muitos cristãos evangélicos membros de igreja que estão vivendo uma vida familiar 

de segunda categoria. São as forças da comunidade evangélica que o mantém casado, só não se 

separou por medo da comunidade.  O simples fato de ser evangélico não lhe torna imune a um fracasso 

no casamento. Porque a Bíblia tem o cuidado  em nos dar princípios que precisam ser incorporados 

em nossas vidas e caso não sejam incorporados você pode ter o titulo que tiver, e viver um fracasso 

na vida familiar, muitas vezes sem que ninguém saiba. 

                       10  princípios que levam  a estabelecer uma família feliz. 

1-VOCÊ NÃO NASCEU PARA O OUTRO: Não existe alma gêmea. Todas as pessoas que se casam, por mais 

que sejam apaixonados, tem de investir no relacionamento (perdão, dar espaço, ser paciente),  Há todo 

um trabalho a ser feito. Tristão e Isolda estão apaixonados,apesar dela ser casada com o 

rei     Enquanto vivem um amor proibido é  lindo, mas no dia em que se concretiza, eles se 

desentendem. Dá a entender que: ser proibido é o que torna bonito o amor 

       *Romeu e Julieta : o amor deles é bonito porque não se casaram.  

→ Você tem que  investir no casamento, e Investir pesado.  

➢ 3ª leia da Termodinâmica - Entropia: coisas deixadas por si mesmas tendem a se desintegrar  e não 

a se organizar.                    Assim é o casamento.  

 

2-DEUS NÃO TEM UM PLANO PARA A SUA VIDA: Não se encontra tal frase em nenhum lugar da Bíblia : 

➢   Deus  tem um Propósito que é sermos transformados á imagem e a semelhança do caráter de 

Cristo Jesus. No entanto tem “planos” (meios)  para chegar a este propósito. Se Deus tivesse  um 

plano, no dia em que você estragar este plano, como o  propósito de Deus será concretizado ?  E se 

vc  estragar todos os planos de Deus para a sua vida?  Deus ainda é poderoso para ‘escrever’ um 

novo plano. Todo o casamento feito fora da vontade de Deus que é consumado e colocado no altar 

de Deus, passa a ser da vontade de Deus. “O homem ou  a mulher santifica o ato”, por causa do 

reconhecimento do erro e da consagração.  

Davi e Betseba – começou com  adultério, levou a homicídio: o fruto do pecado morreu! Salomão : filho 

da união legalizada, foi escolhido por Deus para ser ascendente de Jesus.Mas cuidado para não 

prostituir a graça de Deus, querendo fazer tudo errado achando que Deus irá perdoar e esquecer. Deus 

perdoa ao arrependido que' confessa e deixa' Pv 28.13  
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3-NÃO ESPERE RESULTADOS IMEDIATOS: Deus não dá felicidade a ninguém, mas dá princípios morais 

para serem obedecidos e força para obedecer  a tais  princípios: assim há felicidade. Felicidade não é 

imediata, é  subproduto de obediência aos princípios morais de Deus.  

    “Escondi a tua palavra no coração... .luz  para a os meus caminhos”. Ver Sl 119  

                Mulher, quer  felicidade em casa, quer ganhar o teu marido?  então FALE  MENOS ! 

                Homem,  quer ser feliz dentro de casa ?  então FALE MAIS ! 

 

4- NÃO HÁ LANCHE GRATUITO: Toda escolha  envolve um  preço a ser pago.Não há caminhos fáceis. 

 

5-NUM CASAMENTO NÃO É MELHOR GANHAR UMA BRIGA E SIM UMA ETAPA: Um vai querer ganhar.  

➢ Melhor é vencer aquela etapa abrindo mão, a ter razão. É melhor ser feliz do que ter razão 

Frescobol x Tênis: no primeiro o alvo é manter a bola no ar o maior tempo possível, já o Tênis 

consiste em matar a  jogada. Enquanto o casal estiver jogando frescobol vai tudo bem, mas no 

dia em que estiverem jogando tênis o casamento vai acabar.  

Argueiro x Trave: a diferença é uma questão de perspectiva, o que no outro é um arqueiro 

(longe) se trouxer para mim é uma trave (perto).  

 

O QUE MAIS NOS ABORRECE NO OUTRO SÃO COISAS ONDE SOMOS MAIS FALTOSOS 

                        ANTES DE JULGAR, OLHE PARA VOCÊ MESMO. 

 

6-  NÃO É ESQUECER “QUEM PERDOA NÃO ESQUECE”: Perdoar é lembrar sem amargura, sem ressentimento, 

sem trazer tudo de volta. Quem perdoa não quer forçar o outro a voltar no passado e concertar o  erro:  é 

impossível. Vivemos num mundo tridimensional, mas o tempo só tem duas dimensões (presente e 

futuro),o que passou, não volta mais.Não tem como retroceder no tempo para consertar o erro!   

Precisamos libertar as pessoas do passado,“eis que tudo se fez novo...” 

 

7-AO SER  CONFRONTADO COM SITUAÇÕES IMPOSSÍVEIS,  NÃO SE SINTA UM FRACASSO 

   SE TIVER DE ESCOLHER  A OPÇÃO MENOS RUIM   SEMPRE QUEREMOS ESCOLHER O BOM E DO MELHOR  

mas muitas vezes temos de escolher entre o que é péssimo e o que é menos ruim. 

Ex:    Mulher com câncer no seio: péssimo é o câncer,  menos ruim é retirar a mama. 

 

Muitas pessoas naufragam quando têm de escolher entre o péssimo e o ruim.Um dos maiores 

causadores de divorcio são as desgraças na família .Hebreus 11  ensina que, em muitas situações,  

Deus permite passarmos pelo vale da sombra da morte para entendermos que o seu cajado e o seu 

bordão nos consolam. 

 

8-SEJA PRÓDIGO NOS ELOGIOS E AVARENTO NA CRÍTICA; ANTES DE CRITICAR TODOS TEMOS O DEVER DE 

ELOGIAR      ‘pague (ao cônjuge) a devida benevolência’ 1Co 7.3 
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9-MANTENHA PONTOS DE CONTATO ( projetos em comum ) procure ter  com o cônjuge projetos, planos, 

atividades em comum, coisas que tragam à tona as afinidades do casal de novo para o mesmo lugar e 

assim caminharem juntos. Criar parcerias, para que as vidas sejam moldadas. 

 

10 LEMBRE-SE DE QUE CURAR É MUITO MAIS SIMPLES DO QUE RESSUSCITAR : restabeleça o diálogo. 

➢ Quando cessa o dialogo começa a guerra.  

➢ PEÇA  perdão a Deus _por coisas que nem tenha feito, mas quis fazer!  Mt 5.28 

➢ SER feliz é projeto de Deus para o homem: colocou-o no paraíso! O pecado estragou tudo. 

➢ ☺ FAÇAM ESCOLHAS SEGUNDO A VONTADE DE DEUS EXPRESSA EM SUA PALAVRA (Deus chama  cônjuges  

que queiram ter uma vida familiar feliz(?) 

➢  Aprendam a dar os passos necessários  

➢  Ensinem outros. ☺    

 

 

Dia 30     motivos de fracasso nos casamentos 

 

Este artigo resume os tópicos vistos nesta série. 

12 motivos de fracasso no casamento   extr: palestra em DVD 

                                                                                     Silas Malafaia  

 SE o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os  edificadores’ Sl 127.1 

 

*Todo AGIR  na força da carne ( independente de Deus)  será   esforço vão:     

  -precisa buscar ao Senhor para saber  a  vontade dEle  para sua vida.  

 ‘O avisado vê o mal e se esconde; o simples  passa adiante e sofre o dano’  Pv 27.12  

        ‘se fores sábio, para ti serás; se escarnecedor...só tu o suportarás’  Pv 9.12 

Motivos que levam um casamento ao fracasso:  

 1-  COMUNICAÇÃO... 

 1.1  ausente:  ele entra mudo e sai calado, ela IDEM!  

 1.2  falha, defeituosa:  não tem coragem de  se expor, dar  opinião, dizer o que pensa. 

 1.3  falsa, mentirosa: esconde o que pensa e sente, mente, finge, MANIPULA ... 

 

 2-  FINANÇAS... costuma gerar  mútuas acusações.  Motivos:  

2.1  parecer mais do que é : soberba a vida     1João 2.15-17 

2.2  gastar mais do que tem :  entra e dívidas ‘ a ninguém devais...’  Rm  13.8 

2.3  falta de  controle:  pode ser falta de planejamento   Lc 14.28-32 ? 

 

3-  INCOMPATIBILIDADE... na realidade é puro   E G O Í S M O !  

3.1  é preciso APRENDER  A  LIDAR COM SEU   PRÓPRIO TEMPERAMENTO 

3.2  toma sua cruz: onde o EU morre  a cada dia.... Lc 9.23    14.33 

3.3   renuncia a tudo quanto tem  de bom : apego material, apego às pessoas, status, etc  

                                                       de ruim: mau gênio, maus costumes, vícios, etc  



28 

 

 

4- FILHOS :  é preciso estar atento a problemas em áreas comuns a todos os casais 

4.1  preferências  : queridinho da mãe, queridinha do papai, etc 

4.2  jogo de autoridade: filhos logo cedo aprendem a jogar um cônjuge contra o outro  

                    >Frase mágica:   obedeça sua mãe/ obedeça seu pai  Ef 6.2 

4.3  critérios de disciplina: um muito rígido, outro libera geral                 Dt 6.5-11 

Solução : não provocar à ira, mas criar na ‘doutrina e admoestação do Senhor’   Ef 6.4 

Mostrar o padrão da Palavra e fazer ver que 'cada um tem de dar contas de si mesmo a Deus  

( Rm 14.12)  Mostrar que todos devemos  obedecer  a Deus: o pai, a mãe,os filhos, os 

empregados  

( como funcionários de um emprego). Obedecer às leis do país, aos horários estipulados, às leis do 

trânsito, às regras de boa educação ... e por aí vai.  

Quanto mais facilidade tivermos em nos adequarmos aos padrões requeridos, melhor será para nós. 

  

5- Papéis sociais:  precisam ser definidos e quando não assumidos levam  ao fracasso 

5.1  Perfil:  Homem: racional, lógico, prático, mais confiante em si mesmo.( há exceções) 

                Mulher:  emocional, intuitiva, tem mais esperança, busca mais a Deus( há exceções)   

5.2 Há formas diferentes de amar:  

Homem: vai do físico para o emocional , é atraído pelo que vê ( Esposa: cuida do seu visual !)    

Mulher: vai do emocional para o físico, é atraída pelo que ouve (Marido,como vc fala com ela?) 

                                    

  

5.3 PAPÉIS : Homem ; deve assumir o papel de líder : motivar e conduzir ao melhor / Provedor  

                     Mulher : deve colocar-se no seu lugar de ajudadora, não usurpar a liderança ! 

                      Ex:  a relação de chefe e secretária ilustra bem a relação  ideal de líder e ajudadora.  

      

Problemas: a)  omissão do homem, a  mulher tem de assumir  TUDO ! 

b) inversão  de papéis: mulher usurpa a liderança, o marido fica ‘banana’ ou super machão, violento   

 

6- INTERFERÊNCIAS  

6.1 externas  : de parentes e amigos 

6.2  internas :  cônjuge super controlador  poda , aniquila completamente o outro.  

6.3  filhos :  podem vir a ser causa de muitas desavenças entre o casal por diferenças de valores e 

educação entre os cônjuges; é preciso chegar a um consenso, e pedir ajuda  confiável para resolver 

impasses (profisional recomendado)   

  

7- INDEPENDÊNCIA TOTAL: →    se não quer dividir, por que casou ?  

    Casamento é relacionamento de compartilhar, é interdependência.  
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8-  VIOLÊNCIA  física ( abuso sexual)    verbal: ofensas, humilhações ( só acusa e critica !)  

 

9 -  INFIDELIDADE  ‘o Senhor é testemunha dos votos feitos no casamento, Ml 2.14 

                                  ‘por que destruiria a obra de vossas mãos ? ‘  LER  Ec 5.6 

Única solução: PERDOAR !  OLHAR COMO  SE NÃO TIVESE FEITO. Só perdoou quando lembra  

e   não dói mais, não há repúdio emocional, não sente desejo de vingança,  não  ‘joga na cara’       

     > só se perdoa quando a ferida for curada: precisa ir a Jesus, ir à Palavra,  Sl 107.20  

 

10-  RELAÇÕES SEXUAIS _  Difícil de se expor nessa área.  

                                            Sexo atende a necessidades físicas, emocionais e espirituais: 

Maridos, vivei a vida comum do lar (coabitai = sexo. corr ) com ENTENDIMENTO, 1Pe 3.7      

 dando honra à  mulher...para que não se interrompam vossas  orações’  > é SÉRISSIMO! 

>  'não defraudeis um ao outro para que satanás não vos tente' 1 Co 7.1  

  

Três coisas fundamentais para evitar o fracasso na área sexual : 

3.1 pagar  a devida BENEVOLÊNCIA  um ao outro...   1 Co 7.3   

   Dever  de um dar, o que o outro tem o direito de receber: Boa vontade, bondade,      

                                                                                                 Tolerância, respeito, compreensão  

3.2 relação sem violentá-la... a comunicação é importante, ☺  prepare a noite no café da manhã  

        i)  única proibição bíblica: sodomia ativa e passiva  (mudar o uso natural, Rm  1     )   

        ii)   sem expor vida íntima, falar aos outros o que faz ou deixa de fazer. 

        iii)   liberar fantasias sexuais_ desde que seja de mútuo agrado 

               > APROVEITA, PORQUE  É  POR  POUCO  TEMPO...( comentário do S. Malafaia) 

 

 3.3 não defraudar...não impor  ‘jejum’,  não  fazer chantagem, mas  

 respeitar  e compreender momentos especiais do cônjuge,> ‘ para que satanás não vos tente’    1 Co 

7..... 

   

*É preciso entender que:   casamento fala de unicidade,  

  >  partes que se entrelaçam,  não que se anulam.   

> Se não se completarem na cama, a relação está seriamente comprometida.  

> O homem ganha a mulher na conversa, no agrado _e_ a mulher ganha o homem no visual  

 

11- FALTA  DE  AMOR... precisa  aprender a cultivar o amor. ☺  Conhecer o cônjuge para saber 

como agradar  .  > Dá TRABALHO, mas os resultados trazem satisfação mútua 

                 > Requer decisão, empenho, dedicação, perseverança 
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*Só o amor de Deus ( ágape) é infinito. Se deixar o amor ‘ morrer’, dá o maior trabalho  fazê-lo 

florescer de novo, como acontece com uma  planta.  ☺  às vezes, precisa orar para  

                       Deus derramar do Seu amor no nosso coração, Rm 5.5  !  

 

12  DEUS NÃO TEM A PRIMAZIA...sem Deus o trabalho é vão, só fica frustrado, Sl 127.1    

12.1   Deus precisa ser o primeiro em sua vida pessoal,     

        ‘ AMAR A DEUS SOBRE TODAS A COISAS...’    Dt 6.5-9 

12.2 Ocupar seu  lugar e desempenhar sua função no casamento por amor a Deus  

       ☺  se esperar reconhecimento ou retribuição  do cônjuge, vai ficar frustrado !   

 

12.3 SUPERAR AS CRISES AOS PÉS DO SENHOR....JOELHO NO CHÃO!   

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~Pregação de Silas Malafaia 

         ☺  PREVENIR É MELHOR.... i)  orando juntos  

                                                         ii)  conversando sobre a SITUAÇÃO  

                                                        iii)   dizer como você se sentiu na SITUAÇÃO  

                                                        iv)   jamais acusar : VOCÊ...  

                                                        v  ) um procurar  ajudar o outro a superar  deficiências     

                                                        vi)  buscar na Palavra o que Deu diz sobre a SITUAÇÃO  

  ☺  entender que Deus usa  o cônjuge para formar a imagem de Cristo em você   Pv 17.27 

  ‘COMO FERRO COM FERRO SE AFIA...’ é no atrito que se  arredondam as arestas 

                O  diabo usa o cônjuge para  tormento mútuo  .  VOCÊ PRECISA SE VIGIAR !   

 

  ‘NÃO DEIS LUGAR AO DIABO’   Ef 4.27  discernir dardos inflamados ao ficar  ‘queimado’  

 O que fazer?   1o.  tratar do  pecado no  seu coração  

                         2o.   não falar com raiva: se acalmar primeiro  

                         3O.  perguntar:  por que?   é razoável ?  como resolver ?                          

  

Pelo ensino do que ocorreu no éden e que ferrou toda a raça humana, convém atentar que 

> Ao homem compete (SIM)  ouvir a Deus, obedecer à Palavra, trabalhar e guardar 'o jardim'   

                                                 > ficar atento contra às investidas do diabo.    

> À mulher compete NÂO  dar ouvidos ao diabo, NÃO DECIDIR SOZINHA,  

                                  não    fazer o marido pecar, não ser  um tropeço mas ,sim  ajudadora idônea .          

  

Vamos à luta!  Agora, tendo fortalecido seu homem interior  com o Espírito Santo, vamos à luta !  

  A Bíblia é livro muito prático: é para ler e praticar.   O Espírito Santo ensina e faz lembrar  –x- 
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Arrumado ok para revisão  18 set   


