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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. 
 
 
 
 
 
 




