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PRIMEIRO, VAMOS CONVERSAR 
 
O Seu guia de Estudo 
 
     Antes de iniciarmos este estudo, vamos proceder a algumas explicações. 
O curso em si próprio é o instrutor. Fornece uma informação e logo em 
seguida faz uma pergunta a respeito do que foi lido. Leva o aluno a estudar 
a lição, passo a passo. 
     O curso contém os exercícios a serem feitos (Para Fazer). Procure a 
resposta (ou respostas) ou a conclusão da frase da forma mais correcta e 
circule a letra da sua escolha ou faça conforme o tipo de pergunta e as 
instruções dadas. Há algumas questões em que o aluno é solicitado a fazer 
outro tipo de exercício além de responder às perguntas. Faça-os também 
pois ajudam a fixar bem a lição estudada. Qualquer pergunta que não dê 
espaço suficiente para escrever a sua resposta pode ser completada numa 
folha à parte. Quando há uma referência bíblica não citada no texto, deve 
encontrá-la e ler também. No fim de cada lição, deve rever os objectivos 
para ver se é capaz de cumprir o que ali lhe é sugerido. 
     Já que o curso é o próprio instrutor, também informa se as respostas 
dadas estão certas ou erradas. Confira as suas respostas com as da secção 
Verifique as Suas Respostas (página 85). Não veja as respostas enquanto 
não responder às perguntas. Depois de terminar confira as suas respostas 
com as da lição. Se está a estudar no material de outra pessoa ou se 
pretende passá-lo para outra pessoa, escreva as respostas em folhas 
separadas. 
     As perguntas aparecem no meio das lições e não apenas no final. O facto 
das perguntas aparecerem na própria lição e de responder imediato: 
 
� Evita que a mente divague. 
� Faz uma avaliação da sua compreensão sobre o que acabou de ler. 
� Fixa na memória os pontos principais de cada lição. 
 
     Este curso é sobre si e a sua vida espiritual. Pode vir a ser uma grande 
bênção para a sua vida, pois já o tem sido para milhares de outras pessoas 
que o estudaram. Mas só tirará proveito espiritual do que ler aqui se o 
aplicar. Portanto, tudo o que aprender deve ser posto em prática 
imediatamente. 
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O Exame 
 
     Poderá encontrar os Exames nas folhas à parte incluídas com o livro de 
estudo. Quando acabar de estudar as Lições 1-5, responda às perguntas do 
Exame das Lições 1-5. Quando acabar de estudar as Lições 6-9, responda 
às perguntas do Exame das Lições 6-9. 
     Siga as instruções dadas no seu Exame. Elas indicam qual o modo 
correcto de responder a cada questão. Devolva ambos os Exames ao seu 
monitor do ICI, logo que os haja completado. 
 
O Autor 
 
     Rex Jackson formou-se na Faculdade Central Bible College, Springfield, 
estado de Missouri, EUA. onde recebeu o seu bacharelato. Também 
estudou na Universidade de Kansas city, em Manhattan no estado de 
Kansas, onde recebeu o seu mestrado em ciências. Presentemente, ele está a 
estudar a fim de ter um doutoramento em jornalismo. 
     O Irmão Jackson foi missionário na Nigéria durante 25 anos. Ele tem 
escrito vários livros sobre assuntos relacionadas com a igreja, entre eles 
este curso e o Estudo do evangelho de São João que têm sido incorporados 
no programa do ICI. 
     Agora considere-se pronto para começar a 1ª lição. Deus o abençoe no 
seu estudo. 

 
ANDA COM ELES 

 
     Pai, lembramo-nos: 
Que quando Tu criaste o homem, 
Tu disseste: “Não é bom 
Para ele, ficar só.” 
     Fizeste para ele uma ajudadora – 
Mulher, uma companheira 
Formada do seu próprio corpo 
Com uma natureza igual à sua. 
     Tu deste um ao outro. 
Tu encheste-os com o Teu amor 
E em cada dia andaste com eles 
No Éden, o seu primeiro lar. 
     Anda também agora, pedimos-Te, 
Com este homem e esta mulher. 
Enche-os com a Tua alegria,  

     Ajuda-os a andar juntos 
Através das tristezas e alegrias da vida 
Sustentados pela Tua mão forte, 
Guiados pela Tua Palavra. 
     Que o seu lar possa abençoar outros 
E que a Tua bênção fique 
Com eles e com os seus filhos 
E com os filhos dos seus filhos. 
     Até que um dia Tu os chames 
Para estarem contigo para sempre 
No Teu lar celestial. 
Pai, anda com eles.  
 
                        L. Jeter Walker 
 

Com a tua paciência, paz e amor.     
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Lição 1 
O Que é o Casamento 

 
     O casamento é produto de um plano divino. O ser humano não fabricou 
ou inventou o casamento, foi Deus que o criou. Ele escolheu o Jardim do 
Éden para o instituir. Através da Sua Palavra, Ele dá apoio a esta Sua 
criação. É confirmada pela presença de Cristo na cerimónia nupcial em 
Canaã. 
     Nesta lição estudaremos como o relacionamento de Cristo para com a 
Sua Igreja se reflecte em cada casamento que se edifica sobre princípios 
divinos. 
     Alguém tem comparado o casamento a um estojo que “contém todas as 
peças de algo que precisa de ser montado.” Requer um pouco de lixa, 
colagens, umas marteladas, limpeza do pó, um pouco de cera e polimento. 
Mas o resultado é algo maravilhosamente gratificante. O tipo de casamento 
que terá efeitos de longo alcance para o bem é aquele que é edificado de 
acordo com o plano e as direcções contidos na Palavra de Deus. 
 
Nesta Lição Estudará... 
Casamento: Uma Instituição Dada por Deus 
Casamento: Relacionamentos 
Casamento: Uma União Sagrada 
Casamento: A Sua Importância Para o Mundo 
 
Esta Lição Ajudará a... 
Explicar quando e por quê Deus instituiu o casamento. 
Descrever o plano e o padrão divinos para o casamento 
Citar os efeitos positivos da família na sociedade. 
 
CASAMENTO: UMA INSTITUIÇÃO DADA POR DEUS 
Dada por Deus Para a Bênção do Homem 
     O casamento é a única instituição ou organização da terra, que começou 
antes da entrada do pecado no mundo. Lemos sobre isso na Palavra de 
Deus, a Bíblia: 
 
“E disse o Senhor Deus: Não é bom que o homem esteja só: far-lhe-ei uma 
adjutora que esteja como diante dele... Então o Senhor Deus fez cair sono 
pesado sobre Adão, e este adormeceu: e tomou uma das suas costelas, e 
cerrou a carne em seu lugar; E da costela, que o Senhor Deus tomou do 
homem, formou numa mulher: e trouxe-a a Adão” (Génesis 2:18, 21-22). 
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Para Fazer 
 
Escreva as respostas das seguintes perguntas. 
 
1. Qual é a única instituição existente hoje que foi estabelecida antes da 
entrada do pecado no mundo? 
 
____________________________________________________________ 
 
2. Como foi feita a primeira mulher? _______________________________ 
  
____________________________________________________________ 
 
3. Quem deu o primeiro homem e a primeira mulher um para o outro na 
primeira cerimónia de casamento?  
 
____________________________________________________________ 
 
4. Leia Génesis 2:23-24, e indique cada resposta certa. 
a) Deus chamou de varoa a companheira de Adão. 
b) Quando a Bíblia fala de um homem e uma mulher “tornando-se os dois  
    uma só carne” está-se referindo ao matrimónio. 
c) Deus não criou a mulher do pó da terra. 
 
Dada Como um Modelo a Ser Seguido 
     Vimos que Deus fez Eva para ser a companheira de Adão, antes do 
pecado ter entrado no mundo. Portanto sabemos que foi o próprio Deus que 
deu ao homem e à sua mulher o relacionamento do casamento como parte 
do Seu plano perfeito para eles. Se Deus instituiu o casamento nas 
condições perfeitas que estabeleceu no Jardim do Éden, então podemos 
aceitá-lo como modelo para todos os homens, em todas as épocas. 
     Deus gosta quando as pessoas se casam, mas estabeleceu princípios para 
o casamento. Ele espera que o Seu povo observe esses princípios para 
seguir o modelo que Ele lhes deu para o casamento. 
     Infelizmente o pecado entrou no Jardim do Éden. Desde então, o pecado 
vem a distorcer e arruinar muitas das bênçãos que Deus tem dado ao 
homem. O pecado já arruinou milhares de casamentos. Se deseja que o seu 
casamento seja o maravilhoso relacionamento que Deus quer, siga o 
modelo que Ele dá na Sua Palavra, a Bíblia. 
     A Bíblia dá-nos muitos ensinamentos sobre o lar e o casamento. Se está 
a fazer este curso, mas ainda não se casou, deixe que a Bíblia guie os seus 
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planos para o casamento. Aquele que já está casado encontrará neste curso 
ajuda para tornar o seu casamento melhor e mais feliz. 
 

Para Fazer 
 

5. O que tem arruinado milhões de casamentos? ______________________ 
 
____________________________________________________________ 
 
6. Onde se pode achar o melhor modelo para um casamento feliz?  
 
____________________________________________________________ 
 
Dada Para Ensinar Verdades Espirituais 
     O tipo de casamento que Deus tem planeado para nós é retratado no 
amor, respeito, união e companheirismo existentes entre Cristo e a Sua 
Igreja. No Velho Testamento Deus chama-se a Si mesmo esposo do Seu 
povo. No Novo Testamento a Igreja é chamada a noiva de Cristo.  
  
“Por isso as próprias Escrituras afirmam que ‘O homem deve deixar o seu pai 
e a sua mãe, para se unir à sua mulher, e serão os dois como um só.’ Sem 
dúvida há aqui algo de muito profundo com referência à relação entre Cristo 
e a igreja. Portanto repito: cada marido deve amar a sua mulher como a si 
mesmo, e a esposa que respeite o marido” (Efésios 5:31-33*). 
 

Para Fazer 
 

7. Indique cada característica que esperaria achar no lar onde os 
ensinamentos de Efésios 5:31-33 são respeitados. 
a) Paz    d) Discórdia 
b) Descontentamento  e) Compreensão 
c) Ira    f) Gozo 
 
8. Ore para que o seu casamento seja um retrato maravilhoso do amor de 
Deus. 
 
CASAMENTO: RELACIONAMENTOS 
Pertencendo um ao Outro para Toda a Vida 
     O casamento é a união de um homem com uma mulher, que os liga 
moral e legalmente por toda a vida, e exclui o relacionamento íntimo com 
qualquer outra pessoa. Dessa maneira um lar pode ser estabelecido e uma 
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família mantida. Declaram-se como uma só carne, o homem e a mulher 
unidos pelo casamento. 
 

Para Fazer 
 

9. Matrimónio é 
a) um acordo legal temporário que pode ser desmanchado em qualquer 
    altura. 
b) uma união permanente de um homem e de uma mulher perante Deus. 
 
10. Um homem e uma mulher são unidos ambos _____________________ 
 
___________________________________________________________ e 
 
________________________________________________ em casamento. 
 
Amor e Companheirismo 
     Deus disse que não era bom o homem ficar sozinho. Ele pegou numa 
costela de homem e formou uma mulher para suprir a sua falta de 
companhia. 
     Matthew Henry escreveu que Deus não pegou num osso do pé de Adão 
para que ele não pisasse a sua mulher. Não pegou num osso da sua cabeça 
para que a sua mulher não governasse sobre ele. Deus pegou numa costela 
do seu lado, perto do seu coração, para que o homem pudesse amá-la, 
protegê-la, e conservá-la ao seu lado. 
     A felicidade no casamento depende do amor e do companheirismo entre 
marido e mulher. Eva era uma parte de Adão. Marido e mulher tornam-se 
parte um do outro. As suas vidas são unidas em uma só vida e nenhum dos 
dois está completo sozinho. 
 
“Assim devem os maridos amar as suas próprias mulheres, como aos seus 
próprios corpos. Quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo” (Efésios 5:28). 

 
Para Fazer 

 
11. A felicidade de um casamento depende 
a) de ter dinheiro suficiente para gozar a vida. 
b) do marido ser o “mandão” do lar. 
c) de um relacionamento de amor e partilha mútua entre o marido e a sua  
    esposa. 
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Paternidade 
     Usualmente, o casamento traz para o homem e para a sua mulher o 
relacionamento e a responsabilidade da paternidade. O seu casamento 
forma um lar e uma família onde os filhos podem nascer e ter o amor e o 
cuidado do pai e da mãe. As palavras de Deus para Adão e Eva mostram-
nos que a paternidade faz parte do Seu plano. 
 
“E Deus os abençoou, e Deus lhes disse: Frutificai e multiplicai-vos, e enchei 
a terra, e sujeitai-a...” (Génesis 1:28). 

 
Para Fazer 

 
12. Qual frase é verdadeira. 
a) Crianças, a fim de crescerem normalmente, precisam de um lar estável. 
b) O plano de Deus para o matrimónio não se preocupa com os filhos. 
c) Jesus mencionou especificamente o Seu amor pelas crianças. 
 
 13. O que os filhos devem receber no lar? __________________________ 
 
____________________________________________________________ 
 
CASAMENTO: UMA UNIÃO SAGRADA 
Um Homem – Uma Mulher 
     Não havia mais ninguém no mundo além de Adão e Eva. Poderíamos 
pensar que Deus deveria ter dado a Adão mais do que uma esposa, para que 
o mundo pudesse ser povoado mais depressa. Mas Deus, que sempre sabe o 
que é melhor, deu-lhe somente uma esposa. Era só o que o homem 
precisava; este era o plano perfeito para o casamento. Nenhum argumento 
ou desculpa pode negar o facto de que Deus providenciou uma SÓ mulher 
para um SÓ homem. 
 
“Portanto, deixará o homem pai e mãe, e se unirá a sua mulher, e serão dois 
numa só carne? Assim, não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o 
que Deus ajuntou, não o separe o homem” (Mateus 19:5-6). 
 
     “Os dois serão um”, disse Jesus. Um homem e uma mulher. Apesar dos 
costumes, este é o ensinamento bíblico. Em algumas partes do mundo, os 
costumes permitem que um homem se case com mais de uma mulher. Em 
outros lugares é permitido à mulher casar-se com mais de que um marido. 
Em algumas regiões, todos os filhos de uma mesma família se casam com a 
mesma mulher. E entre alguns povos, o marido pode trocar as esposas. Já 
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em outros, as pessoas divorciam-se e tornam-se a casar uma vez após outra. 
Assim, vemos que os costumes não oferecem um guia prático para o tipo 
certo de casamento. Para isso, deve seguir-se a Palavra de Deus. 
 

Para Fazer 
 

14. De acordo com a Bíblia, o modelo de Deus para o matrimónio é  
 
__________________________ mulher para ________________________ 
 
homem.  Os ___________________________________________________ 
 
assim unidos formam a unidade básica familiar. 
 
A Lei de Deus Sobre Esta União 
     Jesus ensinou que nada deve quebrar esta união, esta unidade de um 
homem com a sua mulher. Quando Deus deu a Moisés as leis a que 
chamamos de 10 mandamentos, incluiu nelas leis contra o pecado que 
poderia destruir a união do homem com a sua mulher. 
 
“Não adulterarás. Não cobiçarás a mulher do teu próximo” (Êxodo 20:14,17). 
 
     Qualquer dos parceiros que tiver relações sexuais com uma outra pessoa, 
comete adultério e está a quebrar a Lei de Deus. Isso é imoral. Até mesmo 
desejar a mulher ou o marido dos outros é pecado. No Novo Testamento, 
Deus também nos adverte contra a imoralidade. 
 
“Venerado seja entre todos o matrimónio e o leito sem mácula; porém, aos 
que se dão à prostituição, e aos adúlteros, Deus os julgará” (Hebreus 13:4). 

 
Para Fazer 

 
15. Decore Hebreus 13:4. 
 
CASAMENTO: A SUA IMPORTÂNCIA PARA O MUNDO 
     Olhando para trás, nesta lição, pode ver que o casamento é parte do 
plano de Deus para a humanidade. Quando seguimos os ensinos de Deus e 
o Seu modelo para o casamento, podemos ter um lar feliz, “um pedacinho 
do céu na terra”. As nossas experiências no lar ajudar-nos-ão a entender 
melhor muitas verdades espirituais. 
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     O propósito de Deus é que marido e mulher, pais e filhos, encontrem na 
família o amor, o companheirismo, e o cuidado de que cada um precisa. 
     Ele também estabeleceu a família como a união básica da sociedade. As 
Suas leis estabelecem o padrão moral pelo qual os homens e as mulheres 
devem viver. Se os membros de uma família podem viver juntos em paz e 
ter um lar feliz, eles não encontrarão dificuldade em conviver com os 
outros. Boas famílias formam boas comunidades. Boas comunidades 
formam uma boa nação, e boas nações formam um bom mundo. 
     Como é importante, portanto, que cada família aceite os princípios de 
Deus e ande nas Suas regras para serem felizes. Como é importante lutar 
contra as coisas que possam arruinar o lar! E, como é importante para si, 
aprender o que Deus tem a dizer sobre a sua família e o seu lar! Deus os 
abençoe enquanto estudam e põem em prática o que aprenderam em cada 
lição. 
 

Para Fazer 
 

16. O componente básico da sociedade é a 
a) escola. 
b) igreja. 
c) família. 
 
17. Escreva pelo menos dois efeitos de longo alcance de um lar feliz. 
 
____________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________ 
 
     Porque não gastar algum tempo agora mesmo a orar pelo seu lar e por 
todos os membros da sua família. Peça a Deus que faça do seu lar uma 
influência marcante na sua comunidade. Ele pode ajudá-lo a colocar em 
prática aquilo que está a aprender neste curso. 
     Agora pense em todos os alunos através do mundo que estão a estudar 
estas lições em idiomas diferentes. Ore a fim de que Deus possa abençoá-
los e ajudá-los a terem o tipo de lar que Ele deseja que tenham. 
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Lição 2 
Antes do Casamento 

 
     Os padrões de Deus para o bem e o mal têm o propósito de manter os 
Seus filhos fortes e capazes de viverem as suas vidas no seu melhor.            
1 Coríntios 9:24-27 lembra-nos que um atleta disciplina o seu corpo a fim 
de que esteja fisicamente preparado para a corrida. Pelo facto dele correr 
para ganhar um prémio, ele nega a si próprio certos prazeres passageiros 
para que possa conquistar um que é maior e melhor. 
     Na relação entre um homem e uma mulher, os padrões de Deus não são 
meios de lhes negar prazer, mas de dirigi-los ao maior prazer possível. 
Deus criou o homem com certos apetites naturais, entre os quais alguns se 
expressam na união sexual, mas a Bíblia declara que essas intimidades são 
reservadas para o matrimónio. 
     Geralmente, um marido e a sua mulher, cujas vidas são caracterizadas 
pela disciplina e falta de egoísmo, adoptam esses padrões de conduta antes 
do matrimónio. Outros, que antes de se casarem, praticam esses prazeres 
passageiros, sacrificando a sua compostura moral, carregam marcas que 
possivelmente nunca sararão. 
     Nesta lição estudaremos sobre como é negado, àqueles que não ligam às 
leis de Deus, o maior prazer, o melhor prémio que o Senhor tem guardado 
para eles. 
 
Nesta Lição Estudará... 
Deus Prepara as Pessoas Para o Casamento 
Deus Espera que Se Conserve Puro 
Pode Manter-se nos Padrões de Deus 
 
Esta Lição Ajudará a... 
Explicar o padrão de Deus para o homem e a mulher antes do casamento. 
Citar os efeitos negativos de não se considerar padrão. 
Dar a base bíblica de como se manter puro. 
 
DEUS PREPARA AS PESSOAS PARA O CASAMENTO 
     Quando Deus criou a raça humana, fez o homem e a mulher de acordo 
com os Seus planos perfeitos. Ele tomou providências para haver vida em 
família. Formou o corpo humano de tal forma que os filhos nasceriam da 
união sexual do homem com a mulher. 
     Deus também formou o corpo da criança com um processo de 
desenvolvimento que a prepararia, no tempo certo, para as 
responsabilidades de adulto. 
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     Quando os meninos e as meninas passam da infância para a 
adolescência, muitas mudanças se operam nos seus corpos. Com as 
mudanças físicas vêm os novos interesses, desejos e sentimentos. Os 
rapazes começam a interessar-se pelas raparigas. As raparigas são atraídas 
pelos rapazes. Não há nada de errado nisso. É simplesmente o plano de 
Deus em acção preparando-os para o casamento. 
     Entretanto, é muito importante que os jovens entendam que Deus tem 
padrões para o seu comportamento antes do casamento – regras que devem 
seguir – se esperam ter um lar feliz mais tarde. 
 
“... Deus criou o homem. Homem e mulher – foi assim que os fez”       
(Génesis 1:27*). 

Para Fazer 
 

1. Está errado um jovem sentir-se atraído por uma jovem? _____________ 
 
Porquê? _____________________________________________________ 
 
____________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________ 
 
2. Quem nos deu o impulso de reprodução? _________________________ 
 
____________________________________________________________ 
  
3. Quem tem o direito de dizer como o poder de reprodução deve ser 
usado? 
 
____________________________________________________________ 
 
DEUS ESPERA QUE SE CONSERVE PURO 
Para Deus Viver em Si 
     Deus quer que respeite o corpo que Ele lhe deu, e que o trate de maneira 
que o venha a honrar. Deve-o manter limpo física e moralmente por três 
razões: 
    Para Deus viver em si 
    Por causa da sua família 
 Por causa da sua saúde 
 
“... Conserva-te a ti mesmo puro” (1 Timóteo 5:22). 
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     Já que pertence a Deus, tem-se tornado o templo ou lugar de habitação 
de Deus. Isto significa que tem uma grande responsabilidade em manter o 
seu corpo puro, pois o Espírito de Deus reside em si (1 Coríntios 3:16-17). 
E ainda que tenha outras responsabilidades como crente para com a sua 
família e para consigo próprio quanto à sua saúde, a sua responsabilidade 
principal é de se conservar um vaso santo, puro e santificado, a fim de que 
Deus possa habitar em si. 
     A Bíblia adverte os jovens a respeito das prostitutas ou mulheres 
perdidas. É absolutamente proibida a relação sexual fora do casamento, a 
homossexualidade, e outras formas de perversão sexual. Leia 
cuidadosamente 1 Coríntios 6:15-17, 19. 
     Observe algumas das consequências que resultam quando os princípios 
de pureza são ignorados. Em primeiro lugar, doenças venéreas são 
frequentemente contraídas por pessoas imorais. Estas consequências não 
somente produzem vergonha e a perda de saúde, mas também podem 
terminar em defeitos permanentes que são transmitidos aos filhos, causando 
cegueira, doenças mentais e outras enfermidades graves. 
     Quando a imoralidade termina em gravidez, a jovem talvez tenha 
grandes dificuldades em criar o seu filho, fora de um relacionamento 
matrimonial normal, sem a segurança que ela teria recebido de uma união 
de casamento legítimo. Assim, a criança não receberá o amor e carinho de 
ambos os pais. 
 

Para Fazer 
 

4. Cite três razões por que Deus quer que se conserve puro. 
 
____________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________ 
 
5. Um versículo bíblico que nos admoesta a conservarmo-nos puros, é 
a) 1 Coríntios 6:16 
b) 1 Timóteo 5:22 
c) Génesis 3:15 
 
6. 1 Coríntios 6:15 diz que o corpo do cristão é parte do quê?  
 
____________________________________________________________ 
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7. O que é que um lar cristão pode suprir para as crianças, que as crianças 
nascidas fora de uma união matrimonial legítima não podem obter? 
 
____________________________________________________________ 
 
8. Cite, pelo menos, dois defeitos ou doenças, que podem ser transmitidos 
aos filhos, como resultados da imoralidade dos pais. 
  
____________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________ 
 
Por Causa da Sua Saúde 
     Não pense que a falta de relação sexual, antes do casamento, lhe vai 
fazer mal. Guardar os padrões de Deus é muito melhor para si e para a sua 
saúde do que a auto-indulgência. O livro de Provérbios, na Bíblia, tem 
alguns bons conselhos sobre esta matéria. 
 
“Guarda os meus mandamentos, e vive... para te guardarem da mulher  
alheia, da estranha... vi entre... os jovens, um mancebo falto de juízo... e 
seguia o caminho da sua casa... Aproximou-se dele, e o beijou, e... disse-lhe... 
Vem, saciemo-nos de amores... Seduziu-o... com as lisonjas dos seus lábios,          
o persuadiu. E ele segue-a logo, como boi que vai ao matadouro...               
não se desvie para os seus caminhos o teu coração... porque a muitos 
feridos derribou: e são muitíssimos os que por ela foram mortos. Caminhos 
de sepultura é sua casa, os quais descem às câmaras da morte”     
(Provérbios 7:2-27). 
 
“Fugi da prostituição. Todo o pecado que o homem comete é fora do corpo; 
mas, o que se prostitui peca contra o seu próprio corpo” (1 Coríntios 6:18). 
 
     Mesmo que uma pessoa não contraia doenças venéreas, há outros danos 
para a saúde pelas relações sexuais pré-maritais, ou seja, o sexo antes do 
casamento. Para a mulher, há sempre o perigo de uma gravidez não 
desejada. E, para ambos, há os danos causados ao sistema nervoso e à saúde 
em geral, ocasionados pelo sentimento de culpa e pelo medo. O medo pode 
ser da gravidez, de ser descoberto, ou de outros resultados trazidos pelo 
“caso” ou pela punição por ter quebrado a lei de Deus. 
     E, naturalmente, a desobediência a Deus traz a doença espiritual e a 
morte espiritual. Portanto, pelo bem da sua saúde física, mental e espiritual, 
conserve-se puro. 
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Para Fazer 
 

9. Qual pecado específico mencionado nesta lição é um pecado contra o 
próprio corpo do homem?   
 
____________________________________________________________ 
 
10. Cite três coisas conforme Provérbios 7 às quais um homem é 
comparado quando ele se deixa ser enganado por uma mulher alheia. 
 
____________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________ 
  
____________________________________________________________ 
 
11. Como é que as relações sexuais pré-maritais podem ameaçar a saúde? 
 
____________________________________________________________ 
 
PODE MANTER-SE NOS PADRÕES DE DEUS 
Controlando os seus Sentimentos 
     Aprender o auto-controle é uma parte muito importante do crescimento. 
Uma criança pequena pode espernear e gritar se não conseguir o que quer, 
mas você já aprendeu a não agir assim. O auto-controle é necessário para 
um casamento feliz, por isso Deus dá-lhe a oportunidade de o desenvolver 
agora. 
 
“... seja... sóbrio,... não espancador... mas moderado...” (1 Timóteo 3:2-3). 
 
     Satanás tenta especialmente os jovens com o sexo. Eles sentem fortes 
impulsos e desejos sexuais. Estes sentimentos são normais ao 
desenvolvimento do corpo, mas precisam de ser controlados. 
     Não diga que não pode controlar os seus desejos. Deus deu-lhe um 
espírito que o faz diferente dos animais. Não tem que ser escravo dos seus 
sentimentos. Deus deu-lhe estas coisas para o ajudar a controlar-se: 
 
     Inteligência para entender o que faz. 
     A Sua Palavra para o guiar. 
     A consciência através da qual Ele fala consigo. 
     A vontade, ou o poder de escolher o que fazer. 
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“Foge às paixões próprias da juventude...” (2 Timóteo 2:22*). 
 

Para Fazer 
 

12. A melhor fonte de socorro, para controlar os seus desejos é 
a) a sua consciência. 
b) a sua inteligência. 
c) a Palavra de Deus e a Sua ajuda. 
 
Controlando os seus Pensamentos 
     O desejo de fazer as coisas erradas vem pelo nosso pensamento. Quanto 
mais pensar na tentação, maior será o seu desejo. Portanto, precisa de 
controlar os seus pensamentos. 
 
“Mas cada um é tentado, quando atraído e engodado pela sua própria 
concupiscência. Depois, havendo a concupiscência concebido, dá à luz o 
pecado; e o pecado, sendo consumado, gera a morte” (Tiago 1:14-15). 

 
     Muitos dos seus pensamentos vêm do que ouve. Portanto não ouça 
histórias sujas, nem tome parte nas conversas que o levarão a uma vida 
imoral. 
 
“Mas a prostituição, e toda a impureza ou avareza, nem ainda se nomeie entre 
vós, como convém a santos” (Efésios 5:3). 

 
     As tentações também vêm por aquilo que vê. Satanás tentou Adão e Eva 
para que comessem o fruto proibido. Ele conseguiu que Eva olhasse para o 
fruto e pensasse o quanto ele devia ser saboroso. Até que ela, finalmente, o 
experimentou e deu um pouco para Adão comer. Então eles foram 
castigados por não obedecerem a Deus. 
     Satanás ainda tenta as pessoas, fazendo-as olhar para as coisas que vão 
provocar cobiça. Ele usa figuras indecentes, filmes, livros cheios de sexo, 
danças, moda sugestiva com roupas que são uma tentação. Não deixe que 
ele o convença a olhar para um fruto proibido. 
 
     Guarde os seus pensamentos e não deixe que eles fiquem vagueando. Se 
começar a pensar em coisas erradas, ponha esses pensamentos para fora do 
seu espírito. Pense noutra coisa. Comece a fazer alguma coisa que ocupe o 
seu espírito. 
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“Quanto ao mais, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é honroso, 
tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de 
boa fama, se há alguma virtude, e se há algum louvor, nisso pensai” 
(Filipenses 4:8). 
 

Para Fazer 
 

13. Por que é importante controlar os seus pensamentos?  
 
____________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________ 
 
14. Escreva algumas coisas que Satanás usa agora para provocar a cobiça e 
tentar as pessoas a pecar. 
 
____________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________ 
  
____________________________________________________________ 
 
Vencendo as Tentações 
     Para vencer as tentações, precisa de fazer duas coisas: evitá-las o quanto 
possível e recusar-se a cair quando elas vêm até si. 
     Não vá a lugares e nem se ponha em situações em que vai ser tentado a 
fazer coisas erradas. Por isso os cristãos devem ficar longe dos bailes e 
festas que convidam a bebedeiras e a imoralidades. 
     Muita familiaridade entre homens e mulheres pode levar à tentação. Seja 
portanto amigo, mas trate as pessoas com respeito e espere que elas 
também o respeitem. 
     Siga os princípios de Deus, e não os dos filmes, quando estiver a 
namorar. Buscar carícias – é brincar com o fogo. Evite a tentação. 
     Algumas mulheres tentam levar os homens a pecarem. A Bíblia conta-
nos a história de José, um jovem que amava a Deus. Ao fugir da tentação, 
ele deu um bom exemplo para os jovens. Ele era escravo na casa de Potifar. 
A mulher de Potifar tentou fazer de José o seu amante, mas ele recusou. 
Um dia quando ela e José estavam sozinhos em casa, ela tentou seduzi-lo. 
José disse-lhe: “Como posso eu cometer tão grande iniquidade e pecado 
contra Deus?” Quando a mulher de Potifar continuou a insistir, José fugiu 
de casa e escapou à tentação. 
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     A mulher de Potifar ficou com tanta raiva que acusou José falsamente e 
fez com que o pusessem no cárcere. Deus tomou conta dele, e livrou-o da 
prisão, e fez dele o primeiro ministro do Egipto. Deus abençoa aqueles que 
seguem os Seus padrões. 
 
“E acham estranho não correrdes com eles o mesmo desenfreamento de 
dissolução, blasfemando de vós; os quais hão-de prestar conta ao que está 
preparado para julgar os vivos e os mortos” (1 Pedro 4:4-5). 

 
Para Fazer 

 
15. Um homem na Bíblia que nos deu um bom exemplo de como resistir às 
propostas de uma mulher adúltera foi 
a) Potifar. 
b) José. 
c) Pedro. 
 
16. Alguns dos seus amigos que não são salvos, e dos seus familiares, 
pensam que é meio esquisito porque não toma parte em todas as coisas que 
eles fazem. O que é que faria nessa situação? 
 
____________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________ 
 
17. Se quer evitar a tentação, como deve tratar as pessoas do sexo oposto? 
  
____________________________________________________________ 
 
Pelo Amor Verdadeiro 
     O amor verdadeiro inclui respeito e honra. Sendo assim, o homem que 
ama verdadeiramente uma mulher irá considerar o seu bem-estar e o seu 
bom nome mais importantes do que os seus próprios desejos pessoais. O 
amor verdadeiro não vai querer arruinar a reputação de uma jovem, nem 
arriscar fazê-la ficar grávida antes do casamento. O amor verdadeiro exige 
auto-controle. 
     Não confie demais no seu poder de auto-controle. A coisa mais sábia a 
fazer, é evitar a tentação. Por isso espere até depois do casamento pelas 
carícias íntimas que só devem ser trocadas entre marido e mulher. 
     Alguns homens tentam levar a namorada a “provar o seu amor”, 
deixando-os fazer com elas tudo o que querem. Lembre-se que o homem 
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que pede isso de si, não o faz por um amor verdadeiro, mas por um desejo 
egoísta. 
     O seu amor pela pessoa com quem deseja casar também o vai ajudar a 
evitar a tentação de se envolver com outros homens ou mulheres. Saiba que 
terá um casamento muito mais feliz se você e o seu parceiro se guardarem 
puros um para o outro. Assim até os seus planos para um casamento feliz o 
vão ajudar a evitar a imoralidade. 
 
“Porque esta é a vontade de Deus: a vossa santificação, que vos abstenhais 
da prostituição; que cada um de vós saiba possuir o seu vaso em 
santificação e honra; não na paixão de concupiscência, como os gentios, que 
não conhecem a Deus” (1 Tessalonicenses 4:3-5). 
 

Para Fazer 
 
18. O que inclui o verdadeiro amor? _______________________________ 
 
____________________________________________________________ 
 
19. Leia 1 Tessalonicenses 4:3-5 três vezes. Qual é o pecado  mencionado 
nesse texto? 
 
____________________________________________________________ 
 
Com a Ajuda de Deus 
     É preciso o poder de Deus para fazê-lo forte o suficiente para vencer a 
tentação, em qualquer circunstância. Precisa da ajuda de Deus para 
controlar os seus pensamentos e as suas acções. A não ser que tenha a Sua 
ajuda, mais cedo ou mais tarde, o pecado no seu coração virá à tona em 
maus pensamentos e levá-lo-á a comportar-se de maneira errada. Assim 
precisa entregar a sua vida a Deus. Peça-Lhe para perdoar todos os seus 
pecados e ajudá-lo a viver rectamente. 
  
“Porque, do coração, procedem maus pensamentos, mortes, adultérios, 
prostituição, furtos, falsos testemunhos e blasfémias” (Mateus 15:19). 

 
     Jesus veio para salvar a todos do pecado. Muitos jovens que têm achado 
impossível viver uma vida limpa por si mesmos foram completamente 
transformados pelo poder de Deus. Agora vivem uma vida pura, uma vida 
feliz. 
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“Não sabem que quem faz tais coisas não pode participar no reino de Deus? 
Não se deixem enganar; ninguém que viva na imoralidade sexual, que 
pratique a idolatria ou o adultério ou a homossexualidade terá parte no seu 
reino; nem tão-pouco os espoliadores, os avarentos, os bêbedos, os 
caluniadores, os violentadores. E houve um tempo em que alguns de       
vocês foram como eles. Mas agora os vossos pecados foram lavados, e 
vocês foram separados para Deus, o qual vos aceitou em razão daquilo     
que o Senhor Jesus Cristo e o Espírito do nosso Deus fez por vocês”            
(1 Coríntios 6:9-11*). 
 
     Satanás ainda vai continuar a tentá-lo depois de ser salvo, mas com a 
Palavra de Deus para o guiar e o poder de Deus para o ajudar, pode vencer 
cada tentação. 
 
“Não devem assim gastar o resto da vossa vida andando atrás de desejos 
corruptos, mas estejam ansiosos por fazer a vontade de Deus” (1 Pedro 4:2*). 

 
Para Fazer 

 
20. Pode viver de acordo com o padrão de Deus e sem a Sua ajuda? 
Porquê? 

 
____________________________________________________________ 

 
____________________________________________________________ 

 
21. O que deve dar a Deus para que Ele possa salvá-lo dos seus pecados e 
ajudá-lo a viver rectamente.   
 
____________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________ 

 
22. Reflicta sobre 1 Coríntios 6:9-11 e 1 Pedro 4:2-3. 

 
23. Circule a letra da cada frase que está certa. 
a) Precisa converter-se a fim de que Satanás não o possa tentar mais. 
b) Somente quando dependemos do Senhor para nos ajudar, é que  
     conseguimos vencer as tentações. 
c) Por ser Deus um Deus de amor, ninguém será excluído do Seu reino. 
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Lição 3 
A Escolha do Companheiro 

 
     Como é que um jovem pode ter a certeza de que achou a rapariga certa 
para ser a sua noiva? Como é que uma jovem escolhe aquele com quem 
passará o resto da sua vida? Deus mesmo, cuja sabedoria é ilimitada, sabe a 
importância de escolher companheiros certos. Ele prometeu: “E o Senhor te 
guiará continuamente, e fartará a tua alma em lugares secos...” (Isaías 58:11). 
     Oração e uma investigação honesta através da Bíblia sobre o tema do 
matrimónio tem preservado muitos jovens de uma escolha infeliz quanto ao 
casamento. Nesta lição descobriremos a importância sobre a consideração 
das atitudes a respeito da vida, traços e padrões de comportamento da outra 
pessoa. Aprenderemos lições valiosas de matrimónios que se têm 
alicerçado sobre os princípios divinos, e de outros que o não fizeram. Deus 
sabe o que está “certo” para cada um dos Seus filhos, e não falhará em 
conduzir aqueles que sinceramente desejam fazer a Sua vontade nessa 
decisão tão importante. 
 
Nesta Lição Estudará... 
A Importância da Escolha 
A Orientação de Deus 
Os Padrões Bíblicos 
As Qualidades Pessoais 
Circunstâncias 
Amor e Aceitação Mútuos 
Certeza da Vontade de Deus 
 
Esta Lição Ajudará a... 
Dizer porque a escolha de um companheiro é extremamente importante. 
Citar os princípios bíblicos pelos quais os cristãos devem orientar-se para a 
escolha do marido ou esposa. 
Apontar características que devem procurar-se num companheiro. 
 
A IMPORTÂNCIA DA ESCOLHA 
     A escolha da pessoa que vai ser a sua companheira para a vida, é 
extremamente importante. Porquê? Há várias razões. 
     Primeira, é importante por causa da influência que o parceiro exercerá 
na sua vida. A pessoa com quem se casar, ajudará a moldar a sua vida. Ele 
ou ela poderá mudar o curso da sua vida tanto para a rectidão e o céu, como 
para o pecado e o inferno. A influência diária do seu companheiro ou vai 
ajudá-lo a alcançar o seu alvo de felicidade eterna ou irá levá-lo para longe 
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de Deus que é a única fonte de felicidade verdadeira. A escolha do 
companheiro da sua vida tornará mais fácil ou mais difícil amar, servir e 
obedecer Deus. 
     Segunda, esta escolha é importante porque é para toda a vida. Os 
cristãos não se casam com a ideia de que sempre se poderão divorciar caso 
não se possam dar bem juntos. Se tem uma bicicleta ou um carro de que 
não gosta, poderá vendê-lo e comprar um novo. Mas não pode fazer isso 
com a sua esposa ou o seu marido. A Bíblia ensina que o casamento é para 
toda a vida. 
 
“Porque a mulher que está sujeita ao marido enquanto ele viver, está-           
lhe ligada pela lei; mas, morto o marido, está livre da lei do marido” 
(Romanos 7:2). 
 
“Portanto, o que Deus ajuntou não o separe o homem” (Marcos 10:9). 
 
     Não há para o cristão alguma coisa como casamento à experiência, isto 
é, viver juntos por um pouco de tempo para ver se dá certo, antes de casar 
realmente. De acordo com os padrões de Deus, isto é imoral – 
completamente errado. 
     Uma vez que a escolha do companheiro para a vida é tão importante, 
não deve ser feita apressadamente. Felizmente, a Palavra de Deus dá-nos 
alguns princípios básicos para seguir ao fazermos a escolha, e assim o 
casamento será feliz. 
 

Para Fazer 
 

1. Dê Duas razões porque a escolha de um marido ou de uma mulher é tão 
importante: 
 
____________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________ 
 
2. Onde é que encontra os princípios básicos para seguir na escolha do seu 
parceiro para a vida? 
 
____________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________ 
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A ORIENTAÇÃO DE DEUS 
A Prontidão de Deus Para Orientar 
     Se é um filho de Deus, pode ter a certeza que o seu Pai quer que tenha 
uma companheira que seja o melhor para si. 
     Deus formou Eva para ser exactamente a companheira que Adão 
precisava. Deus conhece-o e também conhece as suas necessidades. E Ele 
conhece-o melhor do que você próprio e sabe exactamente que tipo de 
pessoa será a melhor para si. Ele ama-o e quer ajudá-lo.   
     Então, antes que a escolha seja feita, esteja certo de pedir a Deus para 
guiá-lo de maneira bem definida à pessoa que Ele escolheu. Ore sobre isto e 
esteja disposto a seguir a orientação do Senhor. 
 
“E, se algum de vós tem falta de sabedoria, peça-a a Deus, que a todos dá, 
liberalmente, e o não lança em rosto; e ser-lhe-á dada” (Tiago 1:5). 

 
Para Fazer 

 
3. O que deveria fazer antes da escolha do seu parceiro ser feita? 
 
____________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________ 
 
Como Deus Guia 
     Como é que Deus pode fazer uma pessoa saber com quem ela deve 
casar-se? Normalmente Deus guia os Seus filhos através de uma 
combinação de 5 meios: 
1. Através da Bíblia. 
2. Através do bom senso – as qualidades certas. 
3. Através das circunstâncias. 
4. Através do amor e aceitação mútuos. 
5. Através da certeza da vontade de Deus. 
 
     Um cristão deve procurar a liderança de Deus através de todos esses 
meios. Quem quer que faça a escolha do companheiro para a vida deve 
estar certo de que seguiu as regras encontradas na Bíblia. As qualidades 
pessoais do homem e da mulher devem fazê-los certos um para com o 
outro. As circunstâncias devem cooperar para tornar possível o matrimónio. 
Deve haver uma aceitação mútua e a certeza da vontade de Deus. 
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Para Fazer 
 

4. Decore os cinco meios que Deus usa para mostrar aos cristãos com quem 
casar. 
 
OS PADRÕES BÍBLICOS 
     O primeiro e mais importante meio de Deus nos guiar é pela sua 
Palavra. Na Bíblia Ele dá algumas regras que devem ser seguidas. Pode ter 
a certeza que a sua liderança nunca irá contra as regras que Ele dá. Duas 
destas regras são: (1) Case-se com um cristão; (2) Tenha a certeza que estão 
de acordo. 
 
Case-se com um Cristão. 
     Aqueles que já se casaram e construíram os seus lares têm obrigações 
morais para com os seus companheiros, sejam eles cristãos ou não. Mas se 
é solteiro e cristão, pode ter a certeza de que Deus não quer que se case 
com um não crente. 
 
“Não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis; porque, que sociedade 
tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas?”     
(2 Coríntios 6:14). 
 
     Lemos na Bíblia sobre dois promissores jovens que cometeram o erro de 
se casar com mulheres que não criam em Deus. Foram Sansão e Salomão. 
Sansão foi atraído por uma jovem que não era serva de Deus. Os seus pais 
aconselharam-no a que se casasse com uma mulher da sua própria tribo, 
mas ele não lhes deu ouvidos. O seu primeiro casamento foi um terrível 
fracasso desde o começo. Mas, mesmo assim, ele não quis seguir os 
padrões de Deus. A sua segunda mulher vendeu-o aos inimigos. O sábio 
Rei Salomão foi levado para longe de Deus pelas mulheres descrentes com 
que se casou. 
     Portanto, seja cuidadoso com as suas amizades. Sempre há uma atracção 
entre os sexos. Não deixe que isso o leve a um namoro com uma pessoa não 
crente. Escolha os seus amigos íntimos entre os cristãos. Não deixe Satanás 
desviá-lo da vontade de Deus, arruinando a sua vida, e prendê-lo a um 
casamento com um descrente. 
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Para Fazer 
 
5. Identifique os nomes de dois homens jovens que se desviaram ao 
casarem com mulheres que não serviam a Deus. 
a) Abraão 
b) Salomão 
c) Noé 
d) Sansão 
 
6. Decore 2 Coríntios 6:14. 
 
7. Qual é a mensagem de 2 Coríntios 6:14 ao crente? __________________ 
 
____________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________ 
 
Tenha a Certeza que Estão de Acordo 
    Só o facto de ser cristão, não é suficiente para se casar com uma pessoa. 
A Bíblia ensina que não pode ter um lar feliz, a não ser que concordem 
sobre as coisas. 
 
“Andarão dois juntos, se não estiverem de acordo?” (Amós 3:3). 
 
     O desacordo sobre a religião poder tornar um lar muito infeliz. Você e o 
seu companheiro/a devem concordar sobre o lugar que Deus deve ocupar 
nas vossas vidas, em como servi-Lo, qual a igreja que vão frequentar, que 
tipo de educação religiosa vão dar aos vossos filhos. Diferenças 
doutrinárias muitas vezes dividem os lares. Cada um indo a uma igreja 
diferente, é um pobre começo no estabelecimento do lar. 
     Não há duas pessoas que possam concordar perfeitamente em tudo, não 
se pode esperar isso. Mas o marido e a mulher devem concordar nos 
princípios básicos. 
    Você e a pessoa com quem espera casar-se concordam nos padrões 
bíblicos para o vosso lar? Em como disciplinar os filhos? Nas 
responsabilidades que cabem ao marido e à mulher? Em como usar o 
dinheiro? Se não, tomem cuidado. Podem estar a começar uma vida 
conjugal errada. 
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     Estas lições ajudá-los-ão a ter um lar mais feliz, enquanto ambos 
estudam as instruções de Deus, e concordam com os padrões que Ele dá na 
Sua Palavra. 
 

Para Fazer 
 

8. Faça uma lista de, pelo menos, quatro coisas sobre as quais você e a 
pessoa com quem vai casar devem concordar. 
 
____________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________ 
 
9. Indique cada declaração verdadeira. 
a) Se um marido e a sua esposa forem crentes, podemos assumir  
    que terão um lar feliz. 
b) Um homem e uma mulher que planeiam estabelecer um lar cristão,  
    devem concordar sobre os princípios fundamentais. 
c) É possível um marido e a sua mulher que são crentes, estarem sempre  
    perfeitamente de acordo sobre tudo na vida. 
d) É importante que um esposo e a sua esposa concordem quanto aos  
    princípios bíblicos para o seu lar. 

 
10. Qual é a sua opinião quanto ao melhor tempo para um casal que deseja 
estabelecer um lar crente, aprender se está de acordo sobre princípios 
básicos da vida? 
a) Durante o seu primeiro ano de casados. 
b) Depois do seu noivado. 
c) Antes do seu noivado. 
 
AS QUALIDADES PESSOAIS 
A Importância das Qualidades 
     Quais as qualidades que gostaria de encontrar na pessoa com quem vai 
se casar? Alguns jovens dizem: “A rapariga com quem me vou casar tem 
que ser bonita, prendada e educada. Deve ser de uma família importante e 
rica.” 
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     Algumas destas coisas são desejáveis, mas nenhuma delas garante o 
sucesso do casamento. Na verdade, uma rapariga bonita pode vir a ser 
orgulhosa e vaidosa por causa da sua beleza. Ela pode até mesmo usar a sua 
beleza para atrair outros homens para si, depois de estar casada. 
     Uma moça de família rica pode esperar do seu jovem marido, que está 
no começo da sua carreira, coisas que ele não está em condições de 
comprar. 
     Beleza, educação e posição social podem ser bons atributos, mas há 
outros muito mais importantes, tais como carácter, semelhança de 
interesses, bons hábitos e boa saúde.  
 

Para Fazer 
 

11. Cite duas qualidades que não fazem necessariamente um casamento 
feliz. 
 
____________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________ 
 
O Carácter Pessoal 
     Com que tipo de pessoa gostaria de viver para o resto da vida? 
Agradável ou resmungona? Amigável ou zaragateira? Paciente ou 
facilmente irritável? Bondosa ou dominadora? Pronta para perdoar ou 
rancorosa? Ajudadora ou que quer sempre ser servida? Generosa ou 
egoísta? Confiante ou desconfiada? 
     Está à procura de uma pessoa de boa reputação ou de reputação 
suspeita? Que seja honesta ou que vai enganá-lo? Que trabalha ou que seja 
preguiçosa? Perseverante ou fácil em desanimar? Em quem possa confiar 
ou irresponsável? 
     O carácter de uma pessoa forma-se e desenvolve-se na infância. Assim o 
lar da pessoa em quem está interessado pode dar-lhe uma ideia de como ela 
é. O provérbio popular, em geral, está certo: “Tal pai, tal filho. Tal mãe, tal 
filha.” Os filhos geralmente seguem o exemplo do pai ou da mãe. 
     Entretanto, a graça de Deus sempre pode ajudar um cristão a mudar os 
seus costumes, mesmo que tenha tido péssimo ensino no lar. Há também 
pessoas que vêm de lares maravilhosos e que se recusam a seguir o bom 
exemplo dos pais. Assim, o lar pode ajudá-lo a perceber certas qualidades; 
mas nunca baseie o seu julgamento do carácter pessoal inteiramente na 
família da pessoa escolhida. 
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Para Fazer 
 
12. Faça uma lista das qualidades que gostaria que o seu marido ou a sua 
esposa tivesse. 
 
____________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________ 
 
13. Agora, confira pela lista que fez. Escreva bom – pelas qualidades que o 
descrevem; fraco – pelas que precisa desenvolver. 
 
Ore para que Deus faça de si o tipo certo de companhia para a pessoa com 
quem vai viver. Agora, ore para que a sua futura companheira desenvolva 
essas qualidades. 
 
Bons Hábitos 
     Os hábitos são difíceis de vencer. Se a pessoa com quem deseja casar 
tem hábitos que o irritam agora, não pense que as coisas vão ficar melhores 
depois de se casarem. Lembre-se do ditado: “Nunca se case com um 
homem para mudá-lo.” Não pense que vai poder modelar o seu marido ou a 
sua esposa de acordo com os seus moldes de comportamento. 
     O verdadeiro amor faz com que o marido e a mulher tentem ajustar-se 
um ao outro e passarem por cima das coisas que não têm muita 
importância. Nas coisas que são importantes, eles devem ajudar-se 
mutuamente. Mas não entre cego no casamento sem ao menos ter pensado 
sobre que tipos de hábitos encontrará no seu companheiro. Eles podem 
mostrar muito sobre o carácter dele ou dela, e sobre o que pode esperar no 
futuro. 
     Ele (ou ela) é asseado ou sujo? Cortês ou às vezes mal-educado? 
Cuidadoso com a aparência ou desmazelado? Fala todo o tempo ou ouve 
com interesse o que os outros têm para dizer? Leva a sério as 
responsabilidades para com Deus e para com a igreja? Como trata os 
irmãos, irmãs, e pais? 
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Para Fazer 
 

14. Faça uma lista dos bons hábitos que gostaria de encontrar no seu 
companheiro para toda a vida. 
 
____________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________ 
 
15. Faça uma lista dos hábitos que acha que impediriam o seu casamento de 
ser feliz. 
 
____________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________ 
 
Avalie-se a si próprio comparando-se com essas listas, e ore por si e pela 
sua companheira. 
 
Interesses e Personalidades Semelhantes 
     Gostaria de viver toda a sua vida com alguém que não tem o mínimo 
interesse naquelas coisa que são muito importantes para si? Maridos e 
mulheres que estão interessados nas mesmas coisas, estão mais aptos a 
terem um lar mais feliz. 
     Às vezes, as características diferentes são boas se elas se completarem. 
Por exemplo, alguém que fala muito poderá ser mais feliz com uma pessoa 
discreta e que gosta de escutar. Uma pessoa idealista, criativa, mas pouco 
prática, precisa de alguém prático para ter equilíbrio. 
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     Entretanto, se o marido e a mulher forem de temperamentos e 
personalidades extremamente diferentes, poderão ter tempos difíceis de 
adaptação. Se um jovem é ambicioso, trabalhador e activo, ele 
provavelmente não terá muita paciência com uma mulher vagarosa, pouco 
inteligente e preguiçosa. 
     Eva foi criada a fim de ser uma ajudante conveniente para Adão. Deus 
quer que o seu companheiro seja adequado, feito para si. Deverão ser 
suficientemente semelhantes para poderem viver bem juntos, e diferentes o 
suficiente para que tenham um lar bem equilibrado. 
 

Para Fazer 
 
16. Faça uma lista das actividades que o interessam. O seu companheiro 
pode não estar particularmente interessado nelas, mas se ele ou ela se opõe 
a essas coisas, isso pode ser um ponto de atrito. 
 
____________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________ 
 
17. Faça uma lista de coisas sobre as quais gostaria de falar com a pessoa 
com quem gostaria de se casar. Ela gosta de falar consigo sobre estes 
assuntos? 
 
____________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________ 
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Boa Saúde 
     A boa saúde é importante não somente para a felicidade do lar, mas 
também por causa dos filhos. Afinal, deseja que os seus filhos sejam 
saudáveis e fortes, e não incapacitados por doença mental ou física 
hereditária. Muitos países exigem exame médico e certificado de saúde 
para se realizar o casamento. Isto faz-se para proteger a família. 
     Isto não significa que uma pessoa tenha que ter saúde perfeita. Algumas 
pessoas com defeitos físicos têm aprendido a superar as suas dificuldades e 
são bons maridos, esposas e pais. A boa saúde não é o requisito mais 
importante numa pessoa, mas deve ser considerada. Pergunte a si mesmo: 
“Ela será uma boa mãe para os meus filhos?” “Ele será um bom pai para os 
meus filhos?” Naturalmente um homem não deve pensar em casar-se com 
uma menina que não tenha alcançado a idade própria e o desenvolvimento 
físico necessário para o casamento. 
 

Para Fazer 
 

18. Porque a saúde física e mental do seu companheiro para toda a vida é 
importante? 
  
____________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________ 
 
CIRCUNSTÂNCIAS 
     Nós já mencionamos que Deus muitas vezes nos guia através das 
circunstâncias. Podemos ver isso ilustrado em várias histórias de amor, na 
Bíblia. 
     Rute deixou a família e o lar para servir o único e verdadeiro Deus. Ela 
foi apanhar grãos nos campos de colheita em Belém, e “aconteceu” que ela 
foi aos campos de Boaz. Deus guiou-a. Encontrando-a, Boaz pôde ver nela 
todas as qualidades que ele desejava para uma esposa. 
     Uma das maneiras que Deus usou para guiar Rute, foi o conselho de 
uma pessoa mais velha, mais experiente. Ela respeitou o conselho de 
Noemi e agiu de acordo com ele. Deus usa sempre os conselhos dos pais, 
pastores, e cristãos mais velhos para ajudar os jovens a saberem a sua 
vontade. 
     O romance de Isaque e Rebeca foi muito diferente de Boaz e Rute. Eles 
nunca se tinham visto até que Rebeca chegou para o casamento. Abraão 
tinha enviado o seu servo para trazer uma esposa para o filho Isaque. O 
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servo orou para que Deus o dirigisse; e pode estar certo de que Abraão e 
Isaque também estavam a orar por isso.  
     Deus respondeu à oração de Eliezer e trouxe Rebeca exactamente ao 
lugar onde ele estava a orar. Assim que ele conheceu a sua família, pôde 
ver que Rebeca tinha as qualidades que fariam dela uma boa esposa para 
Isaque. Toda a família pôde ver que Deus estava a guiar o casamento de 
Rebeca e Isaque. Eles perguntaram se ela desejava ir com o servo e tornar-
se esposa de Isaque. Ela respondeu que sim, e fez uma longa viagem até ao 
seu lar. Eles amaram-se e tiveram uma vida conjugal feliz. 
     Quando os pais fazem a escolha e os arranjos para o casamento dos seus 
filhos, devem orar e pedir a Deus que os guie. O mesmo Deus que usou as 
circunstâncias, colocando Isaque e Rebeca juntos, ainda hoje responde às 
orações. 
 

Para Fazer 
 

19. Cite os nomes de dois casais na Bíblia que Deus uniu através das 
circunstâncias. 
 
____________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________ 
 
AMOR E ACEITAÇÃO MÚTUOS 
     Nenhum casamento pode ser feliz sem um verdadeiro amor entre o 
marido e a esposa. O amor mútuo de duas pessoas dá um sentimento de se 
pertencerem, e fá-las quererem agradar uma à outra, ajudando-as a fazerem 
os ajustamentos necessários. O amor une-as mais fortemente que qualquer 
outra coisa. 
     Amor é muito mais do que sexo ou atracção física. O amor verdadeiro 
inclui respeito, honra, apreciação, e consideração de um pelo outro. Não 
confunda mera atracção física com amor. Se não tem a certeza dos seus 
sentimentos, ore por isso. Fale com os seus pais e cristãos mais experientes 
sobre isso. 
     E se o casamento é combinado pelas famílias, como o de Rebeca e 
Isaque? Não pode haver um amor mútuo, profundo, antes de uma 
oportunidade de conhecer-se um ao outro, mas, pelo menos, deve haver em 
ambos uma disposição de aceitarem-se, antes do casamento. O amor pode e 
deve ser cultivado. Deus que é a fonte de todo o verdadeiro amor, dar-lhe-á 
amor pela pessoa com a qual Ele quer que case, e dará a essa pessoa amor 
por si. 
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“E chamaram a Rebeca, e disseram-lhe: Irás tu com este varão? Ela 
respondeu: Irei... E Isaac trouxe-a para a tenda de sua mãe Sara, e tomou a 
Rebeca, e foi-lhe por mulher, e amou-a...” (Génesis 24:58, 67). 
 
     Naturalmente nós estamos a falar de casamento de acordo com os 
preceitos de Deus. Se é um cristão, não deve aceitar casar com quem não 
for cristão, mesmo que se sinta atraído por ele. 
 

Para Fazer 
 

20. Quais são as qualidades que permeiam o amor que é a base de um 
casamento? 
 
____________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________ 
 
     Se está a pensar em casar-se com uma certa pessoa, compare os seus 
sentimentos com a lista que fez. Sente dessa maneira? Essa pessoa sente o 
mesmo em relação a si? 
     Ore para que não seja envolvido por uma atracção que não é o amor 
verdadeiro. Peça a Deus que o guie nesse momento tão importante da sua 
vida. 
 
CERTEZA DA VONTADE DE DEUS 
     A orientação de Deus geralmente não vem através de uma revelação 
especial, mas através da combinação dos meios que já mencionámos: 
preceitos bíblicos, qualidades certas, aceitação e amor mútuos, 
circunstâncias, e a certeza da vontade de Deus. 
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     Essa certeza pode vir como um sentimento de paz, quando orar sobre o 
assunto, uma crença profunda de que é a vontade de Deus. Isso não se pode 
dar com um só; ambos, homem e mulher, devem orar sobre isso e ter essa 
segurança. 
     A orientação de Deus pode vir durante um período de tempo. A 
segurança pode vir antes ou depois de Deus os dirigir por outros meios. Ou 
pode vir antes para um e, depois, para o outro. Não tenha muita pressa. 
Prove os seus sentimentos através dos outros meios pelos quais Deus 
costuma guiá-lo. 
     Não se preocupe por não encontrar alguém que possua todas as 
qualidades que deseja. Você também pode não preencher todos os 
requisitos da lista da outra pessoa. Quem faz a escolha deve olhar as 
qualidades mais importantes para um lar feliz. E, ao mesmo tempo, deve 
cultivar essas qualidades no seu próprio carácter. 
     Que Deus o possa abençoar e guiar no caminho que Ele sabe ser o 
melhor para si chegar àquela pessoa que Ele separou para si. 
 

Para Fazer 
 

21. A direcção de Deus para a escolha de um companheiro geralmente vem 
através de: 
a) uma combinação dos caminhos. 
b) uma revelação especial. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 36 

Lição 4 
Noivado e Casamento 

 
     Geralmente gasta-se muito tempo com planos e preparações antes que 
certas pessoas se tornam sócias, no mundo dos negócios. Os envolvidos 
querem estar certos, antes de assinar o contrato ou do acordo final, de que a 
sociedade será vantajosa e satisfatória. 
     O casamento é uma fantástica dádiva de Deus a duas pessoas imperfeitas 
que entram numa associação extremamente íntima. Mas para assegurar um 
relacionamento de contentamento mútuo, o casal deve preparar-se 
intensamente durante o namoro e o noivado. 
     Algumas vezes os namorados surpreendem-se com desacordos que 
surgem. O melhor momento para se descobrir como lidar com muitos 
desses desacordos é antes do casamento. Nesta lição estudaremos as 
maneiras pelas quais as pessoas se preparam para o casamento, as 
oportunidades que elas têm para se conhecerem melhor, e como as suas 
vidas podem honrar a Deus, durante o período de noivado. 
 
Nesta Lição Estudará... 
Preparação Para o Casamento 
Costumes do Noivado 
O Casamento 
 
Esta Lição Ajudará a... 
Conhecer a maneira de honrar a Deus durante o período do noivado. 
Discutir alguns problemas que podem surgir devido aos costumes do 
noivado. 
Distinguir entre o propósito do casamento civil e o da cerimónia religiosa. 
 
PREPARAÇÃO PARA O CASAMENTO 
     O tempo certo para um casal de jovens casar depende das circunstâncias. 
Ambos devem ter idade suficiente para arcar com as responsabilidades do 
casamento. Eles devem estar maduros e dispostos a fazerem os ajustes 
necessários e começarem a pensar em termos daquilo que é o melhor para 
os dois, em vez daquilo que seja melhor para um só. 
     O casamento não é para pessoas imaturas. O jovem deve saber como 
trabalhar, e ter um meio para sustentar uma esposa e família. A jovem deve 
saber cozinhar e cuidar de uma casa. Ambos devem conhecer as suas 
responsabilidades no casamento, e estarem dispostos a assumi-las de bom 
agrado. 
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     Antes do casamento, é sensato que o casal arranje um lugar próprio para 
onde irá após o enlace. Pode ser um minúsculo apartamento arrendado ou 
um lugar muito simples, mas é melhor que seja a sua casa, e não a dos pais. 
Geralmente não é um bom plano que o casal recém-casado viva com os 
pais, muito menos indefinidamente. 
     O tempo do noivado e da preparação para o casamento pode ser muito 
feliz para o casal que segue os planos de Deus em tudo o que faz. Pode ser 
um óptimo momento para que ambos conheçam melhor a família um do 
outro; pois o entendimento acerca da formação de cada um, pode ajudá-los 
na sua nova vida. Começar um novo lar sob os princípios cristãos é uma 
das melhores maneiras de assegurar um casamento bem sucedido e um lar 
feliz. 
 

Para Fazer 
 

1. Faça uma lista de princípios que podem guiar um casal a saber se está 
pronto ou não para o casamento.  
 
____________________________________________________________ 

 
____________________________________________________________ 

 
____________________________________________________________ 

 
____________________________________________________________ 

 
COSTUMES DO NOIVADO 
     O casamento é, geralmente, precedido do noivado. Os costumes variam 
de um país para o outro. Pode haver uma celebração na qual o jovem casal 
anuncia a sua intenção de se casar. Pode haver a troca de aneis ou uma 
cerimónia que mostre que eles estão prometidos um ao outro. Todo o 
costume de noivado que seja adequado e de acordo com os preceitos de 
Deus, é aceitável. Mas os crentes não devem seguir os costumes que não 
agradam a Deus. 
     A meta principal da vida do crente é honrar a Deus e agradar-Lhe em 
todas as coisas. “Portanto, quer comais, quer bebais... fazei tudo para a glória 
de Deus” (1 Coríntios 10:31). Os cristãos sempre desejam as bênçãos de 
Deus no seu casamento, e eles honram-No na maneira como celebram o seu 
noivado. Eles não farão do seu noivado uma ocasião para bebedices, 
mesmo que isso seja costume em algumas casas. 
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Para Fazer 
 

2. Que costumes os cristãos devem seguir para o noivado? 
 
____________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________ 
 
3. Qual deve ser a meta principal do crente em todas as áreas da sua vida? 
 
____________________________________________________________ 
 
4. Cite um costume de celebração do noivado que desonraria a Deus. 
 
____________________________________________________________ 
 
Problemas Financeiros 
     Em muitas partes do mundo o jovem deve dar um dote aos pais da 
rapariga com quem ele deseja casar. Em outras partes, os pais da rapariga 
dão um dote ao rapaz ou aos seus pais. Isto pode ser uma grande soma em 
dinheiro ou presentes valiosos. Em outras partes do mundo o rapaz dá um 
anel, ou uma jóia à rapariga como símbolo do seu noivado. 
     Esses costumes podem dificultar a vida dos jovens, se o gasto for muito 
grande. Mais problemas surgem. Um rapaz, desejando o melhor para a sua 
noiva, pode fazer uma grande dívida para lhe comprar um anel de noivado. 
Nos países onde os pais da noiva pagam as despesas do casamento, eles 
também podem gastar mais do que podem, e muito mais do que é 
necessário. 
     Um rapaz, que não possa dar o dote requerido, pode escolher 
desobedecer à lei do casamento, e simplesmente o casal passa a viver junto. 
Outros ainda não se importam em formar um lar, e vivem imoral e 
promiscuamente, não restringindo as suas relações sexuais à pessoa que a 
Palavra de Deus ordena. 
     Embora não haja uma solução simples para estas situações, Deus não dá 
ordens que não possam ser cumpridas. Certamente os pais crentes e 
pastores devem poder dar conselhos e dirigir os jovens que vão casar. Os 
pais crentes devem inteirar-se de que o mais importante não é um grande 
dote, mas o carácter cristão da rapariga ou rapaz que deseja casar com o(a) 
seu filho(a). Eles não devem insistir num grande dote ou num casamento 
caro. 
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     Naturalmente, um rapaz e uma rapariga podem não vir de lares cristãos 
e, consequentemente, não receberam conselhos bíblicos dos seus pais. 
Entretanto, uma coisa que eles podem ter a certeza é da orientação de Deus, 
se eles desejam honrá-Lo. Se é a vontade de Deus que eles casem, no Seu 
tempo, à Sua maneira, Deus fará o possível para estabelecer o seu lar 
cristão. 

Para Fazer 
 

5. Cite três possíveis problemas que resultam da impossibilidade de arcar 
com as despesas de certos costumes do país. 
 
____________________________________________________________ 
  
____________________________________________________________ 
  
____________________________________________________________ 
 
6. Preencha os espaços para completar a frase: 
 
Pais crentes devem considerar ____________________________________ 
 
____________________________________________________________ 
 
de mais importância do que um grande dote ou um casamento caro. 
 
Comportamento Durante o Noivado 
     O noivado é um tempo em que o casal se conhece melhor. Nesse tempo, 
eles começam a conversar sobre as suas responsabilidades no casamento e a 
planear as suas vidas juntas. Falam das coisas essenciais para construir o 
seu lar. 
     Passar o tempo com amigos, com a igreja e com grupos de família, é 
uma outra forma de o casal se conhecer melhor. Quanto mais estiverem, um 
com o outro, em diferentes situações, mais poderão saber como ambos 
realmente são. Uma coisa é encontrarem-se na igreja, e outra é 
encontrarem-se numa actividade social, e, ainda outra, no trabalho. 
     Se é esperado amor e respeito dos futuros maridos e esposas, certamente 
não existe o menor problema para aqueles que pretendem casar. Os jovens 
que se amam e se respeitam, terão uma preocupação não-egoísta pela 
felicidade e bem-estar do companheiro(a). Cada um fará a sua parte para 
proteger as intimidades do casamento, quando se tornarem marido e 
mulher. Um casamento pode chegar à ruína se as pessoas levarem para ele 
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uma carga de culpa por causa das liberdades concedidas antes e durante o 
noivado. 
     As actividades realizadas durante o noivado não devem trazer censura 
ou desgraça à causa de Deus. Um casal que honra a Deus deve ser o 
exemplo para os outros jovens. Duas pessoas que se amam, como amam a 
Deus, devem e podem exercitar a paciência em todas as circunstâncias, e 
mais tarde sentirem-se felizes de assim o terem feito. Lembra-se de Jacob, 
que teve de trabalhar sete anos para ter Raquel? “Assim, serviu Jacob sete 
anos por Raquel; e foram, aos seus olhos, como poucos dias, pelo muito que 
a amava” (Génesis 29:20). 
 

Para Fazer 
 

7. Cite pelo menos dois benefícios do período de noivado. 
 
____________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________ 
 
8. Como provou Jacob o seu amor por Raquel? 
  
____________________________________________________________ 
 
NO CASAMENTO 
Exigências Civis 
     Os cristãos precisam de ter certos documentos em ordem para que o seu 
casamento seja legalizado. Isto pode incluir certidão de nascimento, 
atestado de saúde, ou licença de casamento. 
     É um bom testemunho diante de Deus que um casal preencha as 
exigências civis para a legalização do seu casamento. “Sujeitai-vos, pois, a 
toda a ordenança humana, por amor ao Senhor...” (1 Pedro 2:13). Dessa 
maneira um homem dá à sua esposa e filhos a honra e a protecção do seu 
nome e das leis do país. 

Para Fazer 
 

9. Quais os documentos que é requerido ter em ordem para que um casal 
possa casar-se legalmente?  
 
____________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________ 



 41 

O Casamento Religioso 
     Todas as exigências civis devem ser cumpridas antes do casamento 
religioso. Em alguns países a cerimónia civil acontece antes da religiosa.  
     Num casamento cristão, a noiva e o noivo fazem votos um ao outro 
publicamente diante de Deus. Eles prometem amar, honrar, cuidar e serem 
fiéis um ao outro até que a morte os separe. Um ministro fala-lhe sobre as 
suas responsabilidades, escuta os votos pronunciados pelo marido e pela 
mulher, e pede as bênçãos de Deus sobre o seu lar. 
     A cerimónia religiosa é uma maneira de mostrar que o casamento é uma 
instituição ordenada por Deus e que as pessoas estão a esperar a ajuda e a 
direcção de Deus para a sua nova vida e o seu novo lar. 
     Já falámos do erro de contrair dívidas desnecessárias. Evitá-las pode 
significar a realização de um copo de água simples, ou mesmo limitar o 
número de convidados. 
     Naturalmente, uma noiva e um noivo vão querer fazer o melhor. Mas é 
possível ter-se um casamento que seja simples, mas lindo. 
 

Para Fazer 
 

10. As exigências civis devem ser providenciadas: 
a) antes do casamento. 
b) no primeiro ano do casamento. 
c) depois do casamento. 
 
11. Qual é uma das maneiras de mostrar que o casamento é uma instituição 
ordenada por Deus? 
 
____________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________ 
 
12. Nós sabemos que um casal honra a Deus quando legaliza o seu 
casamento de acordo com as exigências civis, porque a Palavra de Deus diz 
que estamos sujeitos a: 
a) toda a autoridade humana. 
b) todo o costume da terra. 
c) um ao outro. 
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Lição 5 
Começando o Seu Lar 

 
     A definição encontrada no dicionário para a palavra lar é: “o lugar onde 
a família reside”. Mas o preceito de Deus para o lar ideal excede muito esse 
limite. Ele é composto de pessoas que se importam com Deus e um com o 
outro, pessoas que oram e trabalham para ter um lar de acordo com o 
modelo de Deus. 
     Quando duas pessoas começam as suas vidas juntas, como marido e 
esposa, descobrem logo que muitos ajustes devem ser feitos. Cada um é 
uma personalidade única – com os seus próprios sonhos, necessidades, e 
frustrações – e as diferenças individuais não vão embora depois da 
cerimónia do casamento. 
     Nesta lição estudaremos o tipo de lar que preenche os seus propósitos de 
existir. Consideraremos os ajustes que um casal enfrentará, e o modo de 
resolver os problemas que aparecem. 
     O casal que reconhece que “SE o Senhor não edificar a casa, em vão 
trabalham os que edificam” (Salmo 127:1) e que tem o propósito de 
estabelecer um lar que glorifique a Deus, encontrará recompensas 
imensuráveis. 
 
Nesta Lição Estudará... 
A Importância do Lar 
A Necessidade de Ajustes 
Lares Cristãos e Não-Cristãos 
 
Esta Lição Ajudará a... 
Discutir alguns ajustes que casais novos devem fazer, e sugerir meios de os 
ajudar nisso. 
Citar razões pelas quais os filhos precisam da estabilidade de um lar de 
acordo com os preceitos de Deus. 
Descrever o contraste entre o lar cristão e o não-cristão. 
 
A IMPORTÂNCIA DO LAR 
A Definição do Lar 
     Uma casa vazia não é um lar – lar é onde uma família mora. Quando 
Deus pela primeira vez estabeleceu um modelo de vida familiar, Ele deu a 
Adão e Eva um lugar para ser o seu lar; um lindo jardim que Adão deveria 
cultivar e tomar conta. Deus ainda deseja que toda a família tenha um lar no 
qual todos os membros possam viver juntos como uma unidade – como um 
só. Certo escritor disse: 
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     “Um lar pode ser comparado a um pequeno governo. O pai é o 
presidente e a mãe é a vice-presidente, e eles ajudam-se mutuamente a 
dirigir o lar. Eles fazem boas leis para que os filhos tenham um lugar de paz 
para viverem. As suas leis ensinarão as crianças a serem ordeiras e 
obedientes. Se as crianças aprenderem a obedecer aos seus pais, em sua 
casa, mais tarde elas obedecerão aos seus professores, aos seus pastores e 
ao seu país.” 
      Um lar não precisa de ser rico ou luxuoso para ser o lugar feliz e de paz 
onde os membros da família amem a Deus e se sintam bem vivendo juntos. 
O relacionamento entre eles é o que mais importa. E para construir ou 
desenvolver o tipo certo de relacionamento, eles devem gastar tempo 
juntos. O lar é mais do que somente um lugar para comer e dormir. Por esse 
relacionamento ser tão importante num lar, nós, frequentemente, usamos a 
palavra “lar” em referência à “família”. 
 

Para Fazer 
 

1. Circule a letra em frente das palavras que melhor expressam um lar feliz: 
a) Boas relações familiares.  
b) De paz.    
c) De mobília cara.   
d) Que ame a Deus. 
e) Um lugar para comer e dormir. 
f) Para fazer as coisas juntos. 
 
2. Quando o lar é um lugar onde as crianças aprendem a obedecer, como é 
que isto as vai ajudar mais tarde? 
 
____________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________ 

 
____________________________________________________________ 

 
Importância Para o Marido e a Mulher 
     Uma das provisões para a felicidade da humanidade, feita por Deus, foi 
o lar. O marido e a mulher deveriam compartilhar as suas alegrias e 
tristezas, trabalhos e divertimentos, problemas e sucessos. O lar é uma 
escola para os pais assim como para os filhos, onde todos também podem 
aprender a paciência, entendimento e consideração pelos outros. O lar é um 
refúgio para as tensões e problemas que o homem enfrenta diariamente no 
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seu trabalho. O amor, a paz e a presença de Deus são um alívio das 
responsabilidades do casal, fora do lar. 
     Uma das principais funções do lar é o nascimento e o desenvolvimento 
dos filhos. As responsabilidades da paternidade compartilhadas aproximam 
mais o marido da mulher quando eles buscam a direcção de Deus 
diariamente para a sua vida. Os filhos, numa casa, trazem grande alegria e 
realização. “Eis que os filhos são herança do Senhor, e o fruto do ventre o 
seu galardão” (Salmo 127:3). 
     Isto não significa que Deus retém as bênçãos dos casais que não tenham 
filhos. A Bíblia não dá o direito a um marido de abandonar a sua esposa, 
mandá-la embora ou casar-se com outra porque ela não tem filhos. Nem dá 
esse direito à mulher, se a culpa de não ter filhos está no homem. 
Problemas físicos, originados no marido ou na mulher, não cancelam o 
contrato do casamento. 
     A Bíblia dá muitos exemplos de casais sem filhos, e de como Deus 
respondeu às suas orações. O sacerdote Zacarias estava no templo quando 
um anjo do Senhor apareceu para lhe dizer que a sua oração tinha sido 
ouvida, e que Isabel teria um filho (Lucas 1:13). Muitos casais sem filhos 
adoptam crianças, e Deus abençoa-os por terem providenciado um lar para 
essas crianças. Um amor profundo e duradouro pode desenvolver-se entre 
os filhos e os seus pais adoptivos, e ambos podem trazer grande alegria uns 
aos outros. “Quem é como o Senhor, nosso Deus, que habita as alturas?... 
que faz com que a mulher estéril habite em família e seja alegre mãe de 
filhos?” (Salmo 113:5, 9). Também Ana orou por um filho, e Deus deu-lhe 
Samuel que se tornou um grande líder em Israel (1 Samuel 1:11-13). 
 

Para Fazer 
 

3. O seu lar tem sido um refúgio de paz para as tensões do mundo exterior? 
Se não, o que pode fazer para torná-lo num lugar de paz? 
 
____________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________ 
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4. Qual é uma das principais funções do lar? ________________________ 
 
____________________________________________________________ 
 
5. Cite os nomes de dois casais da Bíblia cujas orações foram respondidas 
com o nascimento de filhos.  
 
____________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________ 

 
A Importância Para a Criança 
     Um lar é de extrema importância para a criança. Ela precisa do amor, do 
cuidado, da felicidade, e da protecção de um lar cristão; o treinamento 
recebido não somente molda o seu carácter, como afecta totalmente o seu 
modo de ver a vida. Para todo o problema, perigo e desapontamento que a 
criança possa enfrentar neste mundo, ela necessita da segurança do lar, para 
sentir-se segura ou a salvo, pois nele ela tem pais que a entendem, amam e 
cuidam dela. Ela pertence a alguém. O sentimento de segurança ajudará a 
criança a ter uma personalidade bem ajustada. Assim como aquilo que a 
criança come é importante para a sua saúde física e o seu crescimento, 
assim o amor da sua família é  importante para a sua saúde e felicidade 
espirituais. 
     Podemos comparar o lar com uma escola. Os pais são professores, e os 
filhos os alunos. Os pais ensinam através das suas palavras e exemplos. E 
quão rápido os filhos aprendem a imitá-los nas palavras e acções! Um 
esposo e esposa que vivem uma vida santa diante dos seus filhos, não 
precisam temer que os seus filhos sigam as suas pegadas. Infelizmente, há 
muitos pais que não ligam a Deus, e os seus filhos seguem a sua maneira de 
viver. A Bíblia dá exemplos de dois casos:  
 
“E fez o que parecia mal aos olhos do Senhor, como fizera Manassés,         
seu pai. Porque andou em todo o caminho em que andara seu pai: e        
serviu os ídolos, a que seu pai tinha servido, e se inclinou diante deles”        
(2 Reis 21:20-21).  
 
     O Rei Josafat, entretanto, foi um bom rei, cuja infância foi influenciada 
por pais tementes a Deus. 
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“E o Senhor foi com Josafat, porque andou nos primeiros caminhos de 
David, seu pai, e não buscou aos Baalim. Antes, buscou ao Deus do pai,        
e andou nos seus mandamentos, e não segundo as obras de Israel”               
(2 Crónicas 17:3-4). 

 
     Quando formar um lar, se ainda não formou, nunca se esqueça de que a 
maior influência na vida dos filhos para o bem ou para o mal, é a vida dos 
seus pais. 
     Nos primeiros anos de vida da criança, o seu carácter e os seus hábitos 
são formados. A influência de pais sem Deus diminuirá a possibilidade dos 
filhos virem a conhecer Deus. De facto, eles podem ser levados para bem 
longe de Deus. Mas em lares em que há o temor de Deus, regido pelo amor 
e disciplina, os filhos aprendem lições espirituais que nunca esquecerão. 
“Instrui ao menino no caminho em que deve andar; e até quando envelhecer 
não se desviará dele” (Provérbios 22:6). Eles aprendem a temer a Deus, a 
serem correctos, e honestos, e assim podem ser uma bênção para o mundo. 
 

Para Fazer 
 

6. Descreva o tipo de lar que ajuda uma criança a ter uma personalidade 
bem ajustada. 
 
____________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________ 
 
7. Os pais ensinam os seus filhos através de _________________________ 
 
____________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________ 
 
8. Como o lar afecta o carácter de uma criança? ______________________ 
 
____________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________ 
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A Importância Para a Comunidade 
     Podemos dizer que a sociedade depende da família para a sua existência; 
isto é, a família produz os membros que fazem a sociedade. Uma boa 
família dá o treinamento necessário aos filhos para que eles se tornem 
membros bem adaptados à sociedade. 
     O lar determina que tipos de pessoas seremos numa comunidade. 
Quando nasce uma criança, os seus primeiros contactos são com os 
membros da família. O seu carácter e os seus hábitos são formados e 
desenvolvidos no lar. Ela aprende como tratar as outras pessoas. Com um 
treinamento apropriado, a criança desenvolve bons hábitos, um sentido do 
dever, amor, lealdade e respeito pelo direito dos outros. Muito do que ela 
aprende na pequena comunidade do lar será praticado durante toda a sua 
vida nas maiores comunidades, da sua vizinhança e do mundo. 
 

Para Fazer 
 

9. O que, mais do que tudo, determinará o tipo de membros da sociedade 
que seremos? 
 
____________________________________________________________ 
 
AJUSTES NECESSÁRIOS 
Relacionamento de Marido e Mulher 
     Talvez nunca uma pessoa tenha que fazer maiores e mais variados 
ajustes durante toda a sua vida, como no casamento. Porque este 
relacionamento único, exige que o homem e a mulher se ajustem a uma 
vida inteiramente nova. 
     Deus entendeu a necessidade que o homem tem de companheirismo. E 
companheirismo é um dos principais propósitos da família. Deus olhou 
para Adão e viu que não era bom que ele estivesse só, assim ele criou Eva 
para a sua companheira (Génesis 2:18). 
     Provérbios 18:22* diz: “Um homem que encontra uma esposa acha uma 
boa coisa. Ela é uma bênção da parte do Senhor. Embora muitos tenham 
feito os votos do matrimónio sem considerarem a solenidade de tal 
compromisso, duvidam se, afinal, fizeram uma boa coisa. 
     Duas pessoas adultas e maduras podem ver, quando casarem, que ainda 
há muito que crescer. Defeitos que antes não viam, gradualmente vêm à 
tona. Uma pessoa que, antes do casamento costumava pensar em termos de 
“o que é bom para mim”, agora deve pensar em “o que é bom para nós”. 
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     Edificar um casamento é uma tarefa para a vida toda. Não se resume nos 
poucos minutos da cerimónia nupcial. E quanto mais compreensão um 
homem e uma mulher tenham das suas obrigações e responsabilidades no 
casamento, mais bem preparados eles estarão para os ajustes necessários. 
     Haverá tempos de desentendimentos, e nem o marido ou a mulher 
devem esperar que sempre o outro ceda. Eles devem falar sobre os 
problemas e chegar a uma solução. Os ajustes do casamento requererão 
toda a honestidade, paciência, sabedoria e altruísmo da parte dos dois. 
     Algumas vezes é difícil sacrificar os seus próprios planos e desejos, mas 
o amor faz com que o ajuste seja possível. Isso é uma parte essencial do 
casamento, e é necessária para um lar feliz. 
 

Para Fazer 
 

10. Qual é um dos principais propósitos da família?  
 
____________________________________________________________ 
 
11. De que maneira deve-se mudar uma pessoa que sempre pensou em si 
mesma, depois do casamento?  
 
____________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________ 

 
12. Adultos amadurecidos que se casam compreendendo as obrigações e 
responsabilidades do casamento irão: 
a) Achar fácil fazer os ajustamentos. 
b) Estar melhor preparados para os necessários ajustamentos. 
c) Achar mais difícil do que outros fazer os ajustamentos necessários. 
 
Relacionamento com os Pais 
     Outro problema que muito casal encontra é o relacionamento com os 
pais. O casamento não diminui o respeito e amor que o casal tem pelos seus 
pais, somente requer que o marido e a mulher, como filhos adultos, deixem 
de ter aquele relacionamento chegado, infantil, com seus pais. Agora que 
eles estão a estabelecer o seu próprio lar, a relação mais importante é a de 
marido e mulher. “Por isso deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e unir-
se-á à sua mulher” (Marcos 10:7). 
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     Algumas vezes os pais esquecem-se de que os seus filhos casados já são 
adultos, e que devem ter o direito de dirigir a sua própria vida. Os pais 
devem estar prontos a dar conselhos aos jovens quando estes os pedem, 
mas não devem tentar ditar-lhes como dirigir o seu lar. E mesmo recebendo 
conselhos, o marido e a mulher devem estar cientes de que agora o seu 
relacionamento mútuo vem antes que a sua responsabilidade para com os 
seus pais. 
     A esposa não deve correr para a casa dos pais cada vez que houver um 
problema entre ela e o marido. Está correcto que ela os visite de vez em 
quando, mas ela deve lembrar-se que a sua casa não é mais a deles, mas a 
casa do seu marido. Ela não se deve ausentar ficando longe dele por muito 
tempo, porque os dois precisam um do outro. Longas separações 
enfraquecem o casamento e podem trazer tentações para o marido e para a 
esposa. 

 
Para Fazer 

 
13. Faça um círculo à volta das letras que correspondem ao complemento 
correcto da frase: Quando dois adultos casam, eles necessitam de: 
a) Mais nenhum conselho dos seus pais. 
b) Continuar a amar e a respeitar os seus pais, porém lembrando que o seu  
    relacionamento agora, com eles, mudou. 
c) Aceitar a responsabilidade de dirigir o seu próprio lar. 
d) Agir como adultos, e não correr para os pais em cada dificuldade. 
 
Lidando com Dinheiro 
     Uma das coisas que frequentemente causa problemas é o dinheiro, e é 
bom que o casal converse sobre como usar bem o dinheiro. Um jovem pode 
não ter um salário muito alto, e a sua esposa deve ajudá-lo a economizar 
como puder. Só porque está casada, não significa que pode exigir do seu 
marido quaisquer gastos. Ela não se deve queixar se o marido não lhe puder 
dar todas as roupas novas que ela gostaria de ter. Se tiverem que viver de 
maneira mais simples que os seus amigos ou vizinhos, isso não deve fazê-la 
infeliz. Ao contrário, isso é um desafio para que ela se torne tão feliz e 
atraente quanto possível, com o que ela já possui. 
     Naturalmente o marido não deve esperar que a sua mulher dirija a casa 
sem dinheiro, ou que ela pague as despesas, mas é a responsabilidade do 
marido sustentar a casa, da qual é a cabeça. 
 
“Mas, se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da sua 
família, negou a fé e é pior do que o infiel” (1 Timóteo 5:8). 
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Para Fazer 
 

14. Faça uma lista de pelo menos quatro coisas que causam desen-
tendimento no casamento, por causa do dinheiro. 
 
____________________________________________________________ 
  
____________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________ 
 
15. O que diz a Bíblia sobre o homem que não providencia o sustento  para 
a sua família? 
 
____________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________ 
 
LARES CRISTÃOS E NÃO-CRISTÃOS 
O Lar Não-Cristão 
     Muitos lares estão longe daquilo que Deus pretendeu que fossem. O 
pecado atrapalhou o primeiro lar. Adão e Eva desobedeceram a Deus e isso 
trouxe ciúme, zangas e crime para dentro da sua família, em lugar de 
alegria e amor. 
     Há lares que se assemelham ao lar cristão ideal de muitas maneiras. As 
famílias desses lares respeitam e obedecem às leis do país. Os maridos 
sustentam as suas casas. São bons vizinhos. Ajudam os pobres e 
necessitados, e muitas vezes frequentam ou são membros de igrejas. Mas 
falta o ingrediente vital: eles não têm conhecimento de que são pecadores; 
eles nunca convidaram Jesus para entrar nas suas vidas e lares. 
     Eles são como a igreja à qual o anjo disse: “Como dizeis: Rico sou, e 
estou enriquecido, e de nada tenho falta; e não sabes que és um desgraçado, 
e miserável, e pobre, e cego, e nu” (Apocalipse 3:17). Esta descrição pode ser 
aplicada a qualquer um que não reconheça a sua necessidade de Deus. 
Assim, quando os problemas, as mágoas da vida os pressionam, eles não 
têm Cristo para recorrer, com a Sua presença, paz e ajuda. 
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     Há outros lares não-cristãos onde os maridos e as mulheres desperdiçam 
o seu ganho no jogo, drogas, fumo e bebida. Alguns tornam-se tão escravos 
do seu vício, que gastam todo o salário numa noite nos bares, até que nada 
sobre para a compra de alimentos para as suas famílias. Surgem zangas por 
causa de ciúmes e ódio. Literatura nociva e conversas profanas corrompem 
os filhos desses lares. Desde cedo eles são levados à violência, ao crime, à 
imoralidade. Feitiçaria e magia negra, e outras formas de ocultismo em que 
se envolvem os membros de tais famílias, acrescentam mais tristezas, 
temores e problemas aos que já existem. 
 

Para Fazer 
 

16. Faça um círculo em volta da letra cuja frase complete mais 
correctamente o que Apocalipse diz das pessoas “miseráveis, pobres, cegas 
e nuas”: 
a) Todos aqueles que não reconhecem a sua necessidade de Deus. 
b) Famílias que têm falta do que é necessário à vida, por causa de  
    esbanjarem tudo com bebidas, e vícios. 
c) Aqueles lares respeitáveis e confortáveis, mas que não fazem parte de  
    uma igreja. 
 
O Lar Cristão 
     Um lar cristão é cheio do amor de Cristo, do Seu conhecimento e da Sua 
autoridade. Os membros dessa família não se lembram de Deus só aos 
domingos, eles aprendem a obedecer-Lhe e honrá-Lo todos os dias das suas 
vidas. Deus agrada-se quando um casal O convida para entrar no seu novo 
lar e aceita Cristo nas suas vidas, orando e pedindo a Sua direcção. Mas um 
lar verdadeiramente cristão não se desenvolve automaticamente, só porque 
os seus componentes são cristãos. Precisa-se lutar, trabalhar para isto. 
     Uma das maneiras de conseguir-se isto é através do culto doméstico. 
Antes de existirem igrejas, Deus ensinou ao homem que cada pai de família 
deveria liderar a sua família na adoração. O homem deveria ser o pastor da 
sua família. 
     Estabelecer o culto doméstico ainda deveria ser uma responsabilidade 
dos pais (homens). Quando pais e filhos lêem a Bíblia e oram regularmente, 
eles crescem no Senhor, e em compreensão e amor uns pelos outros. Esse 
período, chamado culto doméstico ou devoção familiar, é uma parte muito 
importante do treinamento da criança. 
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     O casal que começar o seu lar, o seu casamento, com a prática fiel do 
culto doméstico, enriquecerá e encherá de bênçãos a sua vida. Eles estarão 
mais aptos para resolver qualquer problema que surja, descansando na 
ajuda de Deus. É bom escolher uma hora para o culto juntos, que não 
coincida com outras actividades, por exemplo, antes do marido ir trabalhar, 
ou no final do dia. Agradecer ao Senhor antes de cada refeição também é 
parte do culto em casa: “... manjares que Deus criou... a fim de usarem deles 
com acções de graças” (1 Timóteo 4:3). 
     As famílias que se propuseram a honrar Deus nos seus lares             
(Josué 24:15), serão abençoadas por Ele, e crescerão em compreensão e 
amor uns pelos outros. 
     Vejamos da Bíblia que fala do amor não egoísta, que caracteriza o lar 
cristão ideal: 
  
“O amor é paciente e bondoso. Não é invejoso, nem orgulhoso; não é 
arrogante, nem grosseiro. O amor não exige que se faça o que ele quer. Não é 
irritadiço e dificilmente suspeita do mal que os outros lhe possam fazer. 
Nunca fica satisfeito com a injustiça, mas alegra-se com a verdade. O amor 
nunca desiste, nunca perde a fé, tem sempre esperança e persevera em todas 
as circunstâncias” (1 Coríntios 13:4-7*). 
 

Para Fazer 
 
17. Aquele que deve ser reconhecido como a suprema autoridade no lar 
cristão é 
 
____________________________________________________________ 
 
18. Qual a responsabilidade que Deus deu aos pais (homens) antes de haver 
igrejas? 
 
____________________________________________________________ 
 
19. As palavras Culto Doméstico referem-se a: 
a) Tempo em que a família lê a Palavra de Deus e ora em conjunto. 
b) Um lugar especial na igreja onde a família pode orar em conjunto. 
 
20. Os membros de um lar cristão são melhor notados por: 
a) Frequentar assiduamente a igreja. 
b) Fazer o que está certo nas suas próprias vidas. 
c) Honrar e obedecer a Deus nas suas vidas diárias. 
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21. Escreva uma lista de áreas na sua vida que não correspondem ao padrão 
do amor de Deus, e então peça a Deus que o ajude a fazer as mudanças 
necessárias. 
 
____________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________ 
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Lição 6 
Deveres do Marido 

 
     Um jovem muito feliz correu para a casa, para contar aos pais a grande 
notícia de que a namorada tinha aceitado o seu pedido de casamento. 
Porém, o pai, em vez de dizer alguma coisa, fez-lhe esta pergunta: “Filho, 
amas essa rapariga pelo que ela é agora, ou pelo que ela será, ou tem 
potencial para ser mais tarde?” 
     Só muito mais tarde, quando já casado e aprendendo a resolver os 
desentendimentos no seu lar, esse jovem pôde dar valor à sabedoria 
daquelas palavras do pai. 
     O papel do marido é comparado na Bíblia com o de Cristo amando e 
sacrificando-se pela igreja. Cristo vê o nosso potencial, e aquilo que Ele 
gostaria que nós fôssemos, mas Ele ama-nos e aceita-nos como nós somos. 
     Cada marido cristão tem sonhos e metas que almeja realizar e atingir 
num lar feliz. Nesta lição, conhecerá maneiras pelas quais um homem pode 
proteger o seu lar e desempenhar bem o papel que Deus lhe deu. 
 
Nesta Lição Estudará... 
Como Ser o Cabeça do Lar 
Como Amar a Sua Esposa 
Como Cuidar da Sua Família 
 
Esta Lição Ajudará a... 
Definir a palavra “marido” . 
Identificar a posição do marido no lar. 
Descrever como um homem pode proteger o seu lar do perigo, assumindo, 
correctamente as suas responsabilidades como marido e pai. 
 
COMO SER O CABEÇA DO LAR 
O Significado de Marido 
     Em inglês, a palavra marido (husband) tem uma origem curiosa. Vem de 
uma antiga palavra “house-band”. E essa palavra “band” aqui, significa 
uma tira de metal ou uma corda usada para amarrar ou prender coisas 
juntas. “House” significa casa... Por outras palavras, um marido é aquele 
que enlaça ou mantém a casa unida. 
     Hoje, pensamos na palavra marido mais como o homem (macho) do 
casamento, mas em grande medida, toda a unidade da família depende do 
homem. Algumas vezes referimo-nos a Cristo como o cabeça do lar, o que 
significa que os Seus ensinamentos estão a ser postos em prática num lar. 
Mas o marido é o cabeça imediato de um lar, e responsável por ver se os 
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princípios da Palavra de Deus aí estão a ser postos em prática. “... Cristo tem 
autoridade sobre todos os homens. O marido tem autoridade sobre a 
mulher...” (1 Coríntios 11:3*). 
 

Para Fazer 
 

1. Qual a origem da palavra marido em inglês? (husband)  
 
____________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________ 
 
A responsabilidade Dada por Deus 
     Desde que Deus criou Eva para ser auxiliadora de Adão, o homem, 
como a cabeça imediata do lar, é o responsável perante Deus. Ele deve 
cuidar da sua família e responder a Deus pelo que ocorre no seu lar. 
“Porque o marido é o cabeça da mulher, como, também, Cristo é a cabeça da 
igreja...” (Efésios 5:23). 
     Isto não significa que um marido deve tratar a esposa como uma escrava. 
Mas ele deve ver aquilo que está correcto. Eva comeu do fruto proibido, 
ofereceu-o a Adão e ele comeu-o. Mas foi a Adão, como autoridade do seu 
lar, que Deus foi pedir contas. Embora Adão procurasse transferir a culpa 
para Eva, ambos foram punidos por isso. Como cabeça do lar o homem 
deve ser o exemplo no vencer a tentação, de tal maneira que, pela sua 
liderança e ensinamento, a sua família também possa vencê-la. Nenhum 
bem pode advir se tentarmos transferir para outros a culpa das nossas falhas 
e pecados. 
 

Para Fazer 
 

2. A que compara a Bíblia a autoridade do marido sobre a sua esposa? 
 
____________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________ 
 
COMO AMAR A SUA ESPOSA 
Ter Uma Vida Feliz Juntos 
     A Bíblia diz que aquele que acha uma esposa, acha uma boa coisa. Ele 
deve pensar nela como uma bênção de Deus, agradecer a Deus por ela, e ser 
feliz com ela. Um homem casado deve passar tempo em amor e 
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companheirismo com a esposa, em vez de passar todo o seu tempo em 
actividades exteriores. Em Provérbios 5:18*, há um bom conselho aos 
maridos: “Que a tua fonte seja bendita; sê feliz com a mulher que escolheste 
na tua juventude.” Se um homem deseja ser feliz com a sua esposa, deve 
lembrar-se das suas boas qualidades e dizer a ela que as aprecia. Se ela 
cozinha bem, porque não lhe dizer? Se ela está bonita, por que não a 
elogiar? Um marido que está constantemente a lembrar as falhas da esposa, 
está a tratar com ela da maneira como não gostaria de ser tratado. Para um 
homem e uma mulher conseguirem vencer as suas falhas, deve haver amor 
e encorajamento de um para com o outro. 
 

Para Fazer 
 

3. Faça uma lista de pelo menos três maneiras pelas quais um marido pode 
ajudar o seu lar a ser feliz, ajudando no relacionamento com a sua esposa. 
 
____________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________ 
 
Amá-la Altruisticamente 
     A Bíblia fala muito do amor. O amor de Deus por nós, o nosso amor por 
Deus, e pelos outros. Ela  
ensina-nos que o amor de um homem pela sua esposa é especial e diferente 
de qualquer outro. Ela é a única mulher entre todas as outras, que deve ser a 
sua companheira até a morte. Ele deve amá-la como uma parte de si 
mesmo. 
     O melhor exemplo de amor altruísta, é o amor que Cristo tem por nós, a 
Sua igreja. Ele deu a Sua vida por nós. A Bíblia diz que os maridos devem 
amar as suas esposas da mesma maneira: “Vós, maridos, amai vossas 
mulheres, como, também, Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por 
ela” (Efésios 5:25). 
     Em alguns lugares, os homens agem como se pensassem que as suas 
esposas são uma peça da sua propriedade, que eles compraram. Eles 
cuidam delas por causa do dinheiro que gastaram ou gastam com elas. Mas 
a Bíblia ensina-nos que devemos cuidar das nossas esposas porque as 
amamos. 
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“Assim devem os maridos amar as suas próprias mulheres, como aos seu 
próprios corpos. Quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo. Porque nunca 
ninguém aborrece a sua própria carne; antes a alimenta e sustenta, como, 
também, o Senhor à igreja” (Efésios 5:28-29). 
      
     Se um homem ama a esposa tanto como a si mesmo, aquilo que fere a 
sua esposa fere-o também. Ele tenta protegê-la do mal e do sofrimento e 
pensa mais no seu bem-estar do que no dele. 
     Um homem pode mostrar esse tipo de amor de diversas maneiras: sendo 
cortês, bondoso, e considerando-a, em vez de falar asperamente com ela. 
Em Colossenses 3:19* lemos o seguinte: “Os maridos, que amem as suas 
mulheres, e não as tratem com dureza.” Suprir as suas necessidades, pensar 
no que ela gosta ou não gosta, tentar fazê-la feliz também são maneiras de 
um marido dizer “eu amo-te”. Se um homem gasta dinheiro 
ocasionalmente, para satisfazer pequenos desejos seus, ele deve permitir 
que a sua esposa faça o mesmo. Ele pode demonstrar que a ama e aprecia, 
trazendo-lhe um presente de vez em quando. 
     Ambos, marido e mulher, devem cultivar esse amor altruísta um pelo 
outro, se eles desejam um companheirismo que dure por anos e possa ser 
testado pelo tempo. 
     O amor verdadeiro entre marido e mulher protegerá o lar de muitos 
perigos. Um marido que ame a sua mulher não deve buscar 
relacionamentos ilícitos com outras mulheres. 
     Esse tipo de amor não pode ser encontrado no começo de um casamento 
combinado por famílias, mas pode ser cultivado. Deus pode dar esse tipo de 
amor. 
     Se problemas e tensões surgem entre o marido e a mulher, e começam a 
enfraquecer o seu amor, eles precisam de buscar a Deus em oração. Vidas 
inteiramente consagradas a Deus, a fonte do verdadeiro amor, podem 
fortalecer o amor entre os cônjuges. Quanto mais alguém se dá a Deus, 
mais amor Deus lhe dará pela sua família, e mais feliz será esse lar. Alguém 
disse muito bem que “A família que ora unida, permanece unida.” 
 

Para Fazer 
 

4. Decore Efésios 5:25. Reflicta sobre Colossenses 3:19. 
 
5. O que pode proteger um lar de muitos perigos? ____________________ 
 
____________________________________________________________ 
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6. O que pode fazer um marido ou esposa num lar onde surjam problemas e 
tensões? 
 
____________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________ 
 
Respeitá-la e Honrá-la 
     O amor produz respeito e honra. Um marido nunca deveria ridicularizar, 
criticar ou repreender a sua esposa na frente dos outros. Ele deve tratá-la 
tão cortêsmente como a tratava antes do casamento. 
 
“Igualmente vós, maridos, coabitai com elas com entendimento, dando  
honra à mulher, como vaso mais fraco, como sendo vós os seus co-herdeiros 
da graça da vida, para que não sejam impedidas as vossas orações”              
(1 Pedro 3:7). 
 
     Este versículo ensina-nos que o homem pode ter as suas orações não 
respondidas, se não tratar a esposa como deveria. 
     O homem é o cabeça da casa, mas podemos dizer que a mulher é o 
coração do lar. Nem a cabeça, nem o coração podem viver sem o outro. O 
marido e a mulher precisam um do outro, e juntos podem construir um lar 
fundamentado na rocha do amor, consideração, honestidade e verdade. 
 

Para Fazer 
 

7. O que pode impedir as orações dum homem de serem respondidas? 
 
____________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________ 
 
8. O marido é o cabeça do lar. O que podemos dizer que a esposa é?  
 
____________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________ 
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Proteger e Cuidar Dela 
     1 Pedro 3:7 diz que a mulher é a parte mais fraca. Deus espera que o 
marido proteja e cuide da sua mulher. Algumas vezes ela precisará de 
cuidado e consideração especial para o seu conforto e saúde. A mulher deve 
fazer o trabalho em casa, que é a sua responsabilidade, mas a Bíblia não diz 
que ela deve fazer todo o trabalho enquanto o homem desperdiça o seu 
tempo. A responsabilidade do homem é cuidar da sua esposa. 
 

Para Fazer 
 

9. Uma vez que a Bíblia se refere à mulher como a parte mais fraca, o  que 
Deus espera que o homem faça?  
 
____________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________ 
 
Ser Fiel a Ela 
     A Bíblia ensina claramente que o homem deve ficar com a sua mulher e 
não desejar outra mulher. Em Malaquias 2:15, lemos: “guardai-vos em vosso 
espírito, e ninguém seja desleal para com a mulher da sua mocidade.” 
     E se a esposa de um homem não pode dar-lhe filhos? No Velho 
Testamento lemos a história de Ana e Elcana. Ana não podia dar filhos a 
Elcana, mas ele não a maltratou, nem a mandou embora por causa disso. 
Ana porém, desejava tanto ter um filho que entrou na Casa do Senhor e 
derramou o seu coração na presença de Deus. Deus ouviu e respondeu à sua 
oração. “Ana concebeu, e teve um filho, e chamou o seu nome Samuel; 
porque, dizia ela, o tenho pedido ao Senhor” (1 Samuel 1:20). 
 

Para Fazer 
 

10. O que aconteceu a um casal da Bíblia que não possuía filhos, mas  que 
era fiel a Deus? 
 
____________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________ 
 
11. De quem foi a oração que Deus honrou? _________________________ 
 
____________________________________________________________ 
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CUIDAR DA SUA FAMÍLIA 
Suprir as Necessidades Físicas 
     Deus espera que o homem trabalhe e supra as necessidades da sua 
família. Ele é responsável pela comida, casa, roupa e educação. Ele também 
deve cuidar para que os seus filhos aprendam a trabalhar para que possam, 
um dia, sustentar a sua própria vida (1 Timóteo 5:8). 
 

Para Fazer 
 

12. Decore 1 Timóteo 5:8. 
 
Suprir as Necessidades Espirituais 
     Vimos que é uma tarefa do pai ensinar a sua família sobre Deus. O 
apóstolo Paulo chama atenção para isto em 1 Coríntios 14:35. Algumas 
vezes, quando as mulheres não entendiam a pregação, elas falavam com os 
maridos durante os cultos, fazendo-lhes perguntas. Paulo diz que as esposas 
devem permanecer em silêncio, e não interromper o culto, fazendo 
perguntas aos maridos em casa. 
     Naturalmente, os maridos devem compartilhar da responsabilidade de 
ensinar os filhos também. O desenvolvimento moral e espiritual dos filhos 
depende grandemente do exemplo e ensino dos pais. Em Provérbios 17:25*, 
lemos: “Um filho insensato é um desgosto para o seu pai, é a amargura para 
quem o deu à luz”, mas “O filho sábio alegrará a seu pai...” (15:20). A 
diferença entre o filho insensato e o sábio está geralmente no ensinamento 
que os pais lhe deram. Provérbios 19:18* serve como uma advertência 
solene a cada pai: “Corrige o teu filho enquanto é novo, enquanto ainda há 
esperança. Se não o fizeres arruinarás a sua vida.” 
 

Para Fazer 
 

13. Faça um círculo em volta da letra que indica a afirmação  verdadeira: 
a) O pai é o responsável pelo suprimento das necessidades espirituais dos  
    filhos, enquanto que a mãe é responsável só pelas suas próprias  
    necessidades. 
b) Embora os progenitores compartilhem da responsabilidade de treinar os  
    seus filhos, a maior responsabilidade recai sobre o pai – o cabeça da  
    casa. 
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Lição 7 
Deveres da Esposa 

 
     A mulher sábia é aquela que sabe que a sua tarefa como esposa é de 
grande responsabilidade, e que está pronta para ser aquele tipo de esposa 
que Deus quer que ela seja. Ela reconhece os princípios de Deus para um 
casamento feliz e duradouro e aprende como aplicá-los. 
     A Palavra de Deus estabelece qual deve ser a posição do homem e da 
mulher no lar, e a harmonia do casamento cristão depende disto. Enquanto 
a autoridade dada por Deus ao marido serve para a protecção da sua esposa, 
e deve ser aceite com alegria, o seu interesse e cuidado também contribuem 
muito para a saúde espiritual do lar. 
     Nesta lição reafirmaremos o que significa para uma mulher dar o lugar 
correcto dentro da sua vida ao seu marido – e assim fazendo, ser uma 
influência estabilizadora no lar. 
     Talvez uma paráfrase moderna para o que Provérbios diz a respeito da 
mulher virtuosa, sejam as palavras de um ministro, que compara a sua 
esposa com um íman. Ele diz que onde quer que ele possa estar, “nada se 
compara ao poder de atracção daquele íman, para mim.” 
 
Nesta Lição Estudará... 
Como Amar o Seu Marido 
Como Fazer do Lar um Lar Feliz 
Como Amar e Treinar os Filhos 
Como Servir Fora do Lar 
 
Esta Lição Ajudará a... 
Discutir os elementos básicos do relacionamento no casamento que o 
protegerão em tempos de dificuldades. 
Descrever o papel da mulher que faz um lar feliz. 
Estabelecer as maneiras pelas quais uma mulher influencia a sua família. 
 
COMO AMAR O SEU MARIDO 
Amá-lo e Respeitá-lo 
     Há quem diga que o principal dever de uma esposa é ser submissa ao 
marido. O apóstolo Paulo escrevendo a Tito, lembra-o de instruir às 
mulheres mais velhas a conduzirem-se santamente, de tal maneira que 
ensinem às mais jovens a amar os seus maridos e filhos, a terem auto-
controle, e serem puras, e a serem boas donas-de-casa, submetendo-se aos 
seus maridos (Tito 2:4,5). Assim vemos que Deus espera que as esposas 
sejam submissas aos seus maridos, e a mulher que realmente deseja cumprir 
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este mandamento não o achará tão difícil. Se ela deseja ou não cumpri-lo, 
vai depender bastante de quanto ela ama o marido, e de quanto ele próprio 
está de acordo com o modelo que Cristo deixou para ser a cabeça da casa. 
     Talvez, então, seja mais importante do que o esforço para determinar o 
principal dever de uma esposa, ter-se em mente a ênfase que a Bíblia dá ao 
amor e respeito que marido e esposa devem ter um pelo outro. Sem estes 
elementos básicos, o casamento está edificado sobre bases inseguras. Mas 
um homem e uma mulher que entrem para o casamento crendo que ele é 
uma instituição divina, cujo modelo é o relacionamento de Cristo e a igreja 
(Efésios 5:21-33), estão a construir o seu lar sobre uma fundação estável 
(sólida). 
     Na lição 6, vimos o que a Bíblia quer dizer quando ordena aos maridos 
amarem e respeitarem as suas esposas. Praticamente o mesmo pode ser dito 
sobre o que é ordenado às esposas. Os maridos e as esposas podem também 
atrapalhar ou ajudar-se um ao outro a serem o que Deus deseja que sejam, 
negligenciando ou preenchendo as suas próprias responsabilidades como 
companheiros cristãos. Assim como é responsabilidade do marido amar e 
respeitar a esposa como sendo parte mais fraca, é responsabilidade da 
mulher amar e respeitar o marido como sendo parte forte, protector e 
cabeça da família. Sejam poucas ou muitas as suas falhas como marido, um 
homem espera o respeito da sua mulher. “Assim, também, vós, cada um em 
particular, ame a sua própria mulher como a si mesmo, e a mulher reverencie 
o marido” (Efésios 5:33). 
     Num lar não há lugar para palavras ofensivas entre marido e mulher. 
Eles não devem irritar ou aborrecer-se um ao outro com queixas e 
repreensões constantes. Certamente uma esposa não deve ridicularizar, 
criticar ou repreender o marido em frente dos outros. Amor e respeito dão 
grande protecção ao casamento quando as dificuldades chegarem. 
Variações de humor ou sentimentos dos parceiros não mudarão a base 
sobre a qual o seu casamento está firmado. 
 

Para Fazer 
 

1. Decore Efésios 5:33. 
 
2. Quais os elementos básicos no relacionamento marital que protegem o 
casamento quando as dificuldades chegam?  
 
____________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________ 
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3. Faça um círculo à volta da letra da afirmação verdadeira: 
a) Um homem que espera que a sua esposa lhe seja submissa, deve  
    corresponder ao modelo que Cristo deixou para os maridos. 
b) Se um marido não corresponde ao modelo que Cristo deixou para ele, a  
    sua esposa não precisa de submeter-se a ele. 
c) As esposas têm a ordenança de amar e respeitar os seus maridos, não de  
    serem submissas a eles. 
 
Ser Fiel a Ele 
     Actualmente, a cerimónia religiosa difere de país para país, em certos 
aspectos. Mesmo dentro de um país, ou cultura, os votos nupciais variam, 
dependendo da forma de cerimónia escolhida. Mas, como o casamento é 
uma instituição religiosa, está sujeito à lei de Deus. E a Palavra de Deus 
dirige-se àqueles que desejam a autorização e aprovação de Deus ao seu 
casamento. 
     Os moldes bíblicos relacionados com o estado de casado são muito 
diferentes daqueles praticados hoje em dia em muitas partes do mundo. 
Jesus mesmo, citando a lei de Moisés, disse: “Deixará o homem a seu pai e a 
sua mãe e unir-se-á à sua mulher, e serão dois numa só carne.” E continua a 
dizer: “E serão os dois uma só carne: e assim já não serão dois, mas uma só 
carne. Portanto, o que Deus ajuntou não o separe o homem” (Marcos 10:8-9). 
Os versículos 9 e 10 do mesmo capítulo confirmam o facto de que Deus 
deseja que o casamento (relacionamento sagrado no qual entram um 
homem e uma mulher) não deve ser interrompido, mas durar por toda a 
vida. Se uma pessoa se divorcia e se casa de novo é culpada de adultério. 
     Quando um homem e uma mulher se casam, aos olhos de Deus eles 
tornam-se “uma só carne”; se eles consideram esse compromisso do ponto-
de-vista divino, compreendem que se tornar “uma só carne” implica 
“permanecerem unidos”, na doença ou na saúde, na pobreza ou na riqueza, 
em tempos bons e maus. A paciência, o encorajamento e a compreensão de 
esposas têm ajudado muitos maridos a atravessarem períodos de crise que 
não aguentariam sozinhos. 
     Provérbios 31 tem muita coisa a dizer sobre o tipo certo de esposa. 
Nesse capítulo teremos a descrição de uma boa esposa, que honra ao 
Senhor (v. 30). O escritor diz que esse tipo de mulher é difícil de se 
encontrar, mas que o seu valor “excede o de finas jóias” (v. 10). Ela é pura 
e justa, correcta e honesta, uma pessoa em quem se pode confiar. É fiel ao 
seu marido em pensamento, palavra e acção. “Ela lhe faz bem, e não mal, 
todos os dias da sua vida” (v. 12). Ela não é como a mulher de Provérbios 
6:24, que seduz outros homens. Homem de sorte é aquele que possui uma 
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esposa a quem pode amar e em quem pode confiar e achar que “... mas tu a 
todos és superior” (v. 29). 

 
Para Fazer 

 
4. Qual é o melhor lugar para se encontrar o modelo de casamento de 
acordo com a vontade de Deus?  
 
____________________________________________________________ 
 
5. Indique a frase verdadeira: 
a) O casamento e o divórcio foram ambos constituídos por Deus. 
b) Se os cônjuges são crentes, o casamento está livre de problemas. 
c) Uma boa esposa será fiel ao seu marido embora surjam dificuldades. 
 
6. Em que livro do Velho Testamento se encontra a descrição de uma boa 
esposa? 
 
____________________________________________________________ 
 
COMO FAZER DO LAR UM LAR FELIZ 
Sendo um Exemplo em Palavras e Acções 
     Pelo seu modo de falar, uma esposa pode ser um exemplo e alegria    
para o marido, filhos e todos que a conhecem, ou pode tornar a vida 
insuportável para todos que ouvem o som da sua voz. “Vale mais morar num 
canto dum sótão do que com uma mulher conflituosa numa bela casa” 
(Provérbios 21:9*). 
     Filhos criados debaixo desse tipo de influência, tendem a seguir o 
modelo ao casarem-se e formarem o seu próprio lar. 
     Em 1 Timóteo 5:13 a Bíblia alerta-nos para não sermos tagarelas e 
intriguistas, isto é, falar das coisas que não devemos ou metermo-nos na 
vida de outros. Mas a atitude animada e amável, e as palavras amorosas de 
uma esposa e mãe têm uma grande influência sobre toda a família. “Abre a 
boca com sabedoria... seus filhos lhe chamam bem-aventurada, como 
também seu marido” (Provérbios 31:26, 28). 
     Continuando no estudo desta lição veremos muitas maneiras através das 
quais uma esposa pode ser o exemplo tanto nas suas palavras como nos 
seus actos. 

Para Fazer 
 

7. Reflicta sobre Provérbios 31:26, 28.  
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8. Diga duas maneiras como uma esposa e mãe cristã pode ser um exemplo. 
 
____________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________ 
 
Sendo Boa Dona-de-Casa 
     Tito 2:5 diz que as mulheres casadas devem ser boas donas-de-casa. A 
primeira responsabilidade de uma mulher é para com a sua família, 
cuidando dela, e fazendo do lar um lugar feliz. Essa tarefa não é fácil, mas 
foi dada por Deus, e Ele ajudará e fortalecerá a mulher que se propuser a 
ser a melhor mãe e esposa que lhe for possível. 
     Uma boa esposa e mãe aprende a cozinhar o que é bom para a sua 
família e o que eles gostam com a quantidade de dinheiro que puder gastar. 
A fim de preparar uma boa refeição, ela deve aprender tudo o que puder 
sobre os tipos certos de comida. É uma alegria para uma mulher que ama a 
sua família, manter a casa agradável e limpa (por mais pobre que seja), e 
fazer a sua parte em suprir as necessidades de cada um. Se ela honra a 
Deus, não considera um peso ter que preparar as refeições na hora certa e 
servi-las de maneira mais atraente, cuidar das roupas do marido e dos filhos 
e manter a casa em ordem. Esses são actos de amor por aqueles que lhe são 
mais queridos, e esse é o tipo de esposa e mãe que atrai para casa a sua 
família. 

Para Fazer 
 

9. Cite pelo menos 3 maneiras duma mulher ser um exemplo como boa 
dona-de-casa, através das suas acções. 
 
____________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________ 
 
Gastando com Sabedoria 
     A alegria e ânimo de uma mulher cristã reflectem-se em tudo o que ela 
faz. Ela pode sentir dificuldade em alegrar-se se não possuir o dinheiro que 
ela acha necessário para cuidar bem da sua casa e família. Mas Deus pode 
ajudá-la a estar satisfeita com o que tem, e discipliná-la a não gastar mais 
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do que o marido ganha. Se ela confia em Deus, a sua alegria será saber que 
Ele nunca a abandonará ou à sua família. “... Contentem-se com o que têm, 
porque Deus disse: Não te deixarei, nem te abandonarei” (Hebreus 13:5*). Ele 
promete suprir todas as necessidades: “O meu Deus, segundo as suas 
riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória, por Cristo Jesus” 
(Filipenses 4:19). 
     As mulheres devem ver como economizar na compra de comida e outras 
coisas para a sua casa. Não é necessário comprar os produtos mais caros. 
Algumas mulheres aprendem a costurar e podem economizar fazendo 
roupas para si e para os filhos. Naturalmente, às vezes, a mulher tem alguns 
pedidos especiais a Deus em oração. Ele espera que os seus filhos peçam o 
que necessitam, mas que primeiramente estejam gratos pelo que já 
possuem. “Não estejais inquietos por coisa alguma, antes, as vossas 
petições sejam em tudo conhecidas, diante de Deus, pela oração e súplicas, 
com acções de graças” (Filipenses 4:6). 
 

Para Fazer 
 

10. Cite pelo menos duas maneiras de a mulher economizar em casa, dando 
as suas sugestões ou as da lição.  
 
____________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________ 
 
11. Reflicta sobre Filipenses 4:6.  
 
COMO AMAR E TREINAR OS FILHOS 
     A mãe tem uma responsabilidade especial no amar, treinar e ensinar os 
filhos, porque geralmente ela passa mais tempo com eles que o pai. 
     Baseados no que Paulo escreveu em 2 Timóteo 1:5, cremos que Timóteo 
aprendeu as verdades da Palavra de Deus com a sua mãe e avó. Foi o amor 
de Ana por Deus e pelo seu filho, Samuel, que a levou a consagrá-lo ao 
serviço de Deus (1 Samuel 1:24-28). A mãe de Moisés ensinou-o tão bem 
que quando ele cresceu pôde tomar a sua própria decisão de servir a Deus 
(Hebreus 11:24-25). 
     As palavras “levantam-se seus filhos, e lhe chamam ditosa, seu marido a 
louva” são um tributo às mulheres santas, que fielmente assumem o papel 
de esposa e mãe. 
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Para Fazer 
 

12. Quais as três pessoas que foram ensinadas por mães santas a respeito 
das verdades de Deus? 
a) Timóteo, Moisés e Paulo. 
b) Moisés, Samuel e Timóteo. 
c) Samuel, Moisés e Paulo. 
 
COMO SERVIR FORA DO LAR 
     Embora a primeira responsabilidade de uma mulher seja o seu lar, ela 
tem também outros interesses. A mulher descrita em Provérbios 31 não é 
uma pessoa preguiçosa, ela trabalhava no campo e tinha mercadorias para 
vender. Naturalmente, hoje isso não se aplica da mesma maneira a muitas 
mulheres que não vivem no meio rural, mas na realidade a esposa pode 
contribuir para o bem estar geral do lar. 
     Que bênção quando uma esposa pode organizar as suas tarefas de tal 
modo que também tenha tempo e condições para fazer outras coisas fora do 
lar! Entretanto o marido não deve esperar demais, pois uma mulher não 
pode dar conta de todas as responsabilidades do lar e família, e ainda de 
outras fora do lar, sem a ajuda considerável do marido. 
     O tipo de mulher que temos estudado nesta lição é sábia, generosa e 
bondosa; ela ajuda os pobres (Provérbios 31:20). Deus dá-lhe força e honra, 
porque ela teme ao Senhor e Lhe obedece. “A força e a glória são os seus 
vestidos, e ri-se o dia futuro” (31: 25). Essa beleza de carácter é muito 
melhor que um bonito rosto. A beleza física desaparecerá, “... mas, a mulher 
que teme ao Senhor, essa será louvada” (31: 30). 
 

Para Fazer 
 

13. Cite duas condições necessárias para que uma mulher possa dar conta 
das responsabilidades fora do lar:  
 
____________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________ 
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Lição 8 
Deveres dos Filhos 

 
     Quando consideramos a importância que a Palavra de Deus dá à 
obediência não é de se estranhar que um dos mandamentos aos filhos seja: 
“... filhos, sede obedientes aos vossos pais”. Uma das lições mais valiosas 
que uma criança pode aprender é o respeito à autoridade. Essa lição começa 
no lar. 
     Jesus, o nosso exemplo perfeito, através da obediência ao Pai Celeste, 
tornou a salvação possível a toda a humanidade. O Filho de Deus fazia 
sempre o que agradava ao Pai (João 8:29), primeiramente Ele aprendeu a 
obedecer aos Seus pais terrestres (Lucas 2:51). 
     Uma menina israelita que foi levada cativa para a Síria deu um 
testemunho do poder de Deus que resultou na cura de um capitão sírio. Sem 
dúvida essa menina aprendeu a obedecer aos pais, e ao seu Deus no seu lar 
em Israel. 
     Nesta lição consideraremos as razões pelas quais os filhos necessitam 
aprender a obediência. Também veremos os efeitos posteriores nas vidas 
daqueles que aprenderam o respeito pelas autoridades e daqueles que não 
aprenderam a respeitá-las. 
 
Nesta Lição Estudará... 
O Respeito e a Honra aos Pais 
Ajudando aos seus Pais 
Amar, Honrar e Obedecer a Deus 
 
Esta Lição Ajudará a... 
Descrever e dar a base nas Escrituras para as responsabilidades dos filhos 
para com os seus pais. 
Demonstrar pela Bíblia quem é responsável quando os filhos deixam de 
obedecer aos pais. 
Explicar como a atitude das crianças perante a autoridade se reflectirá para 
muito longe fora do lar. 
 
O RESPEITO E A HONRA AOS PAIS 
Porque é Uma Ordem de Deus 
     O quinto dos Dez Mandamentos – encontrados em Êxodo 20 foi dado 
aos filhos, e foi o único que continha uma promessa. Jesus repetiu-o 
(Mateus 15:4), e o apóstolo Paulo também o citou nos seus ensinos: 
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“VÓS, filhos, sede obedientes aos vossos pais, no Senhor, porque isto            
é justo. Honra o teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento             
com promessa; para que te vá bem, e vivas muito tempo sobre a terra” 
(Efésios 6:1-3). 
 
     Os filhos honram aos seus pais pela obediência. Toda a vez que um filho 
desrespeita os pais com palavras, recusa obedecer-lhes, desconsidera o que 
eles lhe dizem ou não aceita a sua disciplina, está a violar um dos Dez 
Mandamentos. 
     Nos tempos do Velho Testamento, a desobediência aos pais era 
considerada uma ofensa tão grave que poderia ser punida com a morte. 
Através de uma punição tão severa, o governo desencorajou a disseminação 
de um espírito de desobediência e indisciplina, que seria uma ameaça à 
sociedade. 
     Se todos os filhos respeitassem e obedecessem aos pais, provavelmente 
muito poucos se tornariam fora-da-lei ou criminosos. Filhos e filhas sábios 
escolherão obedecer aos seus pais e fazê-los orgulhosos deles.  
 
“O filho sábio alegra a seu pai, mas o filho louco é a tristeza de sua mãe” 
(Provérbios 10:1). 
 
     Aqueles que não respeitam a autoridade dos pais, não respeitarão a 
autoridade de mais ninguém. Até que alcancem a idade adulta, os filhos 
estão sob a autoridade dos pais, de acordo com as leis de Deus e do país. 
Mas mesmo quando uma pessoa já é adulta e começa a dirigir a sua própria 
vida, e a tomar as suas próprias decisões directamente debaixo da 
autoridade de Deus e já não da dos seus pais, ela deve sempre respeitar os 
pais. 
 

Para Fazer 
 

1.  Reflicta sobre Efésios 6:1-3. 
 
2. Como podemos saber que o mandamento aos filhos é muito importante? 
 
____________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________ 
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3. Faça um círculo na letra que indica cada frase verdadeira: 
a) Pessoas que se tornam criminosas, geralmente, quando crianças, não  
    respeitavam a autoridade. 
b) Quando uma pessoa atinge a idade adulta não tem mais possibilidade de  
    violar o quinto mandamento. 
c) Deus desagrada-Se muito dos filhos que não respeitam ou não  
    obedecem aos pais. 
 
Por Causa do seu Amor e Cuidado 
     Quando Deus abençoa um lar com filhos ele espera que os pais lhes 
dêem cuidados com amor. Ao trazer um filho ao mundo, uma mulher sofre 
bastante. Muitos pais passam sem algo de que necessitam para poderem 
cuidar das necessidades dos filhos. 
     Deus espera que os pais eduquem e guiem os filhos da melhor maneira 
possível. Assim cooperando com os seus pais, os filhos estão a cooperar 
com Deus. O Senhor disse a Abraão: 
 
“Porque eu o tenho conhecido, que ele há-de ordenar aos seus pais e a sua 
casa, depois dele, para que guardem o caminho do SENHOR, para obrarem 
com justiça e juízo, para que o SENHOR faça vir sobre Abraão o que, acerca 
dele, tem falado” (Génesis 18:19). 
 
     O que é que os filhos devem aos pais? Como podem eles compensá-los 
pelo dom da vida, o seu trabalho para alimentá-los, vesti-los, protegê-los e 
ensiná-los? Amor, respeito e obediência é a melhor maneira de um filho 
dizer “muito obrigado” aos seus pais pelo seu amor e cuidado. 
     Os pais já passaram por muitas das experiências que os seus filhos ainda 
têm que passar. Muitas vezes eles compreendem o problema de um filho 
melhor do que ele (o filho) pensa, e podem dar ajuda e conselhos valiosos. 
Os filhos precisam de saber que há alguém na família mais forte e mais 
sábio do que eles. 
     Alguns jovens podem faltar no respeito aos pais por estes serem pobres 
e incultos. Pode ser que eles não se vistam na moda, ou que não possam 
discutir bem os problemas mundiais. Mas pode ser que esses pais desejam 
dar tanto aos seus filhos na vida que guardaram pouco para si. Eles deram 
incansavelmente e sem se queixarem, o seu tempo, dinheiro, forças... e 
merecem amor e o respeito dos seus filhos. Filhos que por qualquer razão 
tratam mal os pais não somente os ferem, como se ferem a si mesmos: “O 
homem benigno faz bem à sua própria alma, mas o cruel perturba a sua 
própria carne” (Provérbios 11:17). 
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     No seu livro “Making The Home Happy” (Fazendo a Casa Feliz), R.T. 
Cross diz: “Há duas razões pelas quais deveríamos amar a Deus: primeira, 
pela Sua posição no Universo; segunda, por causa do Seu carácter amoroso 
e amável. 
     “Há duas razões para honrar os nossos governos: primeira, a posição que 
ocupam; segunda, pelo seu carácter, se for bom... 
     “Há duas razões para honrar os nossos pais: primeira, pela sua posição 
natural, como os nossos protectores, que nos dirigem e providenciam tudo 
para nós; e segunda, por causa do seu amor por nós, pelo bem que há neles, 
e pelo bem que fazem a nós. 
     “O amor inclui todas as responsabilidades que nós devemos aos nossos 
pais. Não podemos honrar os nossos pais sem amá-los, nem amá-los sem 
honrá-los.” 
 

Para Fazer 
 

4. Leia 1 Timóteo 3:4. Que responsabilidade de um pai é mencionada aqui? 
 

____________________________________________________________ 
 

____________________________________________________________ 
 

5. Quem é ferido quando o filho não obedece ao seu pai? 
 
____________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________ 
 
Por Amor aos Pais 
     Filhos que amam os seus pais desejarão agradar-lhes. Algumas vezes 
achamos difícil obedecer a Deus em algumas coisas que Ele nos pede, mas 
nós devemos aprender a confiar n’Ele e conhecermo-Lo melhor. Os filhos 
também devem aprender a confiar no que os pais têm de melhor para eles, 
pois Deus colocou-os em posição de autoridade sobre os seus filhos. Jesus é 
o melhor exemplo disso, pois embora sendo Filho de Deus, obedecia aos 
Seus pais terrestres. “E desceu com eles, e foi para Nazaré, e era-lhes 
sujeito” (Lucas 2:51). 
     Leia novamente a passagem tirado da última parte de “Making The 
Home Happy”. 
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Para Fazer 
 

6. Indique cada frase verdadeira: 
a) Não é sempre fácil obedecer a Deus, mas se nós O amamos desejamos  
    agradar-Lhe. 
b) Jesus não precisava de obedecer aos Seus pais terrestres, porque Ele era  
    o Filho de Deus. 
c) Os filhos podem honrar e respeitar os seus pais sem amá-los. 
 
AJUDANDO OS SEUS PAIS 
Ajudando em Casa 
     Embora seja esperado que os pais providenciem a casa para os filhos, 
eles podem dividir as tarefas em casa. Esse é um dos aspectos mais 
importantes no treinamento dos filhos, – a oportunidade de fazer trabalhos 
que eles são capazes de fazer. Às vezes um pai preferirá fazer um trabalho 
por si mesmo, em vez de pacientemente ensinar o filho a fazê-lo. Mas 
geralmente, os filhos que crescem revoltando-se contra a autoridade são 
aqueles que tiveram muito tempo livre, e não foram ensinados em casa a 
terem responsabilidade. Uma criança pequena requer mais tempo para 
brincar, mas, uma proporção crescente do seu tempo deve ser dada ao 
trabalho com o crescimento e no processo de tornar-se um adulto. 
     Será mais fácil para uma pessoa assumir responsabilidades na vida 
adulta, se aprender a assumi-las como membro de uma família. Jovens que 
têm empregos fora de casa para conseguir um dinheiro extra, podem 
também ajudar os pais no pagamento de algumas despesas. Alguns jovens 
conseguem pagar as suas próprias roupas e material escolar, ajudando desta 
maneira a aliviar a carga dos pais. 

 
Para Fazer 

 
7. Faça um círculo à volta da letra antes da melhor frase a respeito do 
trabalho dos filhos em casa: 
a) Se os pais não treinam os filhos nos trabalhos em casa, isto significa  
    simplesmente que eles terão mais trabalho a fazer. 
b) Filhos que crescem aprendendo a trabalhar, assim como brincar, estão a  
    aprender a usar o tempo livre com sabedoria, e saberão melhor como  
    assumir responsabilidades no mundo adulto. 
c) Para não favorecer mais um filho do que outro, os pais devem  
    conceder-lhes o mesmo tempo para brincar como para trabalhar, não  
    importa a idade. 
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O Cuidado com os Pais Velhinhos 
     Quando os pais não puderem mais cuidar de si mesmos por causa da 
idade ou de doenças graves, os filhos são responsáveis em providenciar-
lhes tratamento e cuidado apropriados. Levando os pais para as suas 
próprias casas, ou se necessário, tomando outras providências, podem 
mostrar amor e apreciação pelos pais, assumindo essa responsabilidade. 
     Quando Jesus estava a morrer na cruz, lembrou-se da Sua mãe. Ele 
entregou-a aos cuidados de João, um dos discípulos. 
 
“Ora Jesus, vendo ali sua mãe, e que o discípulo a quem ele amava estava 
presente, disse à sua mãe: Mulher, eis aí o teu filho. Depois, disse ao 
discípulo: Eis aí tua mãe. E, desde aquela hora, o discípulo a recebeu em sua 
casa” (João 19:26-27). 
 

Para Fazer 
 

8. O que aprendeu no exemplo de Jesus pela maneira que Ele tratou a sua 
mãe? 
 
____________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________ 
 
AMAR, HONRAR E OBEDECER A DEUS 
Aceitar a Jesus Como Salvador 
     Os filhos devem aprender a honrar, amar e respeitar a Deus desde a mais 
tenra idade. Eles não precisam de chegar à idade adulta para aceitarem 
Jesus como seu Salvador e se arrependerem dos seus pecados. Vejamos os 
seguintes versículos: “LEMBRA-TE do teu Criador, nos dias da tua 
mocidade” (Eclesiastes 12:1). Jesus disse: “Deixai vir os meninos a mim, não 
os impeçais, porque dos tais é o reino de Deus” (Marcos 10:14). 
     Quando uma criança é grande o suficiente para entender que tem 
pecados, já está grande o suficiente para ser salva. Se crianças mais velhas 
mostram evidências definidas de arrependimento, devem ser baptizadas. 
Quanto mais cedo na vida uma pessoa toma a decisão de seguir Cristo, 
melhor; porque se torna cada vez mais difícil, com o crescimento, deixar o 
seu passado e aceitar Cristo. 
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Para Fazer 
 

9. Quando é a melhor fase da vida para uma pessoa aceitar Cristo?  
 
____________________________________________________________ 
 
Adorar Deus 
     Adorar significa “a expressão do amor de alguém por Deus”. As pessoas 
expressam o seu amor por Deus dizendo-Lhe que O amam, louvando-O nas 
canções, agradecendo-Lhe pelas Suas bênçãos, e falando com Ele em 
oração. Ir à Casa de Deus, aprender juntos a Palavra de Deus, ser sensível 
ao toque do Espírito Santo no coração, são todos actos de culto ou 
adoração. Cultuar também inclui a doação do tempo, dinheiro e esforços 
para que outros venham a conhecer Cristo também. 
     Deus deseja que os filhos tenham uma parte no Seu culto, isto é, no 
Culto Doméstico em casa, e na igreja com os seus pais, irmãos e irmãs. 
Vários dos homens ilustres da Bíblia aprenderam a cultuar e servir ao 
Senhor quando crianças. Entre eles estão Moisés, Daniel, Samuel e 
Timóteo. Espera-se que os filhos acompanhem os pais à Casa de Deus. “E 
todo o Judá estava em pé, perante o Senhor, como também as suas crianças, 
as suas mulheres e os seus filhos” (2 Crónicas 20:13). 
     Os líderes religiosos ficaram irritados quando ouviram crianças no 
templo a gritar: “Hosana ao Filho de Davi!” e então perguntaram a Jesus se 
Ele estava a ouvir o que diziam as crianças. “Sim”; respondeu Jesus, “... 
nunca lestes: Pela boca dos meninos, e das criancinhas de peito, tiraste o 
perfeito louvor?” (Mateus 21:16). 

 
Para Fazer 

 
10. Faça um círculo à volta da letra da afirmação verdadeira: 
a) A expressão do nosso amor a Deus através do culto tem lugar na casa de  
    Deus exclusivamente. 
b) Cultuamos de várias maneiras: tais como louvando, cantando, estudando  
    a Palavra de Deus. 
c) Culto é simplesmente louvar e agradecer a Deus em palavras o que Ele  
    tem feito por nós. 
 
Ponha Deus em Primeiro Lugar 
     Deus espera ter o primeiro lugar na vida dos Seus filhos, por quem Ele 
fez tudo. “Mas, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas 
coisas vos serão acrescentadas” (Mateus 6:33). 
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     Há momentos na vida de todo o cristão, em que colocar Deus em 
primeiro lugar conforme devemos, provoca um conflito com outras 
lealdades. Em alguns lares há dificuldades quando um filho se converte e os 
pais não. Pois os filhos receberam o mandamento de obedecerem aos seus 
pais. Deus deu autoridade aos pais sobre os seus filhos, e a responsabilidade 
de ensiná-los, discipliná-los e amá-los. 
     Embora os filhos possam sofrer oposição dos pais não crentes, devem 
continuar a honrá-los e respeitá-los. Da mesma maneira em outros 
relacionamentos, nos quais os cristãos vêem as suas convicções 
contrapostas aos de quem tem autoridade sobre eles, a resposta deve ser 
encontrada na busca sincera da vontade de Deus em oração. Deus pode 
resolver os problemas satisfatoriamente quando, humanamente falando, não 
há solução. 
     A seguir temos duas das muitas maravilhosas promessas de Deus aos 
Seus filhos para guiá-los em todas as circunstâncias da vida, se eles 
desejam obedecer-Lhe. 
 
“Não veio sobre vós tentação, senão humana; mas, fiel é Deus, que vos não 
deixará tentar acima do que podeis, antes, com a tentação, dará também 
escape, para que a possais suportar” (1 Coríntios 10:13). 
 
“Confia no Senhor de todo o teu coração... Reconhece-o em todos os teus 
caminhos, e ele endireitará as tuas veredas” (Provérbios 3:5-6). 
 

Para Fazer 
 

11. Qual é o problema que todo o crente encontra nalguma ocasião na sua 
vida? 
 
____________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________ 
 
12. O que pode ele fazer para resolver o problema? ___________________ 
 
____________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________ 
 
13. Decore 1 Coríntios 10:13: 
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Lição 9 
Deveres dos Pais 

 
     Filhos bem disciplinados e obedientes, não “acontecem” simplesmente, 
assim como um belo jardim de flores não “acontece”, simplesmente. 
Ambos requerem esforços. A responsabilidade de cultivar o jardim está 
sobre o jardineiro. E a responsabilidade de ensinar, disciplinar e amar os 
seus filhos está sobre os pais. 
     Quando os pais têm o seu apropriado relacionamento com Deus, e dão 
um bom exemplo, eles acham relativamente fácil ter e manter a autoridade 
sobre os filhos. Uma criança de seis anos que diz: “A nossa família é a 
única que tem que ser boa” pode estar irritada com a disciplina, mas ela 
sabe que a disciplina não é opcional, é exigida. E ela sente-se segura, 
mesmo quando disciplinada, pois sabe que os pais a amam. 
     Nesta lição falaremos sobre as áreas nas quais os pais são responsáveis 
por treinar os filhos. E também consideraremos exemplos de famílias que 
sofreram desnecessariamente porque os pais falharam na sua 
responsabilidade para com os seus filhos. 
 
Nesta Lição Estudará... 
Como Amar os Seus Filhos 
Suprindo as Suas Necessidades Físicas 
Educando os Seus Filhos 
Suprindo as Suas Necessidades Espirituais 
 
Esta Lição Ajudará a... 
Justificar através das Escrituras: Um lar pode ser protegido contra os 
ataques de Satanás. 
Citar razões por que os pais devem suprir as necessidades dos filhos 
enquanto eles estão sob o seu cuidado. 
Descrever como o amor dos pais afecta os seus filhos e a si próprios. 
 
COMO AMAR OS SEUS FILHOS 
     Deus dá filhos a um casal como uma confiança sagrada, não para ser 
tratada levianamente. Assim como Deus ama e cuida dos Seus filhos, Ele 
espera que os pais imitem o Seu exemplo. 
     O amor dos pais deve ser demonstrado primeiramente através da sua 
atitude para com o filho que vai nascer. Eles devem olhar com alegria o 
nascimento do seu filho, e quer ele seja menino ou menina, desejam ver 
essa criança como uma bênção do Senhor. “Eis que os filhos são herança do 
Senhor, e o fruto do ventre o seu galardão” (Salmos 127:3). 
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     Os bebés necessitam de amor para crescerem e desenvolverem-se de 
maneira apropriada, e os pais dão-lhes um bom começo na vida 
aconchegando-os, brincando com eles, e tomando conta deles. Os pais que 
amam os filhos aceitarão alegremente a responsabilidade de cuidarem 
deles. Eles devem providenciar que os seus filhos tenham comida, roupa, 
protecção, treinamento no lar, educação, e liderança espiritual. Para os pais, 
muitas vezes, torna-se comum que sacrifiquem o seu próprio conforto e 
desejos para poder suprir as necessidades dos filhos. O amor ajuda os pais a 
desenvolverem a paciência e o entendimento ou compreensão para com os 
filhos, e a valorizar grandemente o amor e a paciência do Pai Celestial. O 
amor faz com que os pais se pareçam mais com o Pai Celestial. “SEDE, 
pois, imitadores de Deus, como filhos amados; e andai em amor, como, 
também, Cristo vos amou” (Efésios 5:1-2). 
     Quando os pais são imprevidentes e mostram mais amor por um filho do 
que por outro, causam ciúmes e outros problemas. Em Génesis 37 vemos 
que os irmãos de José queriam livrar-se dele porque o pai o tratava melhor 
do que ao resto dos seus filhos. Um novo bebé em casa deve ser uma 
alegria para todos, e pais sábios devem fazer um grande esforço para que os 
outros filhos tenham a certeza de que não são menos amados por causa do 
seu novo irmão ou irmã. 
 

Para Fazer 
 

1. Decore Efésios 5:1-2. Reflicta sobre Salmo 127:3. 
 
2. Cite várias maneiras de os pais demonstrarem amor pelos seus filhos. 
 
____________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________ 
 
3. Que lição valiosa podem os pais tirar de Génesis 37:3-4?  
 
____________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________ 
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SUPRINDO AS SUAS NECESSIDADES FÍSICAS 
Um Lar 
     Alguns pais têm o costume de mandar os filhos morar na casa dos avós 
ou outros parentes; mas providenciar um bom lar para os filhos é 
responsabilidade dos pais, e com a ajuda de Deus geralmente os pais podem 
achar um meio de fazer isso. A casa pode ser humilde, mas limpa, 
agradável e cheia de amor. Embora, em alguns casos, os parentes possam 
estar em melhores condições para suprir as necessidades materiais da 
criança, tal nunca poderá tomar o lugar do amor e do ensinamento que pais 
cristãos podem dar. 
     Algumas vezes a criança pode ter que ir para um colégio interno, e por 
isso ficar fora de casa, mas, é melhor que não fique fora por um longo 
período de tempo. Os filhos precisam dos pais e devem estar em casa para 
se beneficiarem com o seu amor e atenção. 
 

Para Fazer 
 

4. Por que não é o melhor para os filhos ficarem longe dos pais por longos 
períodos de tempo?  
 
____________________________________________________________ 

 
____________________________________________________________ 
 
Roupas e Alimento 
     Bons pais preocupam-se em ver os seus filhos vestidos confortavelmente 
e bem alimentados. A mãe tentará mantê-los bem arranjados, limpos e 
confortáveis. 
     Preparar o tipo certo de alimentação para os filhos é parte importante do 
trabalho de uma mãe. Eles necessitam de leite, fruta fresca, vegetais, e 
alimentos nutritivos como carne, peixe e ovos. Muita massa, sem fruta e 
vegetais frescos, não é o melhor para a sua saúde. 
 

Para Fazer 
 

5. Que tipo de alimento necessitam as crianças? ______________________ 
 
____________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________ 
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EDUCANDO OS SEUS FILHOS 
Escola 
     É responsabilidade dos pais providenciar o treinamento e educação 
apropriados para os seus filhos, de tal modo que um dia eles possam ganhar 
a vida por si próprios. Está a ficar cada vez mais difícil obter um bom 
emprego, principalmente para aqueles que não tiveram um bom estudo e 
treinamento. 

Para Fazer 
 

6. Por que é importante que os pais mandem os seus filhos para a escola? 
 
____________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________ 
 
O Treinamento no Lar 
     Embora as igrejas e escolas contribuam muito para o treinamento 
(educação) da criança, nada é mais importante do que o treinamento que ela 
recebe dos pais em casa. Esse treinamento e educação começa quando uma 
criança nasce, e mais ou menos aos seis anos a criança já criou hábitos que 
a afectarão pelo resto da sua vida. “Instrui ao menino no caminho em que 
deve andar; e até quando envelhecer não se desviará dele” (Provérbios 22:6). 
     Os pais são responsáveis pelo ensino dos filhos e pelo cuidado dos seus 
corpos. As crianças podem aprender desde cedo a criarem bons hábitos; a 
serem bem arrumadas, a tomarem banho sempre, a lavarem as mãos antes 
das refeições, pentearem os cabelos, escovarem os dentes, e a cuidarem das 
roupas. Logicamente, os pais deverão ser o exemplo nisso tanto pelo que 
fazem quanto pelo que dizem. 
 

Para Fazer 
 
7. Quando deve-se começar o treinamento de uma criança?  
 
____________________________________________________________ 
 
8. Com quantos anos, mais ou menos, uma criança já criou os seus hábitos 
de vida? 
 
____________________________________________________________ 
 
9. Reflicta sobre Provérbios 22:6.  
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A Correcção 
     Uma das partes essenciais do ensino é a correcção e não pode ser 
deixada de lado no treinamento para a vida e a eternidade. Todas as 
crianças, às vezes, desobedecem aos pais e devem ser corrigidas. Algumas 
vezes os pais devem castigar os filhos para que reconheçam a seriedade do 
seu erro. Crianças que aprenderam a obedecer e a respeitar os pais acharão 
mais fácil obedecer e respeitar as leis do país e os mandamentos de Deus. 
“A vara e a repreensão dão sabedoria, mas o rapaz entregue a si mesmo 
envergonha a sua mãe” (Provérbios 29:15). 
     Uma criança deve ser corrigida com espírito de amor, e nunca com raiva. 
Ela precisa saber porque está a ser punida e que deve aprender a obedecer. 
Mas há maneiras correctas de disciplinar-se e os pais devem ter cuidado 
para não causar danos nos filhos. 
     Uma boa atitude que os pais cristãos seguem é a de orar com o filho 
após castigá-lo, para assegurar-lhe que o perdoam e que ainda o amam. Se 
uma criança sente que é rejeitada por causa da desobediência, ela poderá 
sofrer emocionalmente. Mas se puderem fazê-la entender que os pais a 
corrigem porque a amam – e não porque não a amam – isso poderá ser uma 
experiência boa e de crescimento para uma criança. “O que retém a sua vara 
aborrece a seu filho, mas o que o ama, a seu tempo o castiga” (Provérbios 
13:24). Também será útil para uma criança saber que Deus também corrige 
os Seus Filhos: “Porque o Senhor repreende aquele a quem ama, assim 
como o pai ao filho a quem quer bem” (Provérbios 3:12). 
     Pais que permitem aos filhos crescerem sem ensinar-lhes a obediência e 
respeito às autoridades, estão realmente a encorajar a rebelião. Filhos de 
tais lares revoltam-se contra toda a autoridade, incluindo a de Deus, e tal 
rebelião pode levar ao crime, prisão e mesmo morte. 
     Lemos no Velho Testamento a respeito de Eli e David que sofreram 
vergonha, desgraça e tragédia nas suas famílias porque não treinaram e 
disciplinaram os seus filhos. Assim, não somente é requerido aos pais 
viverem vidas aprovadas por Deus, como também que ensinem os seus 
filhos a obedecerem a Deus. 
     Eli amava a Deus, mas os seus filhos eram maus e trouxeram vergonha à 
casa de Deus. Lemos o que Deus disse como resultado da falha de Eli em 
corrigir os seus filhos: 
 
“Porque já eu lhe fiz saber que julgarei a sua casa, para sempre, pela 
iniquidade que ele bem conhecia, porque, fazendo-se os seus filhos 
execráveis, não os repreendeu” (1 Samuel 3:13). 
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     O filho do Rei David, Adonias, tentou retirar o reino ao pai. Ele queria 
resolver isso à sua própria maneira, o que o levou a uma morte trágica. 
David ficou muito atormentado por não ter corrigido o filho quando estava 
em crescimento. Lemos sobre isso em 1 Reis 1:6: “E nunca seu pai o tinha 
contrariado, dizendo: Por que fazes assim?” 
 

Para Fazer 
 

10. Indique as frases que reflectem a atitude correcta de um pai 
disciplinando o seu filho: 
a) “Eu exijo que os meus filhos respeitem a minha autoridade, e deixo que  
    eles vejam que eu não os amo quando me desobedecem.” 
b) “Eu não corrijo o meu filho porque temo que ele se sinta rejeitado ou não  
    amado.” 
c) “Se estou zangado pelo meu filho ter-me desobedecido, e necessitar de  
    castigo, eu não o corrijo até que possa fazê-lo com espírito de amor.” 
d) “Eu posso fazer um grande mal ao meu filho, se eu falhar na minha  
    responsabilidade de pai de discipliná-lo e corrigi-lo.” 

 
11. Escreva a razão para considerar correcta ou incorrecta cada uma das 
frases da questão 10. 
 
____________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________ 

 
____________________________________________________________ 

 
____________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________ 
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12. Qual foi a falha do sacerdote Eli e do rei David na sua responsabilidade 
como pais? 
 
____________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________ 
 
SUPRINDO AS SUAS NECESSIDADES ESPIRITUAIS 
A Dedicação do Filho a Deus 
     Os pais têm a responsabilidade solene de moldar e guiar as vidas dos 
filhos que Deus lhes dá. Quando os pais levam um filho à casa de Deus 
para apresentá-lo, eles confessam a consciência desta responsabilidade e 
entram num acordo com Deus. O pastor ora pela criança, pedindo o cuidado 
e a protecção de Deus em toda a sua vida. Os pais prometem ensinar os 
caminhos de Deus à criança e a treiná-la, de tal maneira que quando chegar 
o tempo certo ela será capaz de voltar as costas ao que é errado, e a aceitar 
Jesus como o seu Salvador. 
     Deus respondeu à oração de Ana, que pediu um filho, e Samuel era 
ainda bem criança quando foi levado ao sacerdote na casa do Senhor. Ana 
disse a Eli: “Pelo que, também, ao Senhor eu o entreguei, por todos os dias 
que viver; pois ao Senhor foi pedido” (1 Samuel 1:28). Os pais terrenos de 
Jesus também O dedicaram ao Senhor: “E, cumprindo-se os dias da 
purificação, segundo a lei de Moisés, o levaram a Jerusalém, para o 
apresentarem ao Senhor” (Lucas 2:22). 
 

Para Fazer 
 

13. Leia 1 Samuel 2:26 e Lucas 2:52. O que encontramos nestes versículos 
sobre os benefícios de dedicarmos uma criança a Deus? 
 
____________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________ 
 
Treinando-os na Palavra de Deus 
     Quando os pais ensinam aos seus filhos o caminho para o céu, eles estão 
a prepará-los para uma vida maravilhosa que nunca terá fim. Muito cedo os 
filhos podem aprender o que agrada ou desagrada aos seus pais, e podem 
também aprender o que agrada ou desagrada a Deus. As palavras de Jesus 
encontradas em Mateus 18:6 mostram-nos que uma criança pode crer em 
Cristo: (Veja também Deuteronómio 4:9-10; 31:12.) 
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“Mas, qualquer que escandalizar um destes pequeninos, que crêem em mim, 
melhor lhe fora que lhe pendurasse ao pescoço uma mó de azenha, e se 
submergisse na profundeza do mar.”  
 
Frequência à Igreja 
     Os membros das famílias precisam de ir à igreja juntos. Se a maneira 
dos pais viverem contradiz o que eles dizem, o efeito virá mais tarde. Pais 
que enviam os filhos sozinhos para a igreja, ou que não insistem em que 
eles os acompanhem, na verdade, estão a dizer-lhes que frequentar uma 
igreja não é muito importante. 
     Os pais de Jesus levaram-No à casa do Senhor quando Ele ainda era 
criança pequena, e eles continuaram a levá-Lo durante o Seu crescimento. 
Os pais de Samuel iam regularmente à casa do Senhor. Josué disse: “... Eu e 
a minha casa serviremos ao Senhor” (Josué 24:15). Alguma coisa poderá 
agradar mais a Deus do que uma família toda O servir? 
 

Para Fazer 
 

14. A maneira pela qual uma criança aprende a importância da fidelidade 
aos cultos na igreja é por meio 
a) do exemplo de seus pais. 
b) do ensinamento de seus pais. 
c) a soma das respostas a) e b). 
 
Proteger o Lar 
     Embora Satanás deseje destruir os lares cristãos, ele não tem o poder de 
fazer isso quando as pessoas se colocam debaixo da protecção do Senhor. 
Infelizmente, a maior arma contra os ataques de Satanás é a que 
frequentemente mais negligenciamos: o culto doméstico. 
     Muitas vezes lares que se desfizeram eram lares onde os pais fizeram as 
coisas certas. Eles supriram as necessidades físicas dos seus filhos, 
educaram-nos; e levaram-nos à igreja. Mas quando os pais falham em 
tomar a liderança da educação espiritual (religiosa) dos filhos, o seu lar 
pode ruir. 
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     Além das paredes de tijolo, ou de madeira que os protege das 
intempéries, e do perigo, uma família necessita de amor, confiança, perdão 
e oração para atravessar os tempos difíceis. E esses requisitos podem ser 
melhor encontrados no culto doméstico. O marido e a esposa precisam de 
fortalecer-se contra a tentação e o pecado, assim como buscam protecção 
para os seus filhos. Já tratámos destes assuntos mais profundamente nos 
capítulos anteriores: Deveres do Marido, Deveres da Esposa, e Deveres dos 
Filhos. Pode fazer uma revisão. 
     Leva tempo, esforço e planeamento em manter-se o culto doméstico, 
mas os pais que sabem do seu valor fazem qualquer sacrifício para 
continuá-lo. Casais têm encontrado soluções para vários problemas nos 
seus casamentos, orando e procurando Deus juntos. Muitos são os 
testemunhos de jovens que se afastam de Deus por um período de tempo, 
mas que depois voltam novamente ao Senhor, por não conseguirem livrar-
se da influência do culto doméstico e das orações e direcção dos seus pais. 
 

Para Fazer 
 

15. Dê o nome dos quatro muros que podem proteger uma família da 
destruição. 
 
____________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________ 
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Verifique as Suas Respostas 
 
Lição 1 
 
  1 Matrimónio 
  2 Da costela de Adão. 
  3 Deus 
  4 a) Falsa. Adão nomeou-a. 
     b) Verdadeira. 
     c) Verdadeira. 
  5 Pecado 
  6 Na Bíblia 
  7 a) Paz 
     e) Compreensão 
     f) Gozo 
  8 A resposta é sua. 
  9 b) uma união permanente de um homem e de uma mulher perante Deus. 
10 legalmente, moralmente 
11 c) de um relacionamento de amor e partilha mútua entre o marido e a  
         sua mulher 
12 a) Verdadeira. 
     b) Falsa. 
     c) Verdadeira. 
13 O amor e o cuidado de um pai e de uma mãe. 
14 uma, um, dois 
15 Escreva o versículo no seu caderno, e verifique se está certo. 
16 c) família. 
17 Aqueles provindo de lares felizes dão-se bem com os outros; boas  
     famílias produzem boas comunidades e boas comunidades produzem  
     boas nações. 
 
Lição 2 
 
  1 Não. É parte do plano de Deus para prepará-los para o casamento. 
  2 Deus. 
  3 Deus. 
  4 Para Deus morar em si, pela sua família, pela sua saúde. 
  5 b) 1 Timóteo 5:22.  
  6 O corpo de Cristo. 
  7 Um lar onde tenham o cuidado amoroso de ambos os pais. 
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  8 Alguns nascem cegos, doentes mentais ou com outros defeitos ou  
     enfermidades. 
  9 Imoralidade sexual. 
10 Como o boi que vai ao matadouro; como o cervo que corre para a rede;  
     e como a ave que se apressa para o laço. (Provérbios 7:22,23) 
11 Gravidez não desejada, doenças venéreas, danos no sistema nervoso,  
     danos na saúde em geral provocados pela culpa e pelo medo. 
12 c) a Palavra de Deus e a Sua ajuda. 
13 As tentações vêm pelos pensamentos, e quanto mais pensar sobre o  
     assunto, mais forte se torna. 
14 Figuras indecentes, filmes, livros cheios de sexo, bailes, drogas, modas  
     sugestivas. 
15 b) José 
16 A sua resposta. Eu oraria por eles e pediria que Deus me ajudasse a  
     viver de acordo com os padrões da Bíblia e fosse um bom exemplo. 
17 Com respeito. 
18 Respeito e honra. 
19 Imoralidade sexual. 
20 Com a sua própria força, é impossível; porém com a ajuda de Deus, é  
     possível. 
21 A sua vida. 
22 Reflicta. 
23 b) Somente quando dependemos do Senhor para nos ajudar, é que  
         conseguimos vencer as tentações. 
 
Lição 3 
 
  1 Por causa da influência que o seu companheiro terá na sua vida. A  
     escolha é para a vida toda. 
  2 Na Palavra de Deus. 
  3 Orar e pedir a Deus para o dirigir. 
  4 Compare a sua resposta com a lição. 
  5 b) Salomão 
     d) Sansão 
  6 Decore. 
  7 Um crente deve casar-se com um crente. 
  8 Compare a sua resposta com a lição. 
  9 a) Falsa. 
     b) Verdadeira. 
     c) Falsa. 
     d) Verdadeira. 
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10 Eu escolheria c) Antes do noivado. Desta forma os desacordos podem  
     ser resolvidos ou o relacionamento dissolvido. 
11 (Duas quaisquer): Beleza, educação, posição social. 
12 A sua resposta. 
13 A sua resposta. 
14 A sua resposta. 
15 A sua resposta. 
16 A sua resposta. 
17 A sua resposta. 
18 Para a felicidade do lar e por causa dos filhos. 
19 Boaz e Rute; Isaque e Rebeca 
20 Respeito, honra, apreciação, consideração 
21 a) uma combinação dos caminhos 
 
Lição 4 
 
  1 Compare a sua resposta com o que está em “Preparação Para o  
     Casamento”. 
  2 Aqueles de acordo com os preceitos de Deus. 
  3 Honrar e agradar a Deus. 
  4 Permissão de bebedeiras. 
  5 Alguns vivem juntos sem casar; alguns vivem imoralmente; alguns  
     contraem grandes dívidas. 
  6 O carácter cristão de pessoa com que o seu filho ou filha vai casar. 
  7 Dois (quaisquer): Um casal conhece-se melhor; podem dar um bom  
     exemplo a outros jovens; podem planear juntos a sua vida e estabelecer  
     o seu lar. 
  8 Ele trabalhou sete anos por ela. 
  9 Certidão de nascimento, atestado de saúde, licença de casamento. 
10 a) antes do casamento. 
11 Tendo uma cerimónia religiosa. 
12 a) toda a autoridade humana. 
 
Lição 5 
 
  1 a) Boas relações familiares. 
     b) De paz. 
     d) Que ame a Deus. 
     f) Para fazer as coisas juntos. 
  2 Isto ajuda-as a obedecer aos seus professores, pastores, e às leis do seu  
     país. 
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  3 A sua resposta. Devemos orar e pedir a ajuda de Deus; devemos ser  
     fiéis nas nossas tarefas no lar para não sobrecarregarmos mais ninguém;  
     devemos procurar ajudar de todas as maneiras possíveis. 
  4 Providenciar o bem-estar para o nascimento e desenvolvimento dos  
     filhos. 
  5 Zacarias e Ana. 
  6 Quando o seu lar a entende, ama e cuida dela, e ela se sente segura. 
  7 palavras, exemplo. 
  8 O seu carácter e hábitos são formados no lar, e a criança aprende o bem  
     ou mal que jamais esquecerá. 
  9 O treinamento que recebemos em casa. 
10 Companheirismo. 
11 Ele deve aprender a pensar em termos de “O que é o melhor para nós?” 
12 b) Estar melhor preparados para os necessários... 
13 b) continuar a amar e a respeitar... 
     c) aceitar a responsabilidade... 
     d) agir como adultos e... 
14 Podem surgir zangas, se não há conversa sobre os problemas  
     financeiros; a falta de compreensão da esposa, se tiverem que viver uma  
     vida mais simples do que outros; um marido que não sustenta a sua  
     família; um marido que espera que a sua mulher sustente a casa. 
15 É pior que o descrente. 
16 a) todos aqueles que não reconhecem... 
17 Cristo. 
18 Cada pai deve liderar a sua família no culto. 
19 a) Tempo quando a família lê... 
20 c) Honrar e obedecer a Deus... 
21 A sua resposta. 
 
Lição 6 
 
  1 Ela vem da palavra “house-band” que significa o que mantém a casa  
     unida. 
  2 À autoridade de Cristo sobre a igreja. 
  3 (Escolha 3) Amando-a; encorajando-a; passando tempo com ela;  
     mostrando-lhe a sua apreciação; não lhe lembrando as suas falhas. 
  4 Decore e reflicta. 
  5 Amor verdadeiro entre marido e mulher. 
  6 Ir a Deus, em oração, e estarem certos de terem entregue as suas vidas  
     totalmente a Deus. 
  7 O facto de ele não estar a tratar a sua esposa com amor e respeito. 
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  8 O coração do lar. 
  9 Protegê-la e tomar conta dela. 
10 Ele deu-lhes um filho. 
11 De Ana. 
12 Quando souber bem o versículo, recite-o para alguém. 
13 a) Falsa. 
     b) Verdadeira. 

 
Lição 7 
 
  1 Quando tiver decorado bem o versículo, recite-o para outra pessoa. 
  2 Amor e respeito entre o marido e a mulher. 
  3 a) Verdadeira. 
     b) Falsa. 
     c) Falsa. 
  4 A Bíblia. 
  5 a) Falsa. 
     b) Falsa. 
     c) Verdadeira. 
  6 Provérbios. 
  7 Transcreva e reflicta. 
  8 Pelo seu falar e agir. 
  9 Preparando refeições nutritivas e atraentes para a sua família, cuidando  
     bem dos seus filhos e mantendo a casa limpa e em ordem. 
10 Mulheres que costuram podem economizar costurando para os seus  
     familiares; elas podem comprar as coisas mais baratas para casa. 
11 Transcreva e reflicta. 
12 b) Moisés, Samuel e Timóteo. 
13 O seu trabalho em casa precisa de ser organizado e ela precisa da ajuda  
     do marido. 
 
Lição 8 
 
  1 Depois de decorar Efésios 6:13, repita-o para alguém. 
  2 A sua resposta pode ser parecida à nossa: É um mandamento de Deus;  
     está escrito pelo menos três vezes na Bíblia; é o único mandamento  
     acompanhado de promessa; a desobediência aos pais era punida  
     severamente no tempo do Velho Testamento. 
  3 a) Verdadeira. 
     b) Falsa. 
     c) Verdadeira. 
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  4 Ele deve dirigir a sua família e fazer com que os seus filhos o respeitem  
     e o amem. 
  5 A sua resposta. Nós diríamos: Fere ou entristece a Deus, que o ama;  
     fere os seus pais que o  amam; e fere-se a si mesmo. 
  6 a) Verdadeira. 
     b) Falsa. 
     c) Falsa. 
  7 b) filhos que crescem aprendendo... 
  8 A sua resposta. Poderia ter dito: Se Jesus, quando ia morrer, Se  
     preocupou com a Sua mãe com tanto amor, que providenciou para ela  
     um lar, nós nunca poderíamos relegar essa responsabilidade para os  
     nossos pais. 
  9 Cedo na vida. 
10 a) Falsa. 
     b) Verdadeira. 
     c) Falsa. 
11 Ele descobre que as suas convicções cristãs se opõem às de pessoas que  
     têm autoridade sobre ele. 
12 Buscar sinceramente a Deus em oração, pedindo a Sua direcção. 
13 Decore. 
 
Lição 9 
 
  1 Decore. 
  2 Através da paciência e compreensão, cuidando e suprindo as suas  
     necessidades, treinando-os e brincando com eles. 
  3 Problemas sérios acontecem num lar onde os pais mostram mais amor  
     por um filho do que pelos outros. 
  4 Porque é muito importante que uma criança tenha o amor e o cuidado  
     dos pais. 
  5 Eles precisam de uma variedade de alimentos: leite, vegetais, carne,  
     peixe e ovos. 
  6 Aqueles que crescem sem receber um tipo de treinamento ou educação  
     terão dificuldades em ganhar a vida por si mesmos. 
  7 Com o nascimento. 
  8 Pelos seis anos. 
  9 Transcreva e reflicta. 
10 c)  e  d) 
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11 A sua resposta pode ser parecida à nossa:       
     a) Para o bem-estar de uma criança ela precisa saber que os seus  
         pais a amam sempre, mesmo quando ela lhes desobedece. 
     b) Uma criança precisa não se sentir rejeitada ou não amada quando ela  
         aprende que os seus pais a corrigem por que a amam, e lhe perdoam  
         assim como Deus perdoa. 
     c) Um pai pode fazer mal emocionalmente ou até fisicamente a um  
         filho, quando o castiga estando zangado (com raiva). 
     d) Uma criança que cresce sem disciplina pode-se tornar rebelde contra  
         toda a autoridade, mesmo contra a de Deus. 
12 Eles falharam em não corrigir os seus filhos. 
13 Jesus e Samuel cresciam em graça diante de Deus e dos homens. 
14 c) a soma das respostas a)  e b). 
15 Amor, confiança, perdão e oração. 
 




