




"Por isso, deixa o homem pai e mãe e se 
une à sua mulher, tornando-se os dois 

uma só carne."





Todas as vezes que a Bíblia trata do assunto
“casamento”, ela se volta para Gênesis 2.24.

Disse Jesus: “o que Deus uniu, ninguém
separe” (Mt 19.6 NVI).

Fundamentados nesse princípio divino,
reflitamos sobre algumas conexões que a
Bíblia faz com o casamento.



1.1 Esfriamento do romantismo (cf. Ct 1.1-17)

1.2 Aliança matrimonial (cf. Ct 2.16)

Deus se alegra com aqueles que 
fundamentam o matrimônio na Bíblia

(1 Co 7.39).





O amor sexual (eros) deve ficar sob a
disciplina do amor divino (ágape), se
quisermos conferir força e perenidade ao
casamento (cf. 1 Co 13.4-7)

Amar não é atitude natural para o homem,
devido à sua condição pecaminosa.

Sem a ajuda de Deus, ninguém conseguirá
ser o marido ou a esposa ideal.



1. No Israel antigo, o divórcio era prática
comum, banal. Por isso Moisés estabeleceu
diretrizes para humanizá-lo (Dt 24.1-4).

2. Nos dias de Jesus, havia duas escolas
rabínicas: de Hillel (admitia o divórcio por
qualquer motivo); de Shammai (defendia
que a infidelidade conjugal era o único
motivo permissível).



3. Os fariseus tentaram embaraçar Jesus,
instigando-o a opinar sobre o assunto (Mt
19.3).

4. Em vez de ficar de um lado ou de outro,
Jesus se reportou ao que Deus estabeleceu
desde o princípio: “portanto, o que Deus
uniu, ninguém separe” (Mt 19.4-6).



5. A resposta levantou outra questão: “Por
que Moisés mandou dar carta de divórcio?”
(Mt 19.7). Jesus explica: para resguardar as
mulheres da dureza do coração dos homens
(Mt 19.8).

6. Jesus não tratou de todos os problemas
relacionados ao divórcio, mas enfatizou o
amor como base para os relacionamentos
humanos.



4.1 Reprovado como regulamento ou regra
geral (Mt 5.32, 19.9; Mc 10.11-12; Lc
16.18).

4.2 Admitido como exceção à regra geral:

I. imoralidade sexual (Mt 5.32, 19.9);

II. falecimento do cônjuge (Rm 7.2; 1 Co
7.39);

III. abandono do descrente (1 Co 7.15).



Atenção!

• Trate o assunto tendo a Bíblia como
autoridade máxima.

• Nossas paixões não devem se sobrepor à
inspiração das Sagradas Escrituras.

• Não abra mão dos princípios bíblicos
quando estiver diretamente envolvido com
o assunto.



• A Igreja deve ser firme na doutrina e, ao
mesmo tempo, sábia no trato com aqueles
que se casaram novamente.

• Não é apropriado levar um casal que esteja
casado pela segunda vez à separação; a igreja
deve conduzi-los ao arrependimento e a viver
de acordo com a Palavra de Deus.

• Se você é solteiro, pense bem antes de casar,
pois as implicações são para a vida toda.




