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Família de Sucesso 

Prefácio: 
 

Gn 2:18 -  “Então o Senhor Deus declarou: "Não é bom 
que o homem esteja só; farei para ele alguém que o auxilie 
e lhe corresponda” 
 

 
 
Sejam Bem Vindos!! Vocês estão iniciando hoje um novo projeto, na           

verdade mais um capítulo da grande aventura que é o seu casamento.            
Vocês estão iniciando um momento especial que vai treiná-los em          
princípios eternos que existem para fortalecer o seu casamento. O          
casamento é um projeto de Deus e Ele zela por isso. Esse é o projeto que                
Deus usou para realizar aquilo que Ele mais ama, a célula principal de toda              
sociedade, a família! A família é por onde Deus abençoa todos os povos e              
nações da terra. ( Gn 12:3 “Abençoarei aos que te abençoarem, e amaldiçoarei àquele              
que te amaldiçoar; e em ti serão benditas todas as famílias da terra.”).  

Venham com o coração aberto, prontos a receber tudo aquilo que           
Deus tem para vocês! Não espere muito dos líderes, pois são apenas            
facilitadores do projeto que o próprio Deus criou para sua família.  

Lembrem-se, desejo e atitude de mudança fazem toda diferença,         
Deus não invade o nosso coração precisamos convidá-lo para entrar (Ap           
3:20). 
Então abra seu Coração e permita que nas próximas semanas o Espírito            
Santo transforme seu casamento! Entrem nesse momento que Deus         
preparou para vocês. Tenham consciência que mudanças ocorrem a partir          
das nossas atitudes e não dos outros. Aproveitem, não percam o que Deus             
tem para suas vidas!! 
 
 
Bom Curso! 
 

 

Que Deus nos abençoe! 
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Perseverem! 

 

Nada de importante na vida é conquistado e mantido sem esforça permanente. 

Com a célula de estudos “Família de Sucesso”, vocês estarão começando uma nova 
etapa no relacionamento conjugal. Olhar para jesus e não para os problemas e as dificuldades 
que possam advir: abrir os corações para o que será ministrado e atentos ao que o Senhor vai 
fazer em seus casamentos e de outros é um dos segredos do sucesso desta célula de estudos. 
Com certeza as mudanças que virão sem seu casamento e de outros será fruto da semente 
plantada e regada a bom tempo. Parabéns a vocês! 

Vençam as resistências em nome de Jesus 

Durante o curso poderão surgir alguns imprevistos, por isso é necessário que vocês 
estejam orando para vencer essas e outras resistências. 

Quando queremos ver Deus operar temos que Ter determinação, faça o curso até o final, 
não desista, comprometa-se com Deus e lembrem-se sempre “Para cada esforço disciplinado, 
existem muitas recompensas”. 

 

Conte com o casal líder do Curso 

 Se vocês estiverem passando por algum problema relacionado ao que foi ministrado na 
Lição e querem compartilhar para receberem a cura de Deus, marque um momento com o casal 
líder para se abrirem. Não fiquem constrangidos na abertura do coração que Deus opera. 

 

Vocês estarão investindo no relacionamento conjugal 

Não fiquem frustrados se não verem os resultados de maneira imediata, Deus tem sua 
maneira de agir, não fiquem ansiosos, ele irá operar. 

Gostaria de sugerir que tudo o que vocês fizerem na relação conjugal ou familiar, não se 
esqueçam do milagre do Bambu chinês. Depois de plantada a semente deste incrível arbusto, 
não se vê nada, absolutamente nada, por quatro anos, exceto o lento desabrochar de um 
diminuto broto a partir do bulbo. Durante quatro anos, todo o crescimento é subterrâneo, numa 
maciça fibrosa estrutura de raiz que se estende vertical e horizontalmente pela terra. Mas então, 
no quinto ano, o bambu chinês cresce até atingir vinte e quatro metros! 

Muitas coisas na vida familiar e conjugal são iguais ao bambu chinês. Você trabalha, 
investe tempo, oração, esforço, faz tudo o que pode para nutrir seu crescimento, e às vezes não 
vê nada por semanas, meses ou até anos. Mas se continuar tendo paciência para continuar 
semeando e nutrindo, o quinto ano chegará e sua colheita farta será um espanto. 

Paciência é fé e ação. É a disposição para sofrer internamente a fim de que o outro possa 
crescer. Revela amor. Dá à luz à compreensão. Não desista nunca! Lembre-se do ditado “Quem 
planta colhe”.  
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Regras do curso: 
 

“E eis que no mar se levantou uma tempestade, tão grande que o barco era coberto pelas 
ondas; ele, porém, estava dormindo. 
E os seus discípulos, aproximando-se, o despertaram, dizendo: Senhor, salva-nos! que 
perecemos. 
E ele disse-lhes: Por que temeis, homens de pouca fé? Então, levantando-se, repreendeu 
os ventos e o mar, e seguiu-se uma grande bonança.” 
Mt 8:24-26. 
 

Sejam bem vindos ao nosso curso! Vamos iniciar uma emocionante aventura de            
10 semanas onde vamos aprender ferramentas essenciais para um casamento          
funcional onde o crescimento é o objetivo de ambos, Lembrem-se que muitas            
vezes antes de chegar em praias desertas precisamos passar por lugares inóspitos            
e enfrentar seus desafios, mas não se preocupem terão todo apoio dos líderes para              
aprender a aplicar essas novas ferramentas, baseadas em princípios bíblicos,          
coach, psicologia e aconselhamento vamos abordar temas de conflito e guiá-los a            
encontrar as saídas para os desafios do casamento cristão do século XXI 
 
Para prosseguirmos precisamos passar a vocês algumas informações básicas: 

•Esse curso tem 10 lições, caso percam 2 dessas lições sem reposição            
infelizmente não poderão prosseguir. 

•Para termos um melhor aproveitamento as ministrações serão restritas a 5           
casais participantes 1 casal líder e 1 casal líder em treinamento: 

1. Temos horário para iniciar, logo, atrasos não podem ser tolerados; 
2. As tarefas de casa devem ser executadas pelo casal junto! Algumas           

respostas são individuais, outras são conjuntas mas devem ser         
elaboradas pelos dois; 

3. O nosso grupo é pequeno e deve ser unido! Então devemos assinar a             
aliança do curso que será lida e assinada por todos os participantes. 

 
 

● O combustível da nossa mudança é a oração, por isso faremos           
um diário de oração localizado como apêndice da nossa         
apostila. 
 

 
● Durante o curso estejam preparados para missões extras que         

possam aparecer. 
 

 
● As lições tem tempo estimado para não perdermos o         

cronograma, elas terão duração de 2 horas. 
 

● Crianças não podem ser acomodadas no nosso curso. 
  

● Acho que é só isso, preparem-se para essa aventura! E nunca se            
esqueçam, o Senhor nosso Deus está à nossa frente, por isso           
não temos nada a  temer! 
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Termo de compromisso: 
 
Eu, ___________________________________, marido e eu,     
________________________________, esposa. Assumimos o compromisso, com      
esse grupo e sua liderança de permanecermos fiéis, comparecendo as reuniões no            
local combinado durante as 10 semanas de ministração, caso eu falte alguma dessas             
reuniões me comprometo a repor de acordo com a disponibilidade dos líderes.  
Nós nos comprometemos a não compartilhar nada que for dito em nosso grupo com              
nenhuma pessoa que não pertença a ele, mantendo sigilo e respeito ao que for              
compartilhado entre nós, e declaro isso diante de Deus, como compromisso solene            
diante dEle. 
Assumimos também o compromisso de ser fiel às lições que nos forem solicitadas             
durante esse período e realizar dentro do prazo e conforme o indicado pelos líderes. 
Buscar de Deus a restauração do nosso casamento através dos princípios contidos na             
sua palavra. 
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Lição 1- A Chave da longevidade 

 

Disse mais o SENHOR Deus: Não é bom que o homem esteja só; far-lhe-ei uma 

auxiliadora que lhe seja idônea... E a costela que o SENHOR Deus tomara ao 

homem, transformou-a numa mulher e a trouxe. E disse o homem: Esta, afinal, 

é osso dos meus ossos e carne da minha carne; chamar-se-á varoa, porquanto 

do varão foi tomada... Ora, um e outro, o homem e sua mulher, estavam nus e 

não se envergonhavam.” 

Gn 2:18,22,23 e 25 

 

A- História: 

O desígnio Perfeito de Deus 

Natanael era um bom estudante, tinha boas notas, bom filho, dedicado e cheio de              
amigos. 

Porém sentia-se solitário. Não que seus relacionamentos não fossem         
importantes, porém ele queria alguém mais íntimo no seu coração. Aquela solidão não             
era boa; seus amigos, livros, esportes, apesar de bons companheiros, não           
correspondiam. Às vezes ao visitar outros lugares sentia-se deslocado; tinha um anseio            
íntimo, humano, queria encontrar alguém que o completasse, que o ajudasse a crescer;             
que tivesse unidade com ele no corpo, alma e espírito. Uma companheira para             
compartilhar seus sonhos, seus planos, o que pensava, as músicas que gostava de ouvir              
e que caminhasse com ele lado a lado, um amor verdadeiro, sem fingimento, onde              
pudesse ser ele mesmo, um ser transparente. 

Um dia conheceu Joyce, sentiu-se atraído por ela, "amor à primeira vista" dizia             
para os amigos. Foi como um sonho que se realizou, seu olhar brilhou junto ao dela;                
encontrou a essência mais profunda do ser humano, que é amar e ser amado.              
Finalmente tinha encontrado a sua cara metade. O tempo foi passando e foram se              
conhecendo, sorriam sempre um para o outro, elogiavam-se, gostavam de escutar o            
que um dizia ao outro; brincavam, falavam de amor, da saudade que batia no peito               
quando estavam longe; escreviam cartas e bilhetes de amor, apoiavam-se, cresceram e            
amadureceram juntos. Casaram e tiveram filhos. 

Como nem tudo são flores, os conflitos também surgiram, mas o poder da             
unidade que havia entre eles fez com que superassem os problemas; na verdade eram              
guerreiros inseparáveis nas batalhas da vida. Hoje atingiram a maturidade, cuidam           
um do outro, a admiração continua e a comunicação passou a ser mais profunda. E               
mesmo possível que um deles saiba o que o outro quer apenas por um olhar e nessa                 
jornada heroica que é o casamento, eles permanecem juntos como uma só carne. 

7 
Bispos Robson e Lúcia Rodovalho 



FAMÍLIA DE SUCESSO 

 

B: Fundamentação: 

1- A carência de adão : 

No capítulo 2 de Gênesis, encontramos Adão num mundo perfeito ele tinha tudo ou              
assim parecia. Então Deus entra em cena e diz que não é bom?? 

Gn 2:18 Disse mais o SENHOR Deus: Não é bom que o homem esteja só;                             

far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. 

Adão tinha uma necessidade:ele estava só. Então Deus preenche a necessidade dele            
através de Eva, Deus removeu uma costela e formou Eva. Adão precisava de alguém              
que fosse seu igual na criação; alguém que fosse espiritualmente vivo e criado a              
imagem de Deus, alguém como ele mesmo. 

Gn1:27 Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, à imagem de Deus o criou;                             

homem e mulher os criou. 

Aos dois que se formaram Deus chamou Adão e Eva, o dois tinham a natureza de Deus                 
amar e dar Gn 1:26) 

2- A Categoria da criação: 
 
Deus criou todas as coisas para manifestar sua glória, majestade e poder.  

Salmo 19:1 "Os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento manifesta as obras               
de suas mãos". 

Deus criou Adão e Eva a sua imagem para terem comunhão com ele por toda a                
eternidade. O homem foi projetado como um ser trino corpo, alma e espírito que              
possui, mente, emoção e vontade para comunicar-se com Deus, adorá-lo e servi-lo            
com fé, lealdade e gratidão. 

3- Criados para completar um ao outro 

Deus supre nossas necessidades e usa nosso cônjuge para supri-las. 
Eva foi criada para suprir a solidão de Adão, sendo uma Ajudadora idônea (ou seja,               
competente e honrada). 
O significado da palavra Ajudadora "Circundar", "cercar" (Gênesis 2:18). Deus criou os            
dois para suprirem, para se darem ativamente um ao outro. Os dois juntos eram mais               

fortes do que um sozinho. Unir Significa: (aderir, gudar, ser ajudado). 

Havia entre eles inteireza (O resultado de duas pessoas se dando uma a 
outra,preferindo uma a outra). 
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4- Tornando-se um  

No momento do casamento inicia-se uma só carne  

Um ingrediente essencial para um casamento bem sucedido é a unidade. 

Duas pessoas podem se casar, e tornarem-se apenas duas pessoas que estão            
vivendo juntas, porém em conflito, por não entenderem o significado de uma só carne.              
Isso acontece quando cada um torna-se independente e segue a sua própria vontade. 

O senhor deseja que o casal se torne um. Eles devem andar em acordo, dando               
satisfação um ao outro. 

 

Mc 10:19 "Por Isso deixará homem a seu pai e mãe, e unir-se-á a sua 

mulher, e com sua mulher, serão os dois uma só carne. Portanto, o que Deus 

ajuntou que não separe o Homem” 

 

Desde o início, Deus instituiu o casamento, e a família que surge dele, como a               
mais importante instituição humana da terra. Esse ensino divino exclui o adultério, a             
poligamia, as uniões homossexuais, o lesbianismo, a fornicação etc  
A união entre homem e mulher tem natureza tanto física como espiritual. 
O bem do outro deve estar acima dos desejos egoístas e individuais. 

 

Fp 2:3 "Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por 

humildade, considerando cada um os outros superiores a si 

mesmos". 

Ao colocarmos as necessidades do nosso cônjuge em primeiro lugar o nosso 
casamento se torna uma benção. 

5- O poder da unidade 

uma só carne é um benefício da Aliança. 
Unidos: Homem e Mulher tornam-se mais fortes. 
Sozinho: Adão apenas guardava e cultivava o Jardim do Éden.  
 
Gênesis 2:15 "E tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no                         

Jardim do Éden para lavrar e guardar a terra". 

Juntos: Adão e Eva encheram a terra; subjugaram a terra e dominaram todos os              
seres. 
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Gênesis 1:22 "E Deus os abençoou e lhes disse: Sede fecundos e multiplicai-vos, e              
enchei a terra e sujeitai-a... 
Quando homem e mulher vivem em verdadeira unidade tornam-se parceiros na           
vida, contribuem um com o outro, fazem projetos e conquistam.  
O propósito de Deus é que homem e mulher estejam unidos como uma só carne               
durante toda a vida e só se separe na morte. 
Adão e Eva tinham unidade total no Corpo, na alma e no espírito. 
Corpo: Sede fecundos e multiplicai-vos. (Gênesis 1:28) 
Alma: Intelecto, unidade — Adão e Eva não se confundiam, pensavam da mesma             
maneira. 
Espírito: Adão e Eva tinham a unidade do Espírito de Deus. 
Adão e Eva eram transparentes no corpo, alma e espírito, sem fingimento. Nenhuma             
vergonha ou trevas (pecado) havia sobre eles. 

6- Homem mulher – Iguais diante de Deus e diferentes entre si 

Além da anatomia são os aspectos emocionais que os diferenciam: 

Homens e mulheres obviamente não são iguais embora ambos compartilhem a imagem            
e Deus, foram criados como macho e fêmea. 

Muitos problemas nos casamentos vem do fato de não aceitarmos e           
conhecermos a fundo essas diferenças. 

Homens e mulheres possuem diferentes dialetos de comunicação, diferentes         
modos de enfrentar as tensões e diferentes maneiras de ver o mundo. 

7- Efeitos da queda 

O primeiro pecado e seu efeito dominó através das gerações teve início com Adão e Eva 

O Senhor lhes disse que não comessem da Arvore do bem e do mal se comessem do fruto 
haveriam de morrer.  

Gênesis 2:17 "Disse Deus: Mas da árvore da ciência do bem e do                         

mal, dela não comerás porque, no dia em que dela comeres,                     

certamente morrerás" 

 

Este mandamento de Deus a Adão foi um teste moral de obediência. 
Satanás não estava contente com a criação de Deus e então tentou a Eva. 
Enganados pela astúcia de satanás, Adão e Eva desafiaram a Deus; assim declararam             

sua própria independência - e morreram. 
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Adão e Eva morreram espiritualmente. O efeito do pecado deles foi imediato. 
 
Adão e Eva perderam sua relação com Deus foram dominados pela culpa e pela 
vergonha tentaram igualar-se ao Criador, determinando seus próprios padrões de 
conduta, tornando-se independentes  

Adão tentou defender-se culpando sua esposa por uma escolha que ele-mesmo 
fizera. (Não reconheceu seu próprio erro) — Muitos casais fazem isso hoje  justificam 
seus pecados ao invés de reconhecer e se arrependeram.  

O temor foi a primeira manifestação expressa pelo homem caído.  

Antes de cair no pecado Adão e Eva estavam nus e não se envergonhavam; depois que                
pecaram sentiram vergonha e tentaram se cobrir.  

Um efeito ainda mais devastador é que satanás jogou Adão contra Eva e ela contra ele;                
perda da confiança mútua  

Adão e Eva tornaram-se confusos com relação ao verdadeiro inimigo da vida 
deles.Satanás passou a ter poder terreno. 
Depois da queda o casamento passou a se deteriorar cada vez mais, da unidade (o de                
espírito, alma e corpo, restou união fisica.  
Surgiram com a queda a poligamia, o divórcio, a traição e etc... 

8- Redenção 

Depois da queda o plano divino da redenção foi logo implantado sem tardar. O Senhor               
amaldiçoou a serpente e predisse a queda de  satanás. Deus disse a satanás: 

"E porei inimizade entr tia mulher, e entre tua semen e e a sua semente; esta                               

teferfråccabeça, e tu lhe erirás o calcanhar (Gênesis 3:15)" 

8.1 Esta batalha continua até hoje. 

 

A semente (um indivíduo descendente da Mulher, a saber, Cristo) aplicaria um golpe             
mortal na cabeça de satanás na cruz, ao passo "tu" (satanás) feririas a Cristo no               
calcanhar 

O diabo continua sendo o inimigo da Mulher e do Homem. 
Infelizmente Homens e Mulheres acreditam que seu inimigo é seu cônjuge e não se              
conscientizam que satanás está agindo para quebrar a unidade entre eles e destruir             
seus casamentos e lares a batalha é espiritual. 
 
8.2-   Jesus veio ao mundo para redimir a humanidade e restaurar o relacionamento 
com Deus que Adão tinha perdido.  
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Rm 5:18 "Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os                               

homens para condenação, assim também por um só ato de                   

justiça veio à graça sobre todos os homens parajustificação                 

da vida" 

 
 
 
 
8.3 Jesus Cristo redimiu o que foi perdido na queda. 
 
Gl 3:13 "Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo- e maldição por nós                           

porque está escrito: Maldito todo aquele queforpendurado no madeiro". 

8.4 Jesus renovou os padrões originais para o casamento. 
 
Mateus 19:6,9 Disse Jesus: "Assim não são mais dois, mas uma só carne.                         

Portanto, o que Deus ajuntou não separe o homem... Qualquer que                     

repudiar sua mulher, não sendo por causa da prostituição, e casar com                       

outra, comete adultério, e o que casar com a repudiada também comete                       

adulterio .  

 

Muitos casais entram no casamento e passam por grandes turbulências, pois não se 
arrependem, continuam apegados a maneiras erradas de fazer as coisas e de viver. 

Servir a Cristo requer mudança de vida, pois Jesus é o Caminho a Verdade e a Vida. 
 

Rm 12:2 Paulo disse: "Não vos conformeis com este mundo, mas 

transformai-vos pela renovação da vossa mente para que experimenteis 

qual seja a  boa, agradável e perfeita vontade de Deus". 

Provérbios 4:23 "Sobre tudo o que deves guardar, guarda o teu coração, 

porque dele procedem as saídas da vida 

 

No coração está a fonte dos desejos e das decisões; servir a Deus requer uma firme                
decisão de buscarmos primeiro o reino de Deus e a sua justiça. 
Existem princípios para o casamento e um desses princípios é viver em unidade como              
uma só carne. 
 

9- A questão do divórcio 
 
Para muitos que sofrem no casamento, o Divórcio é uma opção (isso não é certo). 
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A verdade Bíblica, porém é que Deus condena o Divórcio! 
I Coríntios 7:10 e 11 "Todavia, aos casados, mando não eu mas o Senhor, que a                               

Mulher não se aparte do marido, se, porém apartar-se que fique sem casar, ou                           

que se reconcilie com o marido, e que o marido não deixe a mulher". 

O divórcio é uma influência maligna na nossa sociedade. 
O divórcio é um dos maiores responsáveis pela destruição na vida das crianças e              
adolescentes, observe: 
 
 
 

a) Evidências sociais e científicas relatam que filhos de pais separados agem pior             
do que filhos de pais casados;  

b) Os filhos de mães solteiras geralmente são mais pobres do que filhos de pais               
casados e até de pais separados; 

c) Segundo um estudo, baseado em dados estatísticos. os filhos de pais separados             
e de mães solteiras: largam os estudos com maior facilidade, maior índice de gravidez              
na adolescência, envolvimento com drogas e alcoolismo, alto índice de mortes           
violentas, participação em grupos ou Ganges e sérios problemas emocionais e de            
depressão. Quando se torna adulto: são pessoas menos sucedidas, tem dificuldade de            
atingir a intimidade numa relação, de formar um relacionamento conjugal estável, de            
manter-se num emprego, além de sérios problemas de baixa estima e depressão.  
Vale à pena manter-se num casamento ou até mesmo lutar pela sua "sobrevivência" por              
causa dos filhos. Não existe um casamento que resista tentativa de ajuda, sacrifício,             
dedicação e empenho, além de uma boa ajuda espiritual. Coloque o seu casamento e os               
filho(s) nas mãos de Deus. Ele age!  

10- Evite o divórcio 
 
10.1 Ganhando por meio das perdas 

Jesus ensinou um maravilhoso princípio sobre perder para ganhar.  
Lc 9:24 "Porque qualquer um que quiser salvar sua vida, perdê-la-á: quem                       

perder a vida por minha causa esse a salvará” 

O sistema do mundo diz: jogue fora esse “lixo” homem ou mulher que não quer mudar                
de vida, porém Jesus nos ensinou a amar nosso inimigo. Amemos nosso cônjuge.             
Independentemente das circunstâncias, nosso cônjuge não é nosso inimigo, o Diabo sim. 
 

10.2 Você não precisa tornar-se um capacho  
 
Deus não quer que você se torne um capacho e passe sua vida toda sofrendo, ele                

quer que você busque. Jesus deseja resolver todos os seus problemas. 
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Ef 6:10 e 11 “Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do                             

seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes                         

contra as ciladas do diabo;” 

 

 
 
 
 
 
 
10.3 O que fazer se você já experimentou o divórcio e um novo casamento 
 
Você precisa buscar nas escrituras o padrão de Deus para aliança  
Voçie precisa se arrepender de ter casado de novo, receber perdão e continuar             

andando com Deus. 
I Jo 1:9 “Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos                             

perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça.” 

Por isso é necessário que haja arrependimento  
 

C- Reflexão: 
 

Trabalhando em unidade 

O passarinho macho, voando, entrava em ação, mergulhando e atacando, ele não            
deixava que nenhuma ave se aproximasse do seu ninho. Chame essa atitude de             
“possessiva ou ciumenta o que você quiser, mas o pequeno macho estava            
protegendo“ o seu lar e sua família. Ele saía voando atrás de ramos e os trazia ao                 
ninho, onde a fêmea puxava esses ramos para dentro e os tecia num lugar bonito:               
Cada raminho que o macho conseguia era um sucesso, quando o ramo caía no chão,               
o macho não se deixava abater pelo fracasso recuperava forças e partia em busca de               
outros ramos. Enquanto isso a habilidosa fêmea estava planejando e construindo um            
lar para seus futuros filhotes. O ninho ia tomando forma, quando ficou pronto provia              
abrigo, proteção e privacidade. Esse é um quadro do que acontece quando o trabalho              
é realizado em unidade. 

D — REFORÇO 

Não é errado sentir necessidade — Deus trabalha para suprir nossas carências através 
dele e do nosso cônjuge. 

É necessário viver em unidade no corpo, alma e espírito.  

À vida de uma só carne deve ser alimentada e suprida, sempre. 
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Deve-se colocar a necessidade do cônjuge em primeiro lugar.  
Coloque as diferenças como pontos fortes e não como obstáculos. 
Deus tem que ser o centro do seu casamento. . Nunca pense que o problema vem apenas 
do seu cônjuge, existe alguém trabalhando nos bastidores pra quebrar a unidade em seu 
casamento e desestabilizar sua família, estamos numa guerra espiritual. 
Que seu casamento seja redimido em Cristoe que cada um nunca se conforme com os 
padrões errados do mundo  e assim seu lar será um oasis e uma benção.  
Vivam como uma só carne 

 

 

E- Dever de casa  
 

1- O que no meu relacionamento conjugal faz sentir que eu e meu cônjuge 
somos uma só carne? 

 
 

 
 

2- O que fazemos que nos distanciam?  
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LIÇÃO 2A QUE BÓM SE ELE SOUBESSE... O QUE AS MULHERES MAIS PRECISAM... 

 

A – HISTÓRIA: 

Jaime estava em silêncio assistindo televisão, enquanto Vera sentia-se ferida por           
dentro pensando na razão por que ele se zangara de novo. Seu casamento, na época               
completara sete anos e dava sinais de desgaste. Ela então tentou quebrar o silêncio              
perguntando o que estava errado, ele recusou à responder. Alguns minutos depois            
repetiu a pergunta, a resposta dele magoou-a tão profundamente que ela começou a             
duvidar de sua capacidade como esposa. 

“Estou farto e cansado de ver você levar tudo tão a sério”. “Você é sensível               
demais”, “você tem que parar de ser criança!” “Vive querendo atenção o tempo todo”,              
“se eu soubesse que era assim não teria me casado com você”. Com essas palavras               
duras, Jaime colocou o casamento em rota de colisão; ele rotulou como “ fraquezas,              
duas das maiores forças naturais dela: sua sensibilidade e intuição. 

Na verdade eles se casaram sem adquirir o conhecimento e as habilidades            
necessárias para o casamento, e de satisfazer as necessidades emocionais, mentais e            
físicas um do outro. Ele pensava que sua maneira insensível e sarcástica de falar iria               
melhotar seu relacionamento; muito pelo contrário, ela devido a criticas, passou a ser             
uma mulher triste, amargurada e entregou-se a murmuração. Ele por sua vez            
fechou-se como ostra entrando novamente em profundo sitêncio E assim os anos se             
passaram sem que eles compreendessem suas diferenças e desfrutassem o melhor de            
Deus para a vida a dois. 

B - FUNDAMENTAÇÃO: 

1.COMPREENDENDO AS DIFERENÇAS GERAIS ENTRE HOMENS E MULHERES: 

1.1. Diferenças emocionais:  

a) As mulheres tendem a ser mais pessoais do que os homens. Elas se interessam 
mais pelas pessoas e pelos sentimentos. 
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b) As mulheres consideram sua casa como uma extensão de si mesma. Elas vêem 
o mundo como uma família, um ninho, um lugar de beleza. Seu trabalho 
consiste em nutrir, abrigar e cuidar. Elas querem amizade, família e filhos. 

c) As mulheres precisam de maior tempo para resistir a mudanças que afetam 
seus relacionamentos. 

d) As mulheres expressam-se verbalmente enquanto os homens tendem a se 
expressar de maneira corporal com poucas palavras. 

 

 

 

1.2 Diferenças Físicas  

a) As Mulheres tendem a viver mais que os Homens (devido á formação de 

seus cromossomos) 

b) O Homem e a Mulher diferenciam na estrutura do esqueleto. 

c) A Tiróide da Mulher é maior (ela resiste menos ao frio). 

d) O Sangue da Mulher possui mais água do que o sangue do Homem é por isso que ela tem 
a tendência a desmaiar. e 

e) O Homem possui 50% mais força bruta do que a Mulher. 

f) O Coração da Mulher bate mais rapidamente, a pressão sanguínea da Mulher é 10 vezes 
mais baixa que a do Homem - Ela tem menos tendência à hipertensão. 

g) A Mulher tem menos fôlego que o Homem. 

 

1.3. Diferenças Sexuais  

a) A sexualidade da Mulher está relacionada com o seu ciclo menstrual, a sexualidade 
do Homem é constante.  

b) A Mulher é mais estimulada pelo toque romântico e por palavras, enquanto o 
Homem é estimulado pela vista.  

c) A intuição da Mulher é aguçada, ela consegue prever acontecimentos, se alguma 
coisa vai dar errada.  

As diferenças atraem Homens e Mulheres e os unifica quando estão com o coração em Deus. 
Elas podem ser positivas, pois fazem com que o casal amadureça. 

2. 0 AMOR VERDADEIRO 

A simples paixão que gira em torno da gratificação sexual não basta para estabelecer 

uma relação duradoura. Infelizmente muitos casais acreditam que a paixão é tudo. O 
amor verdadeiro significa: “Vejo uma dificuldade em você permita que eu tenha o 
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privilégio de satisfazê-la”, o Amor verdadeiro não é egoísta ele dá a outra pessoa o que 
ela precisa e ajuda essa pessoa a crescer e amadurecer. 

 “O Amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta o amor jamais acaba”. 

I Co 13:7-8 

 

 

 

 

 

 

3. NÍVEIS BAIXOS DE MATURIDADE 

As emoções citadas abaixo são típicas de amor imaturo: 

Ciúme: É causado pelo medo de perder alguém que tem valor para nós porque supre 
nossas necessidades  

Inveja : Que surge do desejo de possuir o que a outra pessoa possui  

Ira: Resulta emu ma perturbação intima quando não podemos controlar a pessoa ou as 
circunstâncias  

Medo: Quando pensamos que nossas necessidades não serão satisfeitas  

Amor Maduro: É ajudar o conjuge a atingir todo seu potencial demonstrando o desejo 
sincere, de ver o conjuge progredir e crescer. 

4. QUANDO O MARIDO MAGOA A ESPOSA?  

Quando a critica. 

Quando não presta atenção as suas palavras € idéias. 

Quando não assume sua parte nos encargos domésticos. 

Quando não compreende as mágoas da mulher. Muitos Homens não conseguem ser 
humildes, a ponto de dar o ombro para consolar e apoiar a esposa. 

Quando age como se fosse superior a esposa 

Quando ignora o quanto às mulheres são preciosas e ricas em qualidades. 

Quando prefere dar prioridade às outras pessoas à sua esposa. 

Quando não se esforça para colocar romance ao relacionamento e não investe na 
relação. 

Quando perde a sensibilidade para com a esposa. 
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5. ALGUMAS NECESSIDADES BÁSICAS DE SUA ESPOSA: 

I Pedro 3:7 “Maridos, vós igualmente, vivei a vida comum no lar, com 

discernimento, e tendo consideração para com vossa Mulher como parte mais 

frágil, tratai-a com dignidade”. " 

Ore sempre por ela, para que ela tenha o melhor de Deus. Sua esposa precisa sentir 
que tem grande valor em sua vida, sendo mais importante que sua família, sua mãe, 
seus amigos seus filhos etc.  

Ela precisa ser consolada e confortada, sem que você faça sermões.  

Ela precisa de comunicação aberta e honesta.  

Ela precisa senti-se livre para ajudar você sem represálias.  

Ela precisa que você a defenda e a proteja.  

Ela precisa ser elogiada, sempre pelo que é e faz.  

Ela precisa saber que a opinião dela é importante e que você não tomará nenhuma 
decisão sem antes ser consultada e conversar com ela a respeito.  

Ela precisa partilhar da sua vida em todas as áreas (Família, emprego, amigos...).  

Ela precisa que você seja o tipo de Homem que seu filho queira imitar e que sua filha 
deseja como marido.  

Ela precisa que você seja bem humorado e que: 

● Você saiba corrigi-la com ternura e de maneira amável. 

• Você admita seus erros e seja humilde. 

• Você a defenda perante os outros. ; * - Você cuide bem dos seus filhos 

• Você ajude nas tarefas de casa. 

• Você saia com ela para namorar. 

• Você discipline seus filhos com amor e não com ira. 

• Você diga que a ama com muita frequência. 
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• Você planeje o futuro ao lado dela. — 

• Você compre presente íntimo para ela. 

• Você descubra suas necessidades sexuais. 

• Você lembre-se de datas especiais (casamento, aniversário etc). 

• Você diga sempre como se orgulha dela. : 

• Você não compare os parentes dela com os seus parentes de forma negativa. 

• Você a trate como alguém intelectual no mesmo nível que o seu. 

• Você a deixe ter tempo para conversar com às amigas. 

• Finalmente que a ame como está escrito na Bíblia. 

LEMBRE-SE: A submissão de uma mulher é o resultado do amor de um homem.  

Efésios 5:25 “Maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a 

igreja, e a si mesmo se entregou por ela”. 

6- QUAL É O PAPEL DO ESPOSO NO RELACIONAMENTO CONJUGAL? 

 

6.1 O Esposo é o Líder:  

 I Coríntios 11:3 “Quero, entretanto que saibais ser Cristo o cabeça de todo o 

Homem, e o homem o cabeça de toda Mulher, e Deus, o cabeça de Cristo”. 

Tem a responsabilidade final de liderança.  

* Deve exercer à autoridade que Deus lhe deu em amor, dando estabilidade à família. 
Deve resistir ao inimigo e não a família. 

 

6.2 O Esposo é Provedor:  

1 Timóteo 5:8 “Ora se alguém não tem cuidado dos seus e especialmente dos da 

própria casa tem negado a fé e é pior que o descrente” 

 Deve prover não somente às necessidades materiais mais também tudo o que for 
espiritual. 

Deve ensinar O evangelho a sua esposa e filhos. 

Deve ser exemplo do coração de Deus para à família (O coração de Deus está 

liação e restauração) 

sempre aberto para reconciliação  

Marcos 10:44 “E quem quiser ser o primeiro entre vós será servo de todos” 

6.3 O esposo também e Protetor: 

o Deve proteger a esposa com Constância e delicadeza. 

Deve tomar posição contra o pecado, deve corrigir os filhos com sabedoria e direção 
de Deus. 
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 6.4 O esposo é Intercessor e guerreiro:  

Tiago 4:7 “Sujeitai-vos, pois a Deus, mas resisti ao diabo e ele fugirá de vós”. 

Você é responsável pela batalha espiritual em seu lar pela sua esposa e filhos.  

Seja dirigido pelo Espírito Santo para discernir por onde o inimigo está entrando em 
seu lar. Cubra as brechas. 

 

 

 

 

7. TENHA DISPOSIÇÃO E HUMILDADE PARA ADMITIR RECONHECER SEUS PRÓPRIOS 
ERROS.  

Relações familiares são enfraquecidas quando homens e Mulheres não admitem seus 

próprios erros.  

 Se você tem mudado para melhor, e sua esposa não acredita que você realmente 
mudou, não fique bravo ou desgostoso, tente convencê-la gentilmente durante um 
certo tempo. Tenha paciência, mostre que você quer merecer o respeito dela. 

 

8. PORQUE O HOMEM PERDE A AFEIÇÃO PELA MULHER DEPOIS DO  CASAMENTO? 

Provérbios 27:7 “Para quem está de barriga cheia, o mel mais doce não tem 

valor, mas para quem está morrendo de fome qualquer sobra de comida é 

deliciosa”. 

O Homem fica farto porque imagina que a esposa agora é parte dele e não precisa 
mais conquistá-la. 

É necessário, manter a chama acesa no casamento, a conquista deve ser diária. 

Coloque sua esposa como número um em seu coração.  

Mateus 6:21 “Porque onde está o teu tesouro, ai estará tapribére o teu 

coração”. 

 

9. SUA ESPOSA PRECISA DO SEU OMBRO 

O seu alvo deve ser tornar-se um pia amável, terno e amoroso que não faz sermões. 

Os sermões nos momentos de tensão só causam, mais pressões.  

Colossenses 3:12 “Revesti-vos de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de 

humildade, de mansidão, de longevidade”. 

Quando sua esposa estiver se sentindo lá embaixo devido a alguma circunstância 
amarga, abrace-a com ternura dá-lhe seu ombro. 
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10. AJUDE SUA MULHER A VENCER A DEPRESSÃO. 

Tanto Homens como Mulheres sentem pressões diárias, essas pressões podem gerar 

depressão, se a sua esposa tiver pelo menos quatro dos seguintes sintomas abaixo, ela 
pode estar sofrendo de depressão. 

10.1 Sintomas Gerais da Depressão Feminina 

Tristeza, desânimo, perda de humor, despertar prematuro, acordar de madrugada, 
insônia ou muito sono, sentimentos de perda, memória fraca, suspiros, falta de 
interesse sexual. 

Se a sua Mulher tiver pelo menos quatro desses sintomas acima a êncoraje abfazer um 
exame medico complete mulheres que sofrem de depressão, TPM (tensão 
pré-menstrual) ou problemas hormonais precisam” de acompanhamento médico.  

A Mulher precisa colocar para fora do seu coração o que está sentindo, precisa falar, 
contar para alguém, se abrir, você pode ajudá-la, procurando um(a) professional na 
área de psicologia ou um aconselhamento. 

Esteja orando por sua esposa 

Tiago 5:16 “Confessai vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros 

para serdes curados. Muito pode, por sua eficácia a oração do justo”. 

11- ALGUMAS MANEIRAS DE CONSTRUIR UMA RELAÇÃO DE SUCESSO COM SUA 
ESPOSA 

I Pedro 3:7 “Maridos, vós, igualmente, vivei a vida comum do lar, com + 

discernimento; e, tendo consideração para com a vossa mulher, como parte 

mais | frásil, tratai-a com dignidade, por isso que sois juntamente herdeiros da 

mesma graça de vida, para que não se interrompam as vossas orações”. 

Procure compreender como você magoou ou ofendeu sua esposa. Elas são 
muito sensíveis, são capazes de guardar mágoas no coração, muitas vezes os esposos 
tem uma atitude crítica e dura, isso faz com que ela o rejeite. O esposo que age dessa 
forma deve pedir perdão e tomar-se terno, amável e mais sensível. 

Admita sua parte importante no enfraquecimento no relacionamento. Reflita e 
expresse seu arrependimento.  

Provérbios 29:23 “A soberba do homem o abaterá, mas o humilde de espírito 

obterá honra”.  

Faça elogios a ela pelo menos uma vez por dia. Que comida!”,  “Querida sou louco por 
você!”, “Você é linda!”, “Você é especial!” Elogie na frente dos amigos. 

Ressalte sempre os lados positivos dela. Não enxergue somente os defeitos, preste 
atenção nas qualidades.  

 

Lucas 6:37 “Não julguei e não sereis julgados, não condeneis e não sereis 

condenados, perdoai e sereis perdoados”. 
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12. O QUE AS MULHERES MAIS ADMIRAM NOS HOMENS 

 

As mulheres não gostam de Homens que são teimosos e não reconhecem os seus 
erros.  

As mulheres gostam de serem ouvidas. Procure ouvir o que ela diz.  

As mulheres gostam que os conselhos que ela dá aos homens penetrem como uma 
chuva em seus corações.  

As mulheres gostam quando o homem pede perdão pelos seus erros 

As mulheres não gostam de ficar fora do processo de tomar decisões. 

 

 

 

 

 

13. QUAIS SÃO AS PRESSÕES QUE AS MULHERES SOFREM? 

Ela precisa ser protegida.  

Efésios 5:29 “Porque ninguém jamais odiou a sua própria carne, antes a 

alimentou e dela cuida, como também Cristo o faz com a Igreja”. 

Ela precisa de descanso. O cansaço pressiona a Mulher - Faça de tudo para que ela 
descanse e durma o suficiente. 

Ela precisa de ajuda.” Não cobre muito deia como dona de casa, principalmente 
mulheres que trabalham fora para ajudar no orçamento financeiro, sente-se muito 
pressionadas por não serem 100% boas donas de casa. 

C - REFLEXÃO: 

Os bons momentos 

Nos bons casamentos, homem e mulher procuram se aprimorar pelo bem do ser 
amado. Ambos oferecem e inspiram força moral, dia após dia, compartilhando 
misericórdia, coragem, honestidade, disciplina e uma série de outras virtudes. Assim o 
todo de uma união se torna mais forte e belo que a soma de duas partes. Que bem 
maior possui a alma humana do que sentir que tem uma companhia para a vida 
inteira, para contar com'o outro nas horas de dor, estimular um ao outro no trabalho, 
estar com o outro em lembranças mudas, inefáveis no momento da última despedida? 

 

D - TAREFA DE CASA: 

1-Qual é o seu papel como esposo? 

 

 

23 
Bispos Robson e Lúcia Rodovalho 



FAMÍLIA DE SUCESSO 

 

2-Verifique durante essa semana se a sua esposa tem sentido algum tipo de pressão e 
tente ajuda-la. 

 

 

3-Você tem dado seu ombro para sua esposa? 

 

 

4-Lembre-se do que você estudou na lição e responda: o De que sua esposa precisa 
para ser feliz no relacionamento conjugal? 

 

 

 

LIÇÃO                "ELA PRECISA SABER" 

  2B                   O QUE OS HOMENS REALMENIE QUEREM... 

“Mulher virtuosa quem a achará? O seu valor muito excede o de finas jóias. O coração                
do seu marido confia nela, e não haverá falta de ganho. Ela só lhe faz bem e não mal,                   
todos os dias da sua vida. 

 

A – HISTORIA  

O Silêncio de Jaime 

Jaime estava em silêncio assistindo televisão, enquanto Vera sentia-se ferida por dentro            
pensando na razão por que ele se zangara de novo. Seu casamento, na época, completará               
sete anos e dava sinais de desgaste. Ela então tentou quebrar o silêncio perguntando que               
estava errado, ele recusou a responder. Alguns minutos depois repetiu a pergunta, a             
resposta dele magoou-a tão profundamente que ela começou a duvidar de sua            
capacidade como esposa. 

"Estou farto e cansado de ver você levar tudo tão a sério". "Você é sensível demais você                 
tem que parar de ser criança!" "Vive querendo atenção o tempo todo se eu soubesse que                
era assim não teria me casado com você". Com essas palavras duras, Jaime colocou o               
casamento em rota de colisão; ele rotulou como fraquezas, duas das maiores forças             
naturais dela: sua sensibilidade e intuição. 

Na verdade eles se casaram sem adquirir o conhecimento e as habilidades necessárias             
para o casamento, e de satisfazer as necessidades emocionais, mentais e físicas um do              
outro. Ele pensava que sua maneira insensível e sarcástica de falar iria melhorar seu              
relacionamento; muito pelo contrário, ela devido a críticas, passou a ser uma mulher             
triste, amargurada e entregou-se a murmuração. Ele por sua vez fechou-se como ostra             
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entrando novamente em profundo silêncio. E assim os anos se passaram sem que eles              
compreendessem suas diferenças e desfrutassem o melhor de Deus para a vida a dois. 

B - FUNDAMENTAÇÃO 

1. COMPREENDENDO AS DIFERENÇAS GERAIS ENTRE HOMENS E        
MULHERES 

É praticamente impossível ser feliz no casamento sem entender as diferenças entre            
Homens e Mulheres. 

1.1. Diferenças Mentais/ Emocionais 

a) Os Homens são orientados para a conquista/desafios/domínio gostam de futebol,           
(esportes em geral) são mais práticos, e possuem maior dedução lógica. 

 

 

b) As Mulheres se tornam íntimas das pessoas que conhecem e das coisas que as               
cercam: entram numa espécie de união com seu ambiente. 

c) Embora o Homem se ligue a pessoas e situações, ele geralmente não permite que sua                
identidade se mescle com elas permanecendo de certa forma separado. A Mulher            
considera a casa uma extensão de si mesma. 

b) As Mulheres se tornam íntimas das pessoas que conhecem e das coisas que as 
cercam: entram numa espécie de união com seu ambiente. 

c) Embora o Homem se ligue a pessoas e situações, ele geralmente não permite que sua 
identidade se mescle com elas permanecendo de certa forma separado. A Mulher 
considera a casa uma extensão de si mesma. 

d) O Homem pode ajustar-se rapidamente a mudanças.  

e) O Homem tende a expressar sua hostilidade pela violência física enquanto as 
mulheres tendem a se expressarem verbalmente. 

1) Os Homens veem o mundo como um lugar de conquista. As mulheres veem o mundo 
como uma família, um ninho, um lugar de beleza. Seu trabalho consiste em nutrir, 
abrigar, cuidar. Elas querem amizade, família e filhos. 

1.2. Diferenças Físicas 

a) Os Homens vivem menos que as mulheres (devido à formação de seus 
cromossomos). 

b) O metabolismo do Homem é normalmente mais alto que o das Mulheres.  

c) Os Homens diferem das mulheres na estrutura do esqueleto. 

d) Os Hormônios masculinos tem menos números que os hormônios femininos. 
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e) A Tireóide dos Homens é menor (resiste melhor ao frio) o sangue dos homens possui 
menos água do que o sangue das mulheres (é por isso que ela tem a tendência de 
desmaiar e se cansa com maior facilidade). 

g) Os Homens possuem 50% mais força bruta do que as Mulheres. 

h) O coração dos homens bate mais devagar do que o das mulheres, a pressão sanguínea 
deles é 10 vezes mais alta do que a dela (a mulher tem menos tendência à hipertensão). 

i) Os Homens tem mais fôlego do que as mulheres. 

1.3. Diferenças Sexuais 

a) A sexualidade do homem é constante, enquanto a sexualidade da Mulher está 
relacionada com o seu ciclo menstrual. 

b) Enquanto o Homem é estimulado pela vista, a Mulher é mais estimulada pelo toque 
romântico e por palavras. Ela sente-se atraída pela personalidade masculina. 

e) As Mulheres precisam de horas de preparação mental e emocional para o sexo. 
Quando o Homem é rude, ele anula o desejo da Mulher.  

d) Geralmente as Mulheres possuem uma intuição aguçada, conseguem prever se 
alguma coisa vai dar errada ou quando alguma coisa não está se ajustando bem. 

          As diferenças atraem Homens e Mulheres e os unifica quando eles estão com o 
coração em Deus. As diferenças são pontos positivos, pois faz com que o casal 
amadureça. 

2. O AMOR VERDADEIRO 

I Coríntios 13:7-8 "0 Amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta, 0 amor 
jamais acaba". 

A simples paixão que gira ao redor da gratificação sexual não basta por si mesma para 
estabelecer uma relação duradoura; infelizmente muitos casais acreditam que a paixão é 
tudo o que precisam no casamento. 
O Amor verdadeiro significa "Vejo uma dificuldade em você, permita que eu tenha o 
privilégio de satisfaze-la". O Amor verdadeiro não é egoísta ele dá a outra pessoa o que 
ela precisa e ajuda essa pessoa a crescer, amadurecer e atingir seu potencial na vida, 
 
3.AJUDE SEU MARIDO A TORNAR-SE MAIS SENSÍVEL  
 
Seu marido pode tornar-se um esposo sensível aprendendo com você. Seu exemplo é 
fundamental. 
A partir do momento que você começar expressar seus sentimentos de forma correta, ele 
observará isso e fará o mesmo com você. 
3.1 Aprenda a se expressar mediante três atitudes: 
a) Cordialidade: 
Ser cordial é aceitar amigavelmente alguém, é dar seu tempo, dedicação e todo o seu 
recurso a essa pessoa. Aprenda a considerar seu marido importante. O aceitando e o 
amando como ele é, não fique tentando mudá-lo e moldá-lo conforme expectativas 
irrealistas. Seu Marido precisa sentir-se importante, respeitado e aceito. 
Efésios 5:33 “A Esposa respeite o marido". 
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b) Empatia: Tente se colocar no lugar dele sinta sua dor e suas necessidades 
 
c) Sinceridade: 
Tenha uma atitude honesta com relação ao seu esposo, seja sincera e autentica, não dê 
lugar a mentiras. 
 
Provérbios 11:3 “A integridade dos sinceros os encaminhará, mas a perversidade dos 
desleais os destruirá". 
 
3.2 para motivar seu marido a mudar é preciso ter coragem, gratidão e 
tranquilidade: 
a) Coragem: 
 E o compromisso interior de perseguir um alvo valioso sem desistir. Seja 

perseverante! Deus deseja que você tenha uma visão de fé e confiança. A sua força para 
lutar e prosseguir vem de Deus. 
 
Efésios 6:10 "No demais irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu 
poder". 
Romanos 12:12 "Alegrai-vos na Esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na 
oração" 
 
b) Gratidão: 
E a apreciação sincera dos benefícios recebidos de outros. Quando a Mulher não tem 
um espirito de gratidão e só murmura, ela deixa de enxergar o lado bom que o marido 
tem. A gratidão motiva o Marido a ser uma pessoa melhor. Ele precisa muito seu elogio, 
e que você enxergue as qualidades que ele tem. Agradeça sempre a Deus por tudo. 
 
1 Tessalonicenses 5: 8 "Em tudo daí graças, porque esta é a vontade de Deus em 
Cristo Jesus para convosco" 
Salmo. 100:4 "Entrai pelas portas dele com ações de graça, e em seus átrios com 
louvor, renda graças e louvai ao seu nome". 
 
c) Tranquilidade:  
E uma paz interior que permite você reagir pacificamente a uma situação tensa, sem 
sentir medo, E necessário manter a calma, controlar. Quando você estiver calma terá 
uma visão melhor do que está acontecendo, além disso, ficar tranquila significa esperar 
em Deus. 
Salmo 27:14 “Espera no Senhor, sê forte, anima-te, e espera no Senhor" 
Romanos 8:37  "Mas em todas essas coisas somos mais que vencedores, por aquele 
que nos amou". 
 
4. NÃO CRIE EXPECTATIVAS IRREAIS NO SEU CORAÇÃO 

A expectativa irreal tem destruído muitos casamentos. 
As expectativas irreais fazem com que a mulher exija do marido muito mais do que ele 
pode oferecer, ele então poderá sentir-se frustrado por não corresponder às expectativas 
da esposa. 
 

Muitas mulheres se casam esperando que o esposo supra todas as suas necessidades 
afetivas, acreditando que ele é um príncipe encantado capaz de salva-la de todas as 
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situações difíceis da vida. É importante lembrar que o homem e também é humano e 
não é perfeito, só quem pode salvar a mulher de todos os seus os temores, e suprir todas 
as suas necessidades é Jesus. 

 
Filipenses 4:19 "E o meu Deus suprirá todas as vossas necessidades segundo a sua 
gloriosa e riqueza em Cristo Jesus". Tanto o homem como a mulher são limitados e 
precisam de Dons. 
 
5. ADMIRE SEU ESPOSO 
 
Efésios 5:33 "E a Esposa respeite (admire) o marido" 
 
As pessoas são atraídas por aqueles que a admiram e repelidas por quem as deprecia ou 
se mostra superior. 
A admiração é uma das necessidades mais profundas do Homem.  
A admiração motiva o Homem espiritualmente. 
 
I Pedro 3: 1-2 "Semelhantemente vós, mulheres, sede sujeitas a vosso próprio 
marido, para que também se algum não obedece à palavra, pelo procedimento de 
sua mulher seja ganho sem palavra, considerando a vossa vida casta em temor. 
 

6. ILUMINE-SE! 

93% da comunicação não é verbal. Daí a importância de você sorrir para o seu esposo 
mantendo-o bem humorada tendo um tom de voz (meigo). 

Provérbios 15:30 0 "A luz dos olhos alegra o coração...”. 

Não haja apenas com as palavras, mas seja carinhosa e terna.  

Plante sementes de amor. 

7. QUAIS OAS NECESSIDADES MAIS COMUNS DOS HOMENS? 

I Coríntios 7:33-34 “Os casados se ocupam em procurar agradar um ao OUTRO” 

Ele precisa sentir-se amado. 

Ele precisa ser admirado, e respeitado. 

Ele precisa ser compreendido e aceito. 

Ele precisa saber que seus conselhos são valiosos.  

Ele precisa ser apreciado. 

8. O PAPEL DA ESPOSA 

8.1. Ela é apoiadora: 

O esposo necessita ser honrado e respeitado. 

Deus, deu ao homem o desejo de conquistar, quando ele se sente mais disposto a 
enfrentar desafios. 
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As críticas impedem o esposo de prosseguir. 

Efésios 5:22-24 "As Mulheres sejam submissas a seu próprio marido, como ao Senhor, 
porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da Igreja sendo 
este mesma o salvador do corpo. Como, porém a Igreja está submissa a Cristo, assim 
também as mulheres sejam em tudo submissos ao marido”. 

8.2 Ela é Auxiliadora (Cercar) 

A palavra hebraica significa circundar. 

Este papel não é secundário, porém é vital. 

A esposa precisa cercar o esposo com apoio, exortação e conforto. 

Gênesis 2:18 "Disse mais o Senhor Deus: Não é bom que o Homem esteja só farlhe-ei 
uma auxiliadora que lhe seja idônea” 

8.3 Ela é Administradora 

A Administração santa e habilidosa da esposa aumentam tudo o que o esposo conseguir. 

A prosperidade vem através da busca da face do Senhor e do conhecimento dele. O 
Espírito Santo deseja guiar a mulher como administradora do seu lar. 

Romanos 8:14 "Pois todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus”. 

Provérbios 31:11 "O coração do seu amando confia nela, e não haverá falta de ganho". 
 
8.4 Ela é o Reflexo do amor de Deus 
Cuidar do esposo e da família também é papel dela, ela deve fazer isso com amor, 
dedicação e carinho. 
 
8.5 Ela é Intercessora (alguém que discerne) 
Ela deve orar a Deus pelo seu esposo e família, resistindo, ao inimigo. 
Tiago 4: 7 "Sujeitai-vos, portanto a Deus; mas resisti ao diabo e ele fugirá de vós". 
 
Ela deve pedir a Deus discernimento do que é certo ou errado.  
Ela tem dons singulares, dados por Deus, 
 
8.6 Ela deve procurar satisfazer as necessidades sentais do marido 
 

I Coríntios 7:4 "0 marido conceda a esposa o que lhe é devido, e também, o 
semelhantemente, a esposa, ao seu marido. A mulher não tem poder sobre o próprio 
corpo, e sim o marido, e também, semelhantemente, o marido, não tem poder sobre o 
seu próprio corpo, e sim a mulher. Não vos priveis,) um ao 0Edro, O salvo talvez por 
mútuo consentimento, por algum tempo, para vos dedicardes à c oração, e novamente 
vos ajuntardes, para que Satanás não vos tente por o causa 
C) da incontinência"  
 8.7 Ela é Companheira 

Gênesis 2:18 "Disse mais o Senhor Deus: Não é bom que o Homem esteja só farlhe-ei 
uma auxiliadora que lhe seja idônea" 
Seu primeiro ministério e a prioridade de sua vida deve ser seu esposo. 
Mantenha-se bem arrumada e com aparência agradável para honrá-lo. 

29 
Bispos Robson e Lúcia Rodovalho 



FAMÍLIA DE SUCESSO 

 

Respeite e o satisfaça-o com seu amor físico. 
Cânticos dos Cânticos de Salomão 2:16 "O meu amado é meu, e eu sou dele, ele 
apascenta o seu rebanho entre os lírios"  
 
C -REFLEXÃO 

 
A Esposa que quero ser 

 
Quero saber perdoar e não Ter um coração vingativo, saber crer buscando o caráter de 
Cristo, saber ser romântica surpreendendo o marido com atitudes criativas, ser sublime 
caminhando lado a lado com o meu esposo, quero Ter consciência de que o melhor 
lugar para estar é na presença de Deus. 
 
 
 
 

D- REFORÇO 
 

O desejo de Deus é que seu relacionamento com o seu esposo seja de excelência,               
repleto de alegria, paz e suprimento. 
 
João 10:10 "O ladrão vem para matar, roubar e destruir; eu vim para que tenham               
vida, e a tenham em abundância" Não deixe que o diabo roube o que Deus tem para                 
vocês. 
             Assuma seu papel como esposa! 

Casamento é lugar de suprimento emocional, os cônjuges devem compreender,          
perdoar e suprir um ao outro. Se existe carência em seu relacionamento, é tempo de               
mudar. 

Ame seu esposo. O amor motiva e aumenta a estima, respeite seus pensamentos             
e opiniões e nunca desista de investir na relação. 

E - TAREFA DE CASA: 

1 - Medite o Texto que está em "Provérbios 31:10-31" 

 

 

 

 

2 - Como você pode demonstrar gratidão pelo seu esposo? 
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3 - Nesta semana faça algo para agradá-lo seja romântica, sincera e não espere nada em                
troca. 

 

 

 

 

 

 

LIÇÃO 3 “COMUNICAÇÃO” 

 “Como maçãs de ouro em salvas de prata. assim é a palana dita a seu tempo  

Pv 25:11 

A - HISTÓRIA: 

Se meu passado tivesse sido diferente... 

Se meu passado tivesse sido diferente, eu teria visto meu pai ouvir com atenção e               
amar minha mãe. Ele abriria e expressaria suas frustrações. desapontamentos. Talvez           
eu teria visto meu pai dando a minha mãe compreensão e carinho que ela tanto               
precisava. Talvez eu não teria visto tanta rejeição. desaprovação, frieza e violência.            
Mas infelizmente, nunca presenciei, meus pais dialogando e se entendendo. Hoje sinto            
o quanto tenho fracassado na vida por não saber expressar bem. Como não fui              
ensinado pelos meus pais, não sei expor meus sentimentos. Cobro dos meus filhos e              
da minha esposa que me ouçam, mas só consigo gritar e puni-los, para manter à minha                
autoridade e o controle sobre eles, igual ao que meu pai fazia comigo e com a minha                 
mãe. Não consigo apoiar minha esposa, pois fui negligenciado e desapontado quando            
criança. Às vezes quero desabafar o que sinto, mas tenho medo de ser rejeitado e               
humilhado; lembro que chorava escondido deles, pois diziam: “homem não chora”.           
Engraçado que via minha mãe chorando pelos quartos! Quantas vezes minha dor ficou             
sufocada no peito, ninguém tinha tempo € paciência para ouvir-me. Minha mãe            
achava que eu deveria ser perfeito para receber atenção e amor de outras pessoas.              
Como posso ouvir Os sentimentos da minha esposa se ninguém ouviu os meus? Como              
confiar nela? As primeiras pessoas da minha vida, que foram meus pais, me             
desapontaram. Será que ainda posso aprender a me comunicar? 

B- FUNDAMENTAÇÃO: 

1. É POSSÍVEL APRENDER A COMUNICAR-SE AMOROSAMENTE 
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Não importa o quanto nossos pais foram perfeitos, ninguém é realmente perfeito. Se 
você tem problemas em se comunicar, nem tudo é culpa de seus pais. Salmos 27:10 
“Porque se meu pai ou a minha mãe me desampararem, o Senhor me acolhera”.  

Se vocês buscam um relacionamento sólido, poderão lançar mão dos recursos de Deus 
para terem uma comunicação honesta, madura frutífera. 

2. DEUS O COMUNICADOR MAIOR 

Comunicação 

Deus é um comunicador por excelência, pois usou homens diferentes em diferentes 
épocas para transmitir seus recados; através da Bíblia, Deus transmitiu seus sonhos, 
planos, sentimentos caráter, atributos e muito mais. Deus se fez conhecido através de 
Jesus que comunicou a mais sublime das mensagens para toda a humanidade na cruz 
do Calvário. Assim sendo, podemos buscar em Deus a capacidade de uma 
comunicação efetiva. 

3. HOMENS E MULHERES SAO COMO O OCEANO: 

Os Homens e Mulheres são como o oceano, que guarda na sua profundidade segredos 
e as mais diversas expressões do que é belo: 

Se mergulharmos nesse oceano, veremos muitos tesouros escondidos, lá 
encontraremos lindos cardumes corais maravilhosos, mas também encontraremos 
coisas velhas que jogaram lá e apodreceram: verdadeiras Sucatas. 

E necessário mergulhar através da comunicação para conhecer a outra pessoa. Isso 
exige maturidade e equilíbrio, pois estaremos vendo não somente as riquezas que a 
outra pessoa tem mais também sua feiúra e velharia.  

O Casamento é a maneira que Deus encontrou para que o Homem e a Mulher não se 
sentissem sozinhos podendo dividir suas necessidades falando de seus sentimentos e 
reservas sem medo de rejeição.  

Vivemos em um mundo onde as pessoas se sentem sozinhas no meio da muitidão. 

Solitários são aqueles que não têm com quem dividir sua alma. 

Marido e Mulher precisam afugentar a solidão, preenchendo um ao outro. 

4. FATORES QUE BLOQUEIAM A COMUNICAÇÃO: 

Um conjunto de fatores bloqueia o desenvolvimento da comunicação, como: 

4.1 Complexo de inferioridade: Surge quando a pessoa sente-se desvalorizada ou em 
descrédito, sente que não tem potencial e assim não fala de si mesma. Muitos casais 
possuem ciúmes devido a uma auto-imagem negativa 

4.2 Medo de rejeição: | 

A pessoa que já foi rejeitada na vida terá medo de expressar suas idéias e sentimentos. 
Daí o resultado de muitos casais não conseguirem se expressar lembrando que: Se o 
seu cônjuge tem complexo de inferioridade ou sente-se rejeitado ele precisa 
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aproximar-se muito de Cristo. Mostre quanto você o aceita como ele é, mesmo que o 
comportamento dele não seja favorável, mostre o quanto ele é amado. Não deixe que 
ele se sinta inseguro, dê a ele sempre palavras de aprovação e de ânimo. 

Romanos 15:7 “Portanto, acolhei-vos uns aos outros, como também Cristo nos 

acolheu para a glória de Deus” 

4.3 Opção pelo silêncio: 

Muitos casais optam pelo silêncio, em nome de uma falsa paz. Escolhem camuflar 
situações fugindo da confrontação de problemas/ Alguns também usam o silêncio como 
forma de agredir o outro. Deixam assim de crescer no relacionamento. 

 

 

 

4.4 Desequilíbrio do emocional: 
Aqueles que não conseguem controlar suas emoções: 
 
Quando um altera a voz para intimidar o outro. 
Quando um desabafa em lágrimas buscando sensibilizar o outro. 
Quando ambos começam a gritar e fazem gestos descontrolados.  
Quando chegam até a agressão física. 
 
Efésios 4:31-32 "Longe de vós toda a amargura, e cólera, ira, e gritaria, blasfêmia, e               
bem assim toda a malícia. Antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos,              
perdoando-vos uns aos outros, como também Deus, em Cristo, vos perdoou".  

5. ENTENDENDO COMO HOMENS E MULHERES REAGEM AOS PROBLEMAS  

Os homens vão para a caverna e as mulheres falam. Entendendo a maneira             
como cônjuge pensa e reage: 

Quando um Homem está aborrecido ou estressado ele automaticamente pára          
de falar e vai para sua caverna (fica calado) a fim de resolver as coisas. 

 Porque os homens vão para dentro de suas cavernas: 

a) Ele precisa pensar sobre o problema encontrando uma solução prática. 
b) Ele ficou estressado, e não quer tomar nenhuma decisão que possa se            

arrepender. 
As Mulheres precisam entender que os Homens precisam de tempo (ficar em            

silêncio) para pensar e colocar as coisas em ordem. 
As Mulheres erram quando invadem o momento introspectivo dos homens e O            
quando interpretam mal suas expressões. 

     Os Homens precisam da aceitação das Mulheres, mais do que do seu o conselho. 
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A Mulher dentro do diálogo vive tentando moldar os Homens, isso é o prejudicial.  
5.1 Por que as mulheres falam? 

a) Para transmitir ou colher informações. 
b) Elas falam, porque na verdade estão pensando em voz alta. 
c) Para se sentirem melhor e mais equilibradas quando estão aborrecidas. 
d) Para criar intimidade, seus sentimentos. 
e) Uma pesquisa feita afirmou que uma mulher fala aproximadamente 25.000 palavras            
por dia, e o homem fala 10.000 palavras. 
f) As Mulheres gostam muito de falar, na verdade quando elas falam é porque querem               
ser ouvidas. 
 
5.2 Mulheres aprendam a expressarem seus sentimentos quando estiverem zangadas: 
Provérbios 15:1 "A resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a              
ira”. 
Provérbios 18:21 "A morte e a vida estão no poder da língua; o que bem a utiliza come do seu                    
fruto". 

Quando a Mulher está zangada ela geralmente usa tons de          
acusação: 

 

Exemplos: 
"Você chega sempre atrasado!" 
"Você não me ajuda em nada!"  
"Você não me valoriza!" 

  As acusações desestabilizam o homem emocionalmente. 
Quanto mais o homem se sente pressionado e acusado pelas palavras da mulher,              

mais ele se afasta dela. 
Se a mulher deseja que seu marido se abra na relação e seja sensível, julgá-lo e                

diminui-lo como homem, não será o melhor caminho. 
Mateus 7:1 "Não julgueis, para que não sejais julgados". 

Você pode admoestar seu marido com amor e sabedoria, mas nunca se levantar             
ele. 

A esposa precisa ter sabedoria. Antes de falar ela precisa preparar o marido             
para ouvir. 

 

Exemplo: Substitua termos "Você" por termos "Eu sinto que Você...?" 

Fale pacientemente, amavelmente, e conscientemente, isso evitará que seu         
esposo reaja com ira e dureza. 

A Bíblia nos ensina a termos cuidados com a nossa língua (cuidado com o que               
falamos). 
Tiago 3:8 "Mas a língua nenhum homem a pode domar. E mal incontido, está cheia               
de peçonha mortal com ela bendizemos ao Senhor e pai e também com ela              
amaldiçoamos os homens, feitos a semelhança de Deus".  
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Existe hora certa para falar sobre os problemas, procure o momento apropriado para             
conversar.  

E importante evitar contendas' 
II Timóteo 2:24 "O servo do senhor, não viva a contender, e sim deve ser brando para                 
com todos, apto para intruir...” 

Infelizmente mulheres, fazem do seu lar um ambiente de brigas e não de             
conforto e segurança, isso acontece todas as vezes que há discussões que geram             
contendas, quando o cônjuge tenta medir forças um com o outro. 
Provérbios 14:1 "A mulher sábia edifica a sua casa, mas a tola, com as próprios               
mãos a destrói". 

Nunca fale com ironia e sarcasmo a fim de provocar seu-marido. 

Que suas palavras sejam sempre meigas, compreensivas e calmas. 

Quando seu marido estiver irado ou irritado, o melhor que você tem a fazer é               
esperar que a cabeça dele esfrie para conversar. 

Aprenda a arte de não murmurar. 

Provérbios 21:9 "Melhor é morar num canto de umas águas furtadas do que com a               
mulher rixosa numa casa ampla". 

A mulher rixosa é aquela que murmura, ou seja, que reclama o tempo todo.  
I Coríntios 10:10 "E não murmureis, como também alguns deles murmuraram e            
pereceram pelo destruidor". 

Que suas palavras sejam sempre meigas, compreensivas e calmas. 

Quando seu marido estiver irado ou irritado, o melhor que você tem a fazer é               
esperar que a cabeça dele esfrie para conversar. 

Aprenda a arte de não murmurar. 

Provérbios 21:9 "Melhor é morar num canto de umas águas furtadas do que com a               
mulher rixosa numa casa ampla". 

A mulher rixosa é aquela que murmura, ou seja, que reclama o tempo todo.  
I Coríntios 10:10 "E não murmureis, como também alguns deles murmuraram e            
pereceram pelo destruidor". 
 
6 – O HOMEM PRECISA APRENDER A OUVIR A ESPOSA  
 
Provérbios 18:13 "Responder antes de ouvir é estultícia e vergonha”. 

Quando sua esposa estiver falando, não fique apresentando soluções o tempo           
todo, apenas pare e lhe dê total atenção (Olhe nos olhos dela). 

A Mulher tem a tremenda necessidade de compartilhar com alguém o seu dia,             
que está acontecendo em sua vida e seus deixe que ela fale. 

Pesquisas feitas revelaram que a mulher precisa falar para liberar estresse. 
 

7 – APRENDAM A LIDAR COM A RAIVA 
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Tiago 1:19 "Sabeis, pois, estas coisas, meus amados irmãos. Todo homem, pois, seja             
pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para irar”. 
Sejam lentos para se irritarem. 

A irritação gera tensão, discutir estando tenso não é uma atitude sábia. 
Reconheça quando você se sente furioso (a). 

Nunca faça comentários ofensivos. 

Tenha cuidado com o que você diz, não desvalorize seu cônjuge com suas C)              
palavras - Você não precisa dizer tudo o que pensa. 

8 – AS BOAS RECORDAÇÕES...  
COMPARTILHE VALORES NA COMUNICAÇÃO  
Lembre-se sempre das vitórias já recebidas. 

I Coríntios 15:57 "Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus                
Cristo" 

E necessário ter boas lembranças, saber compartilhar as recordações agradáveis. 

Momentos preciosos devem ser lembrados promovendo assim uma boa         
comunicação como por ex: O nascimento de um filho, o momento em que construíram              
uma casa juntos, a realização profissional de um dos cônjuges.  

Olhe o lado positivo das coisas, não seja pessimista. 
9. ASSEGURE TEMPO, DÊ OPORTUNIDADE PARA QUE A 

COMUNICAÇÃO OCORRA. 
Reserve momentos para estarem juntos-somente os dois. Não permita         

interrupção dos filhos, telefonemas inoportunos ou outras atividades. 
Casais crescem na comunicação quando estabelecem um período para ficarem 

a dois. 
 
10. LINGUAGENS DE AMOR (MANEIRAS DE SE COMUNICAR) 
 

Palavras: Dizer "Eu te amo", com sincera admiração, elogiá-lo(a) de coração,           
expressar os sentimentos positivos com palavras. 

 
Lucas 6:45-Disse Jesus: "A boca fala do que está cheio o coração". 

Provérbios 16.24 "Palavras agradáveis são conto favo de mel: doce para a alma 

e medicina para o corpo. 

 

Atos e serviços: Fazer coisas agradáveis um pelo outro, ajudar. Servir ao outro é 
dizer: Importo-me muito com você, a ponto de deixar meus afazeres para ajudá- lo(a) 
com amor e termnura. 

Gálatas 5:13 “Vós, irmãos fostes chamados à liberdade. Não useis, porém a 

liberdade para dar ocasião à carne; mas servi-vos uns aos outros”  
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Presentes: Comprar um presente, e escrever um cartão com palavras de amor 
fazendo surpresa e comemorar datas específicas. São pequenos passos que fazem 
grandes diferenças. 

Provérbios 19:6 “E todos são amigos do que dá presentes” 

Toque físico: Afagar, bater de leve, abraçar, esfregar, carinho na cabeça, 
cócegas e carícias sexuais. Muitas mulheres reclamam que seu marido só a rocura na 
cama, e não são ternos durante o dia.  

Cantares 7:6-8 “Quão formosa e quão aprazível és, é amor em delicias! Esse teu 

porte é semelhante à palmeira, e os teus seios aos cachos de uvas. Dizia eu: 

Subirei à palmeira, pegarei em seus frutos 

Tempo de qualidade: Perambular juntos de mãos dadas, conversar bastante. 
Olhar as estrelas. Fazer atividades físicas juntos. Tudo isso melhora a comunicação e à 
intimidade do casal.  

Gênesis 29:18,20 “Jacó amava a Raquel e disse: Sete anos te servirei por tua 

filha mais moça, Raquel, serviu Jacó sete anos, e estes lhe pareceram, como 

poucos dias, pelo muito que a amava” 

 

11. COLOCANDO A TELEVISÃO NO SEU DEVIDO LUGAR 

Efésios 5:11 “Não sejais cúmplices das obras infrutiferas das trevas”. 

A TV não é por si mesma uma coisa ruim, perigosa e perniciosa. O grande problema é 
que seu poder está nas mãos de homens cujas mentes são 

inescrupulosas. Muitos casais não controlam o tempo quê gastam diante da TV, além 
de não selecionarem os programas.  

A TV é um meio de comunicação que bloqueia a comunicação em família. 

A TV dita: modismos, ideologias, consumismos desenfreado etc. 

A TV rouba o tempo de oração € leitura bíblica, impede a pessoa de ir a Igreja, torna-se 
um ídolo, torna normal todo tipo de prática imoral.  

A TV também funciona-como fuga para casais cujos conflitos ainda não foram 
resolvidos. Não podemos nos conformar com este mundo. 

Romanos 12:1,2 “Rogo-vos, pois irmãos, pelas misericórdias de Deus, que 

apresenteis o vosso corpo O po” sacrifício vivo, santo € agradável a Deus, que 

€ O vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mais 

transformai-vos pela renovação da vossa mente.  

 I Pedro 5:8 “Sede sóbrios e vigilantes. O Diabo vosso adversário, anda em 

derredor, como leão que ruge procurando alguem para devorar”. 

C – REFLEXÃO 
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O bilhete 
 

Minha Querida esposa: 

Nunca lhe disse quanto a amava. Nunca lhe disse que você ocupava uma grande              
parte de meu coração. Nunca lhe disse quão importante era o papel que você              
representava em minha vida. Pensei que haveria uma ocasião propícia para isso,            
qualquer dia em meio a nossa rotina. Depois de muitos anos vivendo juntos, vejo que               
fomos duas pessoas boas e decentes, porém que nunca se conheceram realmente.            
Escrevo este bilhete e meu desejo era que Deus enviasse ume anjo para lê-lo para você.                
Quero que saiba do meu amor por você e de minha tristeza por nunca ter lhe falado                 
desse amor. Mas agora você está morta e nunca haverá uma ocasião propícia para dizer               
o quanto eu te amo! 

Seu esposo 

D - REFORÇO 

A falta de comunicação saudável é tida como um dos grandes males da vida a               
dois. 

E necessário estar do lado do cônjuge em estado de partilha e Integração. 
Vocês aprenderam nesta lição alguns passos para se comunicarem com sucesso,           

como: a necessidade de demonstrar o quanto o cônjuge é amado e aceito, o quanto é                
preciso estar se comunicando sem reservas, a importância de saberem ouvir, de saberem             
lidar com a raiva, de terem boas recordações, a importância de separarem um tempo              
para ficarem juntos, e a importância de colocar a TV no seu devido lugar. 

Invista no relacionamento profundo com Deus; pois é o Espírito Santo que nos             
conduz a toda verdade, e nos ensina todas as coisas. 

 
E - TAREFA DE CASA: 
1-A técnica Carta de Amor (uma maneira de se comunicar de maneira (equilibrada): 

a) Encontre um lugar isolado, e escreva uma carta de amor para o seu cônjuge. 
 
 

b) Nesta carta, de amor expresse seus sentimentos de raiva, tristeza, medo, o            
arrependimento e amor. Ore e entregue a carta para seu cônjuge, separe um o              
momento com ele e comente sobre essa experiência. 

 
c) Exemplo da carta: 

 
Uma carta de amor 
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1. Por raiva 
Eu não gosto... 
 
Sinto-me frustrado (a) ... 
Fico com raiva de... 
Fico aborrecido (a) ... 

2. Por Tristeza  

   Sinto-me 
   Desapontado (a) ... 
   Estou triste porque... 
   Estou magoado... 

5. Por amor 
Eu amo... 
 
Eu quero... 
Eu entendo... 
Eu Sei... 
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Exemplo de carta: 

a) Por raiva: 
Querido não gosto quando você chega muito tarde em casa, sinto-me frustrada            

por não está me correspondendo como esposa, fico com raiva quando falo e você não dá                
atenção devida, Eu quero que você saiba o que penso... 

b) Por Amor: 
Querido eu te amo quando você chega e... 
 

c) Por medo: 
 
Tenho medo de perder você, eu não quero te perder... 
 

d) Por arrependimento. 
Sinto-me constrangida por te pedir perdão, quero dizer que sinto muito por ter             

levantado a voz contra você e não ter te compreendido, eu não queria brigar, te agradeço                
pela paciência e pela... 
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Eu quero... 
 

   Eu quis... 
   Eu quero... 
   Eu preciso... 
 

Eu preciso... 
Eu perdoo... 
 

3. Por medo 

Sinto-me preocupado  
(a). 

Eu tenho que. 

Estou com medo... 

Eu não quero... 

Eu preciso... 

      Eu quero... 

4. Por arrependimento 
Sinto-me constrangido(   

a). .. 
    Sinto muito... 
    Sinto vergonha... 
    Eu não queria.. 

 



FAMÍLIA DE SUCESSO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LIÇÃO    "FILHOS - UMA RELAÇÃO DE INTIMIDADE 
    4 

 
“ Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam”... 
Salmo 127:1 
 

A –HISTÓRIA 
 
Um dia 

Um dia quando as crianças crescerem, as coisas vão ser diferentes. A garagem             
não ficará lotada de bicicletas e brinquedos, nunca mais iremos tropeçar em skate,             
pilhas de papéis ou coisas espalhadas pelo chão. 

Um dia quando as crianças crescerem a cozinha ficará incrivelmente arrumada.           
A geladeira não ficará abarrotada de iogurtes e outras guloseimas. 

Um dia quando as crianças crescerem, minha querida poderá se vestir           
vagarosamente e terá tempo para um banho quente e demorado; tempo para cuidar dos              
seus belos cabelos e de sua beleza admirável. 

Dia quando as crianças crescerem o aparelho telefónico, ficará desocupado, sem           
parecer ter nascido grudado no ouvido de um adolescente. 
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Um dia quando as crianças crescerem eu não me assentarei mais sobre pedrinhas             
de cera; o banco traseiro do carro ficará arrumado, e graças a Deus não terei que                
limpar mais a sujeira do cachorro! 

Um dia quando as crianças crescerem não precisaremos mais correr atrás do rolo             
de papel higiénico e não vamos mais perder as chaves; não vou ter que ficar acordado                
até altas horas esperando a chegada deles.  

Um dia! Quando as crianças forem embora, as coisas serão bem diferentes, a              
casa ficará em ordem com um toque de elegância. A casa estará sossegada... Calma...              
Sempre limpa... Vazia! Então nesse dia lembraremos do passado, imaginando: "Talvez           
a gente possa cuidar dos netos para que essa casa volte a  ter vida e alegria". 
 
B – FUNDAMENTAÇAO 
 

1. PARA QUE DEUS NOS DÁ FILHOS? 
Deus poderia ter feito uma multidão de seres humanos, mas fez apenas um             

homem e uma mulher. E os encarregou de gerarem uma raça. 
 

1.1 Para nos mostrar o seu favor: 
 

Deus nos ama. Seu coração paterno desejava com-partilhar conosco a linda           
experiência de criar filhos. Eles não são dados para nos sobrecarregar ou nos fazer              
sofrer inutilmente, mas para formar-nos semelhança de Deus. o Pai Eterno. 

 
  
 
 
 
1.2  Para criá-los em Deus; 
Efésios 6:14 "Vós, filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor, porque isto é              

justo. Honra a 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. E vós, pais, não provoqueis à                  
irá a vossos filhos, mas criai-os na doutrina e instrução do Senhor. 
 
Colossenses 3.20-21 ”Filhos, em tudo obedecei a vossos pais; pois fazê-lo é grato             

diante do Senhor. Pais, não irriteis os vossos filhos, para que não fiquem             
desanimados.” 
 

 
Devemos ter uma atitude de seriedade e fé diante do privilégio de criar filhos              

no Senhor. Temos apenas uns 18 ou 20 anos para completar em cada filho a etapa de                 
formação. Não podemos perder nenhum desses anos.  

      1.3 Para encaminharmos a geração seguinte na vontade de Deus:  
Salmo 128 "BEM-A VENTURADO aquele que teme ao Senhor e anda nos            

seus caminhos. Pois comerás do trabalho das tuas mãos: feliz serás, e te irá bem. A                
tua mulher será como a videira frutífera aos lados da tua casa; os teus filhos com                
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plantas de oliveira à roda da tua mesa. Eis que assim será abençoado o homem que                
teme ao Senhor. O Senhor te abençoará desde Sião, e tu verás os bens de Jerusalém                
em todos os dias da tua vida. E verás os filhos de teus filhos, e a paz sobre Israel". 

A maior obra que podemos fazer nesta vida é a de criar filhos para que               
honrem ao Senhor e abram caminho para a extensão de seu reino. Deus não intervém               
diretamente na criação de nossos filhos. Nós e que devemos assumir esta            
responsabilidade. Não podemos ignorá-la, porque um dia vamos ter que prestar           
contas do que fizemos nesta área. 
             Deus manifestou a sua confiança em Abraão.  

Gênesis 18:17-19 "E disse o SENHOR: Ocultarei eu a Abraão o que faço,             
visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e nele serão               
benditas todas as nações da terra? Porque eu o tenho conhecido, e ele há de ordenar                
a seus filhos e a sua casa depois dele, para que guardem o caminho". Entretanto,               
revelou seu profundo desagrado com o sacerdote Eli por sua irresponsabilidade na            
disciplina e formação de seus filhos, I Samuel 2:12,27-30; 3:11-13. 

2. DETERMINANDO OBJETIVOS NA FORMAÇÃO DOS FILHOS 

Provérbios 22:6. "Ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando              
for velho não se desviará dele". 

Esta tarefa não é fácil. Requer uma dedicação séria durante muitos anos. Mas             
Deus nos assegura a sua graça e sabedoria. 

 
2.1. Compreendendo a natureza da criança 
Provérbios 22:15 "A estultícia está ligada ao coração do menino, mas a vara da              
correção a afugentará dele". 
 
Salmo 51:5 "5 Eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu              
minha mãe. 

As crianças não se inclinam naturalmente para o bem. Por isso devemos            
ensiná-las, formá-las e discipliná-las. 

 

2.2 As metas importantes na formação da criança são: 
Uma relação pessoal com Deus - consciência de que são parte da família de              

Deus e devem se relacionar diretamente com ele. 
A formação do caráter - capacidade para enfrentar as responsabilidades da vida,            

trabalho, casamento, sólida base moral, auto-disciplina, auto-estima, domínio próprio,         
controle sobre os sentimentos, gostos, etc. 

A formação social - clara consciência de sua identidade, capacidade de se            
relacionar com outros, assumir compromissos, e sujeição às autoridades.  

Formação Física - hábitos alimentares e higiene. 
 
3. QUAIS SÃO AS RESPONSABILIDADES DOS PAIS? 
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Há quatro áreas específicas de responsabilidade dos pais: exemplo, instrução,          
disciplina e carinho. Tudo isto são expressões práticas do amor. Além de aceitarmos os              
filhos como eles são, com seu próprio sexo, virtudes e debilidades cor dos cabelos e da                
pele, personalidade, devemos considerá-los que são herança do Senhor. Temos, portanto           
a responsabilidade diante de Deus de criá-los para a Sua glória. 
3.1 Dar exemplo: 

Os filhos aprendem tudo com o comportamento de seus pais. Ensinamos mais            
com o exemplo do que com palavras, ordens ou ameaças. O exemplo é a base               
fundamental para formação do caráter dos filhos. Eles procuraram imitar seus pais no             
que dizem e no que fazem. Não adianta cobrar ações de graça em toda e qualquer                
ocasião se os pais não agem assim. 

 
3.2 Instrução: 

Enquanto o exemplo é a base fundamental para a formação da vida dos filhos,              
instrução direciona e ordena essa formação. Instruir significa: ensinar, doutrinar,          
formar, capacitar, comunicar. As crianças não aprendem somente por ver e imitar, elas             
necessitam ser instruídas na: honestidade, justiça, perdão, generosidade, respeito pelos          
outros, puder e asseio, modéstia, diligência e etc. 

Também é responsabilidade dos pais incentivar os filhos a desenvolverem          
sensibilidade espiritual, docilidade e boa disposição diante de Deus.  

Os pais devem elogiar, felicitar e aprovar tudo aquilo que os filhos fazem bem              
ou quando mostram interesse de acertar. Isto ajudará a firmar os valores positivos do              
caráter. Faz com que os filhos se sintam reconhecidos e apreciados reforçando a             
auto-estima. 

Os filhos por outro lado, devem conhecer os limites de sua liberdade. Isso se faz               
com pequenas regras de funcionamento da casa. Essas regras devem ser poucas e             
razoáveis, e se exigirá o cumprimento. 

Quanto aos adolescentes, é necessário explicar-lhes bem as coisas. Não é bom            
agir com uma atitude simplesmente impositiva. Quando se explica isso ajuda na            
formação de critério e bom juízo, ainda que eles resistam diante de normas             
estabelecidas. 

Entretanto, apesar das boas e devidas instruções que os pais possam dar, nada             
substitui o exemplo dos pais. Muitos não seguem este princípio e acabam "apagando             
com o cotovelo o que escrevem com as mãos". 

 
3.3 Disciplina 

Colosseses 3:20,21 "Vós, filhos, obedecei em tudo a vossos pais, porque isto é             
agradável ao Senhor. Vós, pais, não irriteis a vossos filhos, para que não percam o               
ânimo. ”  

Provérbios 3:12 "Porque o Senhor repreende aquele a quem ama, assim como o pai              
ao filho a quem quer bem". 

Provérbios 13:24 "o que retém a sua vara aborrece a seu filho, mas o que o ama cedo                  
o disciplina". 

Provérbios 19:18 "castiga o teu filho enquanto há esperança, mas não te a ponto de                
matá-lo". 
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Provérbios 23:13,14 "Não retires a disciplina da criança, porque, fustigando-a com a            
vara, nem por isso morrerá. Tu a fustigarás com a vara e livrarás alma do inferno". 

Provérbios 29:15 "A vara e a repreensão dão sabedoria, mas o rapaz entregue a 

si mesmo envergonha a sua mãe". 

A relação de uma criança com Cristo prospera na medida em que obedece a seus               
pais. Jesus vive e trabalha na vida de um filho obediente. A obediência não é opcional                
nem se limita no que o filho considera justo. 
a) O uso da vara 

Os textos acima citados mencionam o termo vara repetidamente. Isso sugere um            
castigo físico. Não se trata aqui de simplesmente castigar a criança. O uso das mãos ou                
de objetos de uso pessoal foge do princípio e dos objetivos. As mãos servem para               
acariciar, proteger e afagar. Cintos, chinelos, fios elétricos, etc representam objetos           
pessoais. Mas a vara (pode ser uma simples varinha de madeira, ou mesmo um objeto               
de couro) de uso exclusivo, representa um instrumento de correção e disciplina. 

Também, a única área adequada para aplicar a disciplina são as nádegas, por ser              
uma região carnosa e sem nenhum órgão vital. Disciplinar não é torturar, ferir ou              
espancar. E um ato de amor ordenando o futuro dos filhos. 
c)  Ouando usar a vara 

Quando houver uma rebelião clara, quando a criança não acata uma ordem ou             
por qualquer outra ofensa seria. É responsabilidade dos pais livrar seus filhos de             
atitudes de rebelião. O objetivo principal na disciplina é ensinar os filhos a obedeceram              
a seus pais quando a eles se dirigem. É assim que Deus deseja: "filhos, obedecei a                
vossos pais... " 

As crianças sofrem muito quando seus pais não as disciplinam corretamente. A            
disciplina justa alivia o sofrimento e os libera do sentimento de culpa e do peso da                
consciência. 
d) Aspectos importantes da disciplina 

Deus estabeleceu os pais como responsáveis diretos pela conduta de seus filhos. 
Provérbios 4:1-9 "Ouvi, filhos, a correção do pai, e estai atentos para conhecerdes a              
prudência. Pois vos dou boa doutrina: não deixes a minha lei. Porque eu era filho de                
meu pai: tenro, e único em estima diante de minha mãe. E ele ensinava-me, e               
dizia-me: Retenha as minhas palavras o teu coração; guarda os meus mandamentos,            
e vive. Adquire a sabedoria, adquire a inteligência, e não te esqueças nem te apartes               
das palavras da minha boca. Não a desampares, e ela te guardará: ama-a e ela te                
conservará. A sabedoria é a coisa principal: adquire, pois a sabedoria; sim, com tudo              
o que possuis adquire o conhecimento. Exalta-a, e eia te exaltará: e, abraçando-a tu,              
ela te honrará. Dará à tua cabeça um diadema de graça, e uma coroa de glória te                  
entregará". 

O pai é a figura principal quanto à disciplina. Ainda que a mãe tenha que               
disciplinar, o filho deve saber que ela conta com o apoio de seu marido. Isto facilita a                 
tarefa da mãe. 

Os pais têm que mostrar unanimidade -na disciplina. A mulher deve ter o             
cuidado para não contradizer a seu marido e vice-versa. 

A disciplina deve ser administrada imediatamente após a ofensa ou          
desobediência. 
Eclesiastes 86:ll "Visto não se executa logo a sentença sobre a má obra, o coração               
dos filhos dos homens está inteiramente disposto a praticar o mal". 
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e) A disciplina deve ser: 

Com firmeza e decisão. 
Com critérios estabelecidos (não segundo as emoções).  
Proporcional à ofensa. 
Sem ira ou amargura. Os pais que disciplinam seus filhos irados transmitem seus              

sentimentos negativos. Os pais não devem proferir ameaças nem expressões de ódio. 
e)   O que deve ocorrer após a disciplina: 
             Explicação: a criança deve saber o por quê da disciplina. 
             Castigo: Com a vara e proporcional A ofensa.  
             Oração. 

Perdão: a criança deve saber que a partir da disciplina não há mais culpa pelo                
ocorrido, e que ela é amada pelos seus pais. Os pais devem dizer que a perdoa pela sua                  
atitude. 

Reconciliação: Isso significa reparar ofensas, pedir perdão, restituir coisa          
roubadas, voltar a amizades rompidas, etc. 
f)   Principais deficiências no exercício da disciplina 

Não condicionar a obediência à compreensão da criança: a criança não            
obedece, apenas concorda. Não há reconhecimento de autoridade, mas uma negociação. 

Não ajude na obediência para evitar confronto: auxiliar na execução quando            
a criança oferece resistência. Quando isto se torna hábito (vício) doméstico provoca            
sérios vexames estranhos ou públicos. 

Não ache desculpas e justificativas para as manias de seu filho: Exemplos: "é              
o gênio", "são os dentes”, “está com sono", etc. Nada disso justifica a rebeldia. A               
criança pode e deve obedecer aos pais em tudo e prontamente. 

Não diferencie ordens (mais ou menos importantes): ordens são ordens e            
devem ser obedecidas prontamente. Estabelecendo-se diferenças, confunde-se a criança.         
Ela não entende porque há mais severidade para umas ordens do que para outras. Ela só                
sabe que, às vezes, exige-se obediência e outras não. 

Não se deixar manipular: "Só essa vez", "é mãe, me perdoe", "eu prometo              
que não faço mais”, “estou tão cansado", "você nunca me deu isto ou aquilo". 

Não se deixe levar pela desculpa da memória: "oh! Esqueci". Vara é bom              
para a memória. 

Compensação por sentimento de culpa: os pais se sentem culpados por não             
poderem atender algumas necessidades e desejos, ou até caprichos dos filhos, por não             
terem recursos, Oe querem compensar tomando-se muito tolerantes. 

Exija obediência total, irrestrita e imediata: faça com que seu filho entenda e              
concorde que a autoridade delegada aos pais é dada por Deus. Pais inseguros apelidam              
frouxidão de amor ou compreensão. 

Exija obediência mesmo na ausência dos pais: "você não é meu pai nem              
minha mãe". Filhos desaforados e desrespeitosos para com os mais velhos e adultos em              
geral. 

Não se contente com uma obediência circunstancial: quem acha muita           
explicação para os erros dos filhos, também achará para os seus, diante de Deus. 

Entenda que a disciplina é corretiva e formativa e não punitiva: As Escrituras dizem:               
"vara da disciplina”, o castigo imposto pela vara, ao contrário de tentar punir visa,             
antes, corrigir defeitos e formar o caráter da criança. Castigo não é uma sentença              
punitiva, mas visa a formação do caráter e corrigi os defeitos da criança. 
           Persevere na disciplina: hoje disciplina, amanhã não. Isto confunde a criança. 
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Papai "Esquecido": sempre esquece as advertências que fez e volta a advertir.             
Ridiculariza-se a si mesmo e aos filhos. 
          Papai "Gamaliel" é o super mestre: sempre explica muito e não age nunca. 
Esquece que é a vara e não o sermão que afasta a estultícia do coração da criança. 

Papai "Eli" é o super espiritual: quer transmitir uma imagem forte do "Papai do               
Céu", sendo ele próprio um molenga. Os filhos não aprenderão a temer o "Papai do               
Céu" se não aprenderem a obedecer ao "papai da casa" 

Papai "Fariseu" exige e tudo e não faz nada. Os filhos não são estimulados e                
desafiados pelo exemplo, além de -perderem o respeito pelos pais diante da hipocrisia             
destes. 
3.4 Carinho 

Nossos filhos têm sentimentos e carências afetivas. Ê necessário que se some a             
todas essas ações, muito carinho. 

Carinho é o mesmo que afeto, meiguice, docilidade, atenção e cuidado. São            
maneiras de tratamento que expressam sensibilidade para com aqueles a quem amamos.            
Nossos filhos precisam saber quando somos sensíveis a eles e às suas necessidades. 

Existem algumas maneiras de se demonstrar isso: 
a) Expressão verbal 

Esta é a mais simples de todas, mas não menos importante. Dizer aos nossos              
filhos que os amamos é o mínimo que podemos fazer. Expressões como: "Eu amo              
você", "você é muito importante para mim", "sou gato a Deus por tua vida", "você é um                 
presente de Deus para nós", são simples, mas produzem um resultado maravilhoso.            
Todos gostamos de saber que somos amados. 
b) Gestos carinhosos 

As palavras muitas vezes não conseguem expressar tudo. São precisos gestos!            
Um afago, passar a mão pela cabeça, beijar, carregar nos braços, carregar nas costas,              
rolar pelo chão, correr juntos, brincar juntos, podem ser expressões mais fortes que as              
palavras. Juntos, procurem uma revolução de amor.  
c)Presentes Criativos 
 

Nesta época em que o consumismo e a moda nos levam a comprar             
brinquedos industrializados, diminuiu muito a criatividade dos pais. Presentes         
criativos, feitos pelos próprios pais (carrinhos de sucata, pipas, barracas,          
aviões, cavalinhos, etc.…) têm um valor muito maior. As crianças são           
sensíveis a isso. 

Também é necessário que os pais saibam ensinar o valor de cada            
presente. Eles devem ter um significado pessoal. Temos que presentear          
nossos filhos com coisas simples, porém significativas. Cuidado para não          
trocar CARINHO POR PRESENTES CAROS. O carinho é insubstituível! 

d) Valorizar suas ideias e coisas 
Ouvir os filhos: suas ideias e ideais. Interessar-se pelo que eles se            

interessam. Buscar suas opiniões e sugestões. Dar oportunidade para que          

eles se expressem e participem das decisões. Tudo isso são formas de dizer:             

"O que vocês são e dizem são importantes para nós". 
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Respeitando seus gostos e desejos e, levando-os a alcançarem seus alvos,           
ajudaremos na formação da autoestima deles. Nossos filhos precisam saber que são            
capazes e aceitos, respeitados como indivíduos. 

 
 

Encorajar ou criticar 
Para pensar... 

A criança que é sempre criticada, Aprende a condenar. 
A criança que é sempre hostilizada, Aprende a agredir. 
A criança que é sempre ridicularizada, Aprende a ser tímida.  
A criança que é sempre envergonhada, Aprende a sentir culpa. 
A criança tratada com tolerância, Aprende a se paciente. 
A criança que é encorajada, Aprende a ser confiante. 
A criança Que é elogiada, Aprende a apreciar. 
A criança que recebe um tratamento imparcial, Aprende a ser justa. 
A criança que vive com segurança, Aprende a ter fé. 
A criança que é a provada, Aprende a gostar de si mesma, 
A criança que vive com aceitação e amizade, Aprende a descobrir o amor no              
mundo. 

Dorolhy Law Note 
 

 
 
 
 
D-Tarefa de casa  

 
1) Até que ponto Deus responsabiliza os pais pela próxima Geração? 

 

2) Que diferenças as Escrituras assinalam entre a formação dos filhos de Abarão e dos              

filhos do sacerdote Eli? 

 

3) Com respeito à natureza humana que está toda torcida, o que nos ensina a própria               

experiência como pais?  

 

4) Converse sobre a importância de cada uma das áreas que merecem mais atenção dos              

pais. 
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5) Compartilhe experiências pessoais no exercício da responsabilidade dos pais. Anote os           

erros cometidos e lições aprendidas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

LIÇÃO FINANÇAS 
5 ADMINISTRAÇÃO COM EXCELENCIA! 

“Não vos enganeis: de Deus não se zomba: pois aquilo que o homem             
semear isso também ceifará”.  

Gálatas 6:7 
 

  
Liberdade financeira 

O dinheiro é algo que exerce forte influência na vida do homem. Pessoas correm              
de um lado para o outro, de lá para cá, buscando a realização de um sonho cada vez                  
maior e fazem sacrifícios em busca de alvos a serem alcançados. E notável a força do                
consumismo, as necessidades criadas pelos especialistas de marketing e o forte apelo            
das propagandas de televisão com ofertas constantes de liquidação conduzindo as           
pessoas a comprarem coisas supérfluas para si. Esta febre de consumismo tem levado             
muitos casais a bancarrota, desequilibrando a vida financeira, e provocando, em muitos            
casos a destruição do lar, devido a um Único caso: o mau uso do dinheiro. Será que é                  
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possível um casal viver sem que o aspecto financeiro traga peso, opressão, e conflitos              
dentro do lar? Muitos casais trazem verdadeiros tormentos para seus lares quando            
assumem uma postura fora do propósito de Deus. Entende-se a importância do dinheiro             
na vida conjugal, porém não podemos nos tornar escravos dele. Liberdade financeira é             
uma situação na qual o indivíduo recosta a cabeça no travesseiro e dorme             
sossegadamente, sem se preocupar com os compromissos financeiros assumidos e sem           
ter medo do que possa acontecer no dia seguinte. Essa liberdade financeira sã pode ser               
conquistada através de uma vida plena diante do Senhor. 

 

 
1- O PLANO DE DEUS PARA O DINHEIRO 

 
Suprir as nossas necessidades. 

Filipenses 4:19 "E o meu Deus segundo as suas riquezas em glória a de suprir em                
Cristo Jesus todas as nossas necessidades”. 

           Suprir as necessidades do ministério. 

I Coríntios 16:2 "No primeiro dia da semana cada um de vós, ponha de parte em casa                 
conforme a sua prosperidade". 

Suprir as necessidades dos outros. 

II Coríntios 12:13 “Compartilhai as necessidades dos santos, praticai a          
hospitalidade”.  

 
 
 
 

 

 
 

2- PASSOS PARA A LIBERDADE FINANCEIRA 

      2.1 Ser fiel nos dízimos 

Malaquias 3:8,10 "Roubará o homem a Deus? Todavia, vós me roubais e dizeis: Em               
que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas (...) Trazei todos os dízimos à casa do                
tesouro, para que haja mantimento na minha casa; e provai-me nisto, diz o Senhor              
dos Exércitos, se eu não vos abrir as Janela do céu e não derramar sobre vós bênçãos                 
sem medida. " 

O Dízimo é a décima parte de todo rendimento financeiro obtido pelo casal. 

O Dízimo deverá ser entregue na casa do Senhor imediatamente após o            
recebimento da renda financeira do casal. 

Provérbios "Honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua                
renda". 
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O dízimo deve ser entregue em primeiro lugar. Os demais compromissos           
financeiros devem ser quitados a seguir. 

O dízimo deve ser calculado sobre o rendimento bruto, pois os descontos            
incidentes são referentes a benefícios legais que o trabalhador tem direito tais como vale              
transportes, seguro-saúde etc. 

2.2 Ser fiel nas Ofertas 

Coríntios 9:7 "Cada um contribua segundo tiver no seu coração, não com tristeza ou              
por necessidade; porque Deus ama a quem dá com alegria". 

A Entrega da oferta é um momento oportuno para investir no reino de Deus. 

2.3 Ser generoso 

Provérbios 22:9 "O generoso será abençoado porque tira do seu pão e dá ao pobre". 

Ser generoso é compartilhar com o próximo. 

2.4 Ter disposição para o trabalho 

Salmo 128:2 “Do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás, e tudo te irá bem”. 

A palavra de Deus diz que: “Digno é o trabalhador do seu salário”. 
Não adianta ficar parado esperando que as coisas aconteçam. O trabalho           

dignifica o homem. O trabalho é uma fonte de prosperidade. 
Não devemos dar lugar a preguiça 

Provérbios 6:6 “Vai ter com a formiga, ó preguiçoso, considera os seus caminhos e sê sábio”. 

2.5 Não fazer negócios ilegais 
Provérbios 20:17 "Suave é ao homem o pão ganho por fraude, mas, depois, a sua               
boca se encherá de pedrinha de areia". 
Para Deus jogar na loto, no bicho, participar de jogos de azar não são coisas legais. 
 

Deus é contra o ganho de dinheiro fácil. 

Não se deve ser avalista de ninguém. 

Provérbios 6:1-2 "Filho meu, se ficaste por fiador do teu companheiro, e se te              
empenhaste ao estranho, estás enredado com o que dizem em teus lábios, estás preso              
com as palavras da tua boca". 

Emprestar dinheiro a juro também não é uma coisa legal e honesta. 

O Cristão não deve emprestar nem pegar dinheiro emprestado. 

Ezequiel 18:13 "Emprestar com usura, e receber juros, porventura, viverá? Não           
viverá”. 

2.6 Fazer o Orçamento doméstico. 

O esposo deve ser transparente com a esposa, deixando claro quanto ele ganha e              
o que está devendo. A esposa que trabalha também. 

O casal não deve gastar mais do que ganha. 
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A esposa deve corresponder à confiança do marido não gastando de maneira C)             
desnecessária e administrando bem o seu lar. 

Para que haja essa confiança o casal deve investir na comunicação.  
O casal deve fazer uma poupança. 
Um eletrodoméstico, carro ou um bem mais caro deve ser comprado de acordo             

com as reais condições do casal, além disso, tudo deve ser muito bem planejado. O               
Planejamento é algo importantíssimo. 

Deve-se evitar o máximo comprar coisas a longos prazos. 
2.7 Comprar somente o necessário 

Ter muito cuidado com as "liquidações" e "falsas liquidações". 
O Casal precisa resistir a tentação de sair comprando tudo o que vê pela frente. 
Muitas coisas são supérfluas, outras são desnecessárias.  
Pergunte a si mesmo: Estou precisando mesmo disso? 
Gastar dinheiro desnecessariamente é agir de maneir irresponsável. 
Isaías 2:55 "Por que gastais o dinheiro naquilo que não e pão, e o vosso suor 

naquilo que não satisfaz? 't 

2.8 Deve-se zelar pela economia doméstica 

 Pomos que ter cuidado com o desperdício. 

Não desperdiçar comida, apagar as luzes dos cômodos. Não gastar produtos de o             
limpeza desnecessariamente e etc. 

2.9 Não gastar compulsivamente 

Psicologicamente falando, muitos casais gastam de maneira compulsiva, isso         
está ligado com a auto-imagem gastar dinheiro pode ser uma maneira de disfarçar falhas              
na auto-estima. 

Muitos casais que passam por conflitos, compram apenas para se sentirem           
beminteriormente, porem depois ficam mais tristes do que antes. 

É incrível como as mulheres quando se sentem deprimidas saem comprando           
tudo o que veem pela frente. 

 
3. NÃO COLOQUEM A SEGURANÇA DE VOCÊS NAS RIQUEZAS 

Somente Deus pode preencher nosso desejo ardente de segurança. Ele é a nossa             
rocha que nos dá segurança, proteção e estabilidade. 

Salmo 19:14 "As palavras dos teus lábios e o meditar do meu coração sejam              
agradáveis na tua presença, ó Senhor, rocha, minha e redentor". 

Deus está sempre presente - Rocha significa segurança somente ele é digno de             
confiança. 

Devemos nos preocupar em primeiro lugar com o reino de Deus e a sua justiça. 

Mateus 6:38 "Buscai, pois em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça e todas                 
essas coisas vos serão acrescentadas". 

Podemos ser prósperos ou até ricos, porém não devemos colocar nossa           
segurança nas riquezas, nem nos tornar escravos do dinheiro. 
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I Timóteo 6:10 "Porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males; e alguns                  
nessa cobiça, se desviaram da fé e a si mesmos a se atormentaram com muitas dores". 

Tome cuidado para não serem cobiçosos ou ansiosos pelo dinheiro. 

4. O QUE DEVE FAZER O CRISTÃO DIANTE DESSA SOCIEDADE          
MATERIALISTA? 

Admitir que Deus é o dono de tudo, inclusive do nosso dinheiro. 
Aprender a se contentar com o que tem, não sendo ansioso. 
Descobrir deleites nos prazeres simples. 
Tornar-se um mordomo sábio, de todos os recursos dados por Deus, incluindo            

nossas finanças. 
Dar mais, viver com menos. 
 

 
A Compulsividade e o Cérebro 
 

Neurocientistas pensam que, na realidade a síndrome da compras que não difere            
muito do que acontece com um vício em uma base fisiológica. Alguns compradores             
compulsivos sofrem de algum distúrbio obsessivo. A ânsia incontrolável de comprar           
afeta 1% da população, principalmente as mulheres. De modo geral a pessoa sente uma              
tensão crescente e só acaba quando chega até a loja e compra algo. O processo de                
comprar é tão rápido que muitas pessoas acham natural, o que não é, e muitas mulheres                
entregam-se a essa compulsão em comprar porque: possuem medo do abandono ou            
estão deprimidas ou sentem medo da pobreza. 

 

 
Numa sociedade devotada à ganância, como a nossa, e edificada sobre o deus do              

dinheiro, cada cristão e cada família precisa de um código de ética financeira. 
Esse código de ética baseia-se no seguinte: Evitar a ganância, ser honesto, com             

nossas negociações, não mentir Dar a Deus o primeiro lugar em nossas vidas mediante a               
entrega dos dízimos e ofertas, sermos generosos com o próximo não dever nada a              
ninguém pagando as dívidas em dia, poupando, evitando investimentos arriscados,          
trabalhando de maneira fiel. 

Dinheiro e matrimonio podem mesclar-se bem, se ambas as coisas estiverem           
centradas em Deus. 

Jesus deseja governar nosso caminho e nosso dinheiro. Que possamos viver           
sem dever nada a ninguém, pagando as dívidas em dia, poupando, evitando            
investimentos arriscados, trabalhando de maneira fiel. 

 

 

1) Juntos façam um planejamento familiar da seguinte forma: 

a) Somatório dos ganhos do esposo e da esposa =_______________ 

b) Entregar o dízimo 10% da renda bruta =_______________ 
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c) Reserva para suprir as necessidades básicas(vestuário, saúde, escola, telefone, C) água, luz, 
etc) =_______________ 
 
d) Poupança mensal (reserva) =_______________ 
 
2) Responda sim ou não. 
 
a) Vocês administram bem o dinheiro que ganham? _______________ 
b) Vocês gastam sem um controle orçamentário? _______________ 

c) Vocês são dizimistas fiéis? _______________ 

d) Vocês têm coragem de dizer não quando solicitado a ser fiador? _______________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LIÇÃO  SEXUALIDADE  

 6 
“Se fecundas, multiplicai-vos, enchei a terra”. 
Gêneses 1:28 
 

 
A Saudade 

Quando você viajou para casa de deus pais, senti solidão. Quando acordei o             
relógio marcava sete horas, o frio dava uma sensação de preguiça. Levantei-me com             
certa dificuldade, não foi fácil sair da temperatura morna do cobertor, senti o quanto              
à cama parecia ser maior sem você ao meu lado. Passar esses cinco dias longe de                
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você foi como viver no deserto. Senti falta do seu cheiro, do seu corpo, da sua                
respiração.  

Eu sempre voltava para cama ficava lembrando de você. Lembrava do teu            
beijo molhado, do vibrar do meu corpo se aquecendo junto ao seu, seus abraços              
aconchegantes que se tornavam intensos e fortes. Lembrava-me também da nossa           
excitação que ia sempre tomando conta dos nossos corpos ementes. Como seus            
toques úmidos são ternos e carinhosos, das carícias de amor, quando meu coração             
palpitava de prazer, sentia também tantas saudades dos banhos que já tomamos            
juntos, dos discos de música clássica que ouvimos, das conversas envolventes na            
mesa de café. Do nosso calor sempre veio o êxtase e do clímax sempre veio o                
aconchego, sempre trocamos amor fazendo amor e sentindo amor. Querida não posso            
viver sem você... 

 

 

1.DEUS CRIOU O SEXO 

Deus determinou o sexo como relacionamento entre homem e mulher.  
Gênesis 1:28 "Sede fecundos, multiplicai-vos, e enchei a terra. " 

O Sexo e a reprodução foram ordenados por Deus, mesmo antes do homem             
pecar. Isso inclui o forte impulso sexual que homem e mulher sentem um pelo outro.               
(Esse impulso é normal, foi colocado por Deus).  

Os órgãos Sexuais foram feitos também para o prazer.  
O ato sexual foi um presente de Deus dado a Adão e Eva.  
Para Ter união sexual o casal precisa estar em aliança. 
Tanto marido como mulher tem necessidades que precisam ser satisfeitas no           

matrimônio. 
Quando uma pessoa se casa ela perde para o cônjuge o domínio sobre seu corpo. 
 
Ambos são proibidos de se recusarem sexualmente um ao outro. 

I Coríntios "O marido conceda a esposa o que lhe é devido, e também              
semelhantemente, a esposa, ao seu marido. A mulher não tem poder sobre o seu              
próprio corpo, e sim o marido; e também semelhantemente, o marido não tem poder              
sobre o próprio corpo, e sim a mulher. Não vos priveis um do outro, salvo talvez por                 
mútuo consentimento, por algum tempo, para vos dedicardes à oração e, novamente,            
vos ajuntardes, para que satanás não vos tente por causa da incontinência”. 

O Ato sexual é aprovado por Deus. 
 

2. O SEXO É UMA EXPERIÊNCIA QUE DEVE SER DESFRUTADA PELO 
CASAL QUE ESTÁ EM ALIANÇA  
 

Deus nunca planejou o sexo pervertido como, por exemplo: Filmes          
pornográficos, revistas pornográficas, masturbação, sexo em grupo etc. Isso tudo são           
falsificações do diabo. 

Para que haja união sexual é necessária pureza física. 
I Coríntios 6:18 "Fugi da impureza. Qualquer outro pecado que uma pessoa cometer              

é fora do corpo; mas aquele que pratica a imoralidade peca contra o próprio corpo ". 
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Quando homem e mulher estão feridos pelo pecado sexual, buscam satisfação           
em condutas compulsivas, tais como álcool, drogas, comida, compras ou múltiplos           
prazeres sexuais. 

Se você perdeu a pureza sexual saiba que Jesus deseja restaurá-la. 
Ezequiel 36:26 "Dar-vos-ei coração novo e porei dentro de vós; tirarei de vós o              
coração de pedra e vos darei de uma carne". 

O plano de Deus é que seja uma experiência sublime realizada entre os cônjuges.  
Deus deseja que tanto homem como mulher sintam prazer, porém que esse            

prazer não seja ligado a nenhum tipo de perversão. 
 

3. A IMPORTÂNCIA DO SEXO PARA O HOMEM 

a) Satisfaz seu instinto sexual: 
O impulso sexual do homem é mais forte do que o da mulher, o impulso dela é                 

mais esporádico, enquanto que o dele é mais constante. 
Deus ordenou que o homem fosse provedor, guerreiro deve ser por isso que seu              

impulso sexual é mais forte e constante. 
Par ilustrar isso vamos dar o seguinte exemplo: Cada gota do líquido seminal             

contém cerca de trezentos milhões de espermatozoides. 
Se o homem não liberar esses espermatozoides através do coito, se sentirá            

frustrado, afetando seu bem-estar físico e mental. Um homem saudável tem aumento de             
sêmen de 42 a 72 horas, isso precisa ser liberado. 
b) Satisfaz seu senso de masculinidade: 

Ao seu impulso sexual, ele precisa se sentir realizado sexualmente por isso o ego              
do homem é mais forte. 

Para um homem o insucesso no leito significa o fracasso total. 
c) Aumenta seu amor pela esposa• 

O sexo no casamento é um meio dado por Deus para enriquecer o casamento. 
d) Reduz as tensões no lar: 

Um homem satisfeito sexualmente geralmente é um homem contente, 
Quando -está satisfeito, os barulhos das crianças não o atingem tanto, e ele             

entende melhor a esposa. 
 

e) Proporciona-lhe a maior experiência de sua vida:  
Paraquedistas, pilotos, jogadores, motociclistas, esquiadores, todos concordam        

que o sexo é a experiência mais emocionante de suas vidas. Não existe maior              
experiência para o homem do que a sexual. 

 
3. A IMPORTÂNCIA DO SEXO PARA A MULHER 

 
a) Satisfaz seu senso de feminilidade: 

Se a mulher se considera um fracasso na cama, não terá autoestima, se sentirá              
inferior as mal-amada. 
b) Assegura-lhe do amor do marido: 

Todas as pessoas têm a necessidade básica de serem amadas. 
As mulheres são muito sensíveis e sentem muita solidão, quando não são            

satisfeitas na cama poderão até deprimir-se. 
As mulheres têm muita necessidade de romantismo. Se não são satisfeitas            

ficaram frustradas. Precisam também de muito carinho. 
c) Satisfaz seu instinto sexual: 
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O prazer sexual da mulher cresce com o passar dos anos. O desejo da mulher               
cresce a partir do momento que ela fica desinibida o marido pode ajudá-la tendo              
paciência. 

Quanto mais a mulher sente prazer mais ela dará prazer. 
d) Produz relaxamento para o sistema nervoso: 

As mulheres frígidas são mais nervosas do que as outras; pesquisas feitas            
revelam que no período que antecede a menstruação à mulher atingir mais o orgasmo              
para aliviar a TPM. 

Os órgãos reprodutores da mulher estão relacionados ao seu sistema nervoso. 
O Sexo existe para procriação, mas também para o prazer do casal e para o               

relaxamento. 
 
e) Para a mulher o sexo também é uma suprema experiência: 

Quando a mulher sente prazer e sente também que conseguiu dar prazer ela se              
sente feliz. A mulher precisa sentir prazer de maneira frequente, não somente de vez em               
quando. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. COMO DAR PRAZER A SUA ESPOSA? 
 
a) Faca do ato sexual uma expressão de amor: 

O ato sexual deve ser realizado com amor e ternura. 
Coloque as necessidades de sua esposa em primeiro plano, tente satisfazê-la. 

Não tente encurtar as coisas: seja paciente. Lembre-se quanto mais sua mulher             
for satisfeita mais o desejo dela irá crescer. 
b) Prepara-se para o ato: 

Essa preparação não começa na hora do ato sexual e sim durante a vida a dois. 
Comece o dia com todo romantismo, elogio, respeite-a. Prepare sua esposa com            

muita antecedência. 
Quanto maior for o egoísmo do homem muito mais ele será leigo no amor.              

Concentre-se em satisfazer sua esposa.  
c)  Pratique o auto controle: 
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Filipenses 2:4 "Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão o               
também cada qual o que é dos outros". 

A maioria dos homens que acusam suas mulheres de serem frígidas sexualmente            
constituem eles próprios como fator problemático da questão, 

O marido precisa aprender a controlar a ejaculação esperando pela esposa.           
Muitos ejaculam logo a esposa fica só na vontade, 

A esposa precisa no mínimo de 15 minutos de manipulação para chegar ao             
clímax. 
d)  Saiba o que excita uma mulher: 

As mulheres ficam excitadas com as palavras carinhosas e ternas além das             
carícias. 

O marido inteligente usará sua voz para excitar sua esposa através do receptor             
auditivo dela. Tenha cuidado com as críticas. 

Respeite o senso de pudor da sua esposa. 
Cuidado com os maus odores — O olfato é um dos principais sentidos. Não              

existem desculpas para o mau hálito, suor forte ou outros odores.  
Converse com sua esposa abertamente sobre o ato sexual. 
Ame sua esposa como uma pessoa, ninguém gosta de se sentir um objeto.             

Demonstre interesse pessoal por ela. 
e) Entenda a Clitagem: 

Clitóris — deriva do vocábulo latino clitóris, que significa "algo encerrado em             
outro". O constitui a parte de maior sensibilidade do organismo feminino. 

A estimulação manual do Clitóris pode fazer uma mulher tem um orgasmo antes             
mesmo que eu termine essa frase. 

A estimulação do clitóris é importantíssima. 
6. COMO DAR PRAZER AO SEU ESPOSO? 
a) Saiba que o sexo não é impuro: 

Hebreus 13:4 "Digno de honra entre todos seja o matrimônio, bem como o leito sem               
mácula". 

Você mulher também tem carências sexuais que precisam ser supridas. 
Tenha uma boa atitude mental sobre o sexo. Ter uma atitude mental positiva é a               

coisa mais importante para a mulher. 
b) O que você pensa de si mesma? 

A auto rejeição é um mal comum. 
Muitos homens estão preocupados se o pênis é pequeno ou grande, mulheres se             

preocupam se tem seios fartos ou não. O mundo tem estabelecido um padrão falso de               
beleza. Tome cuidado com isso. 

Sinta-se preciosa, bonita e amada por Deus, valorize-se, busque a cura para            
traumas emocionais, sinta-se bem para o seu marido e para você mesma. 

Você pode querer melhorar seu visual, porém é importante lembrar que a            
verdadeira beleza vem de dentro para fora. 
c) O que você pensa do seu marido também é importante: 

Existem mulheres que usam essa expressão "Não suporto que meu marido toque            
em mim" 

Não faça amor por obrigação. Se uma mulher crítica e não admira o marido o               
amor dele por ela morrerá. Tenha pensamentos positivos com relação ao seu cônjuge. 
d) Relaxe! 

E de extrema importância que a esposa relaxe ao praticar o ato sexual. 
Quanto menos tensa você for, melhor desempenho terá. Não leve problema para            

a cama. 
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e) Supere sua inibição: 
Embora o pudor seja uma admirável virtude na mulher, estará completamente           

fora do lugar no quarto de dormir. 
f) Lembrem--se os homens são estimulados pela vista: 

Muitas mulheres não se cuidam, vivem com a roupa amarrotada, cabelos sem            
penteado, etc... 

Utilize seus recursos para ficar bonita e cheirosa. 
Tome também a iniciativa, seja dinâmica na cama. Aja não fique só esperanto             

que as coisas aconteçam. 
g) Observe a higiene feminina diariamente: 

O muco vaginal exala mau cheiro, principalmente se ele secar. 
h) Fale abertamente sobre sexo com seu esposo: 

Diga a ele o que você gosta, o que não gosta etc... 
 

7.ALGUNS DISTÚRBIOS GERADORES DE PROBLEMAS SEXUAIS 
a) Distúrbios do desejo: 

Gerado por ansiedade ou depressão, geralmente quando o casal está muito           
preocupado com a vida financeira ou com os filhos, acaba levando essa ansiedade para              
cama. 
b) Vaginismo: 

Acontece quando a vagina se contrai, isso ocorre devido a traumas de infância a              
mulher que tem esse problema precisa de cura interior. 
c) Ejaculação precoce: 

30% da população masculina sofre desta disfunção. 
O problema pode ser associado com: preocupação excessiva ou temores mais           

profundos, traumas. 
A cura vem através de oração, compreensão por parte da esposa, terapia de             

comportamento e remédios. 
Um exercício que ajuda no tratamento: A posição em que o homem fica sobre a               

mulher e ao aproximar-se o momento da ejaculação este retira o pênis da vagina por               
alguns segundos retardando a ejaculação. 
d) Priapismo: 

Termo que designa uma ereção que se prolonga por mais de 4 horas. 
Ter cuidado, pois o sangue estaciona dentro do pênis e coagula podendo causar             

necrose. 
Existem medicamentos para isso a base de efedrina, o homem que estiver            

passando por isso poderá procurar ajuda médica. 
e) Dispareunia: 

Dor coital, muitas mulheres sentem dor na hora ou depois do ato sexual, daí a               
extrema importância de se procurar sempre um ginecologista. 
f) Impotência sexual: 

Gerada pela depressão, baixa estima, nervos periféricos danificados, perda de          
energia vital, raiva, amargura, ressentimento, temor de rejeição, sentimento de culpa,           
problema que pode ser resolvido também com reposição hormonal.  
g) Compulsão sexual 

O compulsivo(a) sexual tenta combater sua ansiedade através da prática sexual           
desde a masturbação. Essa pessoa precisa estar constantemente em oração além de fazer             
um tratamento. 

 
8. A SEXUALIDADE NA TERCEIRA IDADE 
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Quem está na terceira idade deve ter cuidado com a circulação sanguínea; bons             

hábitos alimentares, fazer exercícios e fazer reposição hormonal. 
O importante é que vocês saibam que o sexo não acaba com a idade. 
 

9. ALGUNS PASSOS PARA TER SUCESSO SEXUAL 
 
a) Estejam orando pelo relacionamento sexual 
Romanos 8:14 "Todos quanto são guiados pelo Espírito de Deus, são filhos de 
Deus”. 

Peçam orientação ao Espirito Santo e orem juntos. 
Arrependam-se de todos os pecados sexuais que você cometeu ante ou depois do             

casamento. 
Recebam restauração de Jesus. Perdoem a si mesmo. 
Perdoem a qualquer pessoa que lhe, com o tenha ferido ou usado sexualmente             

seu consentimento ou não. 
Deem prioridade a vida sexual, não a deixando de lado, a necessidade de você              

precisa ser suprida. 
I Coríntios 7:5 "Não vos priveis um do outroo, salvo talvez por mútuo consentimento,              
por algum tempo, para vos dedicardes à oração e, novamente, vos ajudardes, para que              
satanás não vos tente por causa da incontinência”. 

Preparem o ambiente para a relação, não percam tempo assistindo televisão ou            
fazendo outras coisas. Disponham juntos a terem uma vida sexual bem-sucedida. 

 
10. SENSUALIDADE 
 

Esposo e esposa devem tornar-se sensuais, um para o outro. 
Vocês podem tornar-se sensuais, tendo uma pele fresca, um sorriso meigo, um            

olhar furtivo, utilizando perfumes, cuidando da higiene pessoal e outros. 
Mantenham o caráter reto, sendo confiáveis, agradáveis e saudáveis. 
 

 11. FREQÜÊNCIA SEXUAL 
 

O casal não deve ficar muito tempo sem manter relação sexual, deve dar atenção              
e prioridade a isso. 

A relação não deve ser mecânica, porém vivemos em um mundo onde as coisas              
são tão corridas, agenda anda lotada por isso o casal deve se programar para manterem               
relações sexuais sempre. 

Ressaltando que a qualidade do ato é melhor do que a quantidade, porém a              
quantidade também é importante. 

 
12. ALGUMAS COISAS QUE VOCÊS PRECISAM SABER 
 

A menopausa pode ser evitada através da terapia de reposição hormonal. 
Já existem diversos remédios para a impotência (Os que têm problemas           

cardiovasculares devem ter cuidado). 
O desejo feminino tem sido recuperado através de reposição hormonal (indico os            

hormônios feitos à base de soja que não tem efeitos colaterais)- deve ser feita com               
muita orientação médica para prevenir o câncer. 

A mulher que sofre de depressão deve procurar ajuda espiritual e médica. 
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Já existem tratamentos avançados que dão excelentes resultados em prazo de           
seis meses. Os medicamentos influenciam a libido (Exemplo: anticoncepcional diminui          
a libido). 

Melhorar a qualidade de vidas como fazer caminhada e ter uma dieta com baixa              
calorias contribui para o bom desempenho sexual. 

 

 
 
O Orgasmo Perdido 
 
É impressionante como, mesmo nos dias de hoje, muitas mulheres não tomaram            

conhecimento do passo importante que é se Ter um orgasmo. O índice de orgasmos              
femininos nunca alcança nem chega perto do índice do homem. Quando não sentem             
orgasmo elas se culpam, como se isso fosse uma fraqueza pessoal de sua parte. Muitas               
mulheres estão perdendo oportunidades de ter prazer, além disso, elas ficam em            
silêncio, com inanição afetiva. Outras mulheres precisam se conhecer sexualmente. E           
não ficarem só esperando que o homem assuma o controle do sexo. 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

D – TAREFA DE CASA: 

Dando e recebendo afeto – Exercício prático. 

l) Planejem uma noite romântica juntos, livre de preocupações, vocês podem sair para             
jantar ou simplesmente passear de mãos dadas.  
 
 
2) Preparem o ambiente para o ato sexual seguindo o seguinte: 
 

a) Ore antes para que a noite seja uma benção. 
b) No momento que forem ter relação sexual não fiquem preocupados como           

orgasmo, deixem se envolver pelas carícias e palavras de amor por           
aproximadamente 30 minutos. 

c) Passados esse 30 minutos faça sua esposa sentir o clímax, depois dela você será              
próximo. 
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LIÇÃO        “PERDÃO” 

   7 

“Então, Pedro aproximando-se, lhe perguntou: Senhor, até quantas vezes meu irmão           
pecará contra mim, que eu lhe perdoe? Até sete vezes? Respondeu-lhe Jesus: Não te              
digo sete vezes, mas até setenta vezes sete”. 

Mateus 18:21-22 
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A Força do Perdão 

Eu tinha vinte anos e ele vinte e seis. Estávamos casados fazia dois anos, e eu                
nunca nem ao menos sonhava que ele pudesse ser-me infiel. A horrível verdade raiou              
como uma bomba sobre mim, quando uma jovem viúva, de uma fazenda vizinha, veio              
dizer-me que estava esperando um filho do meu esposo. Meu mundo desabou e entrei              
em colapso. Queria morrer, me senti traída, apunhalada pelas costas. Orei pedindo a             
Deus forças, orientação. E isso me foi conferido. Sabia que tinha que perdoar aquele              
homem, e realmente o perdoei. E também perdoei a ela. Não foi um perdão aparente,               
porém genuíno. Calmamente eu disse ao meu esposo o que tinha sabido, ele             
desmoronou. Encontramos juntos uma solução para aquele problema, que assustada e           
pequena criatura ela era! O bebê nasceu em minha casa. Todo mundo pensava que eu               
dera a luz, e que minha vizinha me estava "ajudando". Na realidade, a verdade era               
precisamente o contrário. 

A viúva foi poupada da humilhação (ela tinha três outros filhos e não tinha              
condição financeira para cuidar do quarto filho), o pequeno menino foi criado como se              
fosse meu filho. O erro que meu esposo cometeu tem sido um capítulo encerrado em               
nossas vidas. Porém, tenho lido amor e gratidão nos seus olhos por um milhão de vezes. 

(História verídica) 

 
1. COMO AS PESSOAS TENTAM RESOLVER SEUS PROBLEMAS NO 

CASAMENTO? 
 
As pessoas tentam resolver seus problemas no casamento: 
Fugindo - Isso não muda ninguém. 
Lutando - O que algo inútil. 
Desistindo - Isso é fútil sepultar os problemas nunca é o bastante. 
Lançando a culpa no outro - Não leva a lugar algum. 
Ficando triste ou deprimido - Isso é destrutivo.  
Vingando-Se - O que é letal. 
Comunicando-se - Sabemos que isso só funciona quando resolve o problema. 

"A melhor maneira de resolver os problemas é perdoar". 
 
 
 
 

2. RECUSAR-SE A PERDOAR, CRAVA UMA DOR SURDA NA ALMA DA          
PESSOA GERANDO AS SEGUINTES CONSEQÜÊNCIAS: 
 

Mateus 6:14, 15 "Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também nosso             
Pai vos perdoará as vossas ofensas”. 
a) Quando não perdoamos ficamos em escravidão. 
Mateus 18:3 4 "E indignando-se, o seu senhor o entregou aos verdugos, até que lhe               
pagasse toda a dívida". 

a) A falta de perdão frequentemente se manifesta em doenças físicas e mentais. 
b) A falta de perdão é a base para a fortalezas demoníacas. 
c) A falta de perdão afeta tanto ao q e se recusa a perdoar, corno ao não perdoado. 
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d) A falta de perdão bloqueia as promessas de Deus. 
Mateus 5:23-24 "Se, pois, trazeres ao altar a tua oferta, ali te lembrares que teu               
irmão tem alguma coisa contra ti, deixa perante o altar a tua oferta vai primeiro               
reconciliar-te com teu irmão, e então voltando faze a tua oferta. " 

e) Recusar-se a perdoar nos causa tribulação, contamina nosso espírito. Quando          
não perdoamos acalentamos o ressentimento, se não cuidamos do ressentimento          
nos tornamos amargurados. 

3. AMARGURA 

Hebreu 12:15 “atentando, diligentemente, por que ninguém seja faltoso,         
separando-se da graça de Deus; nem haja nenhuma raiz de amargara que brotando,             
vos perturbe, e, por meio delas muitos sejam contaminados”. 

O A Amargura polui a atmosfera de nossas vidas. Pessoas amargas atraem 
tribulação, pois ficam como cegas e tornam-se azedas. A Amargura é o resultado de 
uma falta de perdão de longa data. 

Se permitirmos que a amargura crie raízes veremos as seguintes consequências: 
l. Ela nos destruirá.  
2. Ela atingirá outras pessoas. Muitos vão ser contaminados. 
3. Ela dará a luz a outros pecados. 

4. Ela endurecerá e esfriará o coração. 
5. Ela esmagará o amor. 
 

4. COMPREENDENDO O PERDÃO 
 

Perdoar é conceder o perdão gratuito à outra pessoa sem reivindicar nada em 
troca. 

Perdoar outra pessoa não quer dizer, que rolamos pelo chão e nos fingimos de 
mortos, agindo como se a ação da outra pessoa fosse boa. Recusamos sim a acusar a 
pessoa. A parte que nos cabe é levar ofensa, ferimentos e memórias dolorosas até a cruz 
e deixá-los ali. 
Romanos 12?19 “Minha é a vingança, eu recompensarei, diz o Senhor”. 

Perdoar é um mandamento de Deus. 
Mateus 6:14-17 “Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso 
pai que esta no céu vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas 
ofensas, tão, pouco vosso pai perdoará as vossas ofensas”. 
5. O QUE ACONTECE QUANDO PERDOAMOS? 

 
Quando perdoamos colocamos um fim na nossa dor. 
Quando liberamos nossas ofensas, elas deixam de ferir-nos. O gosto azedo em 

nossa boca adoça-se de novo. 
6. PASSOS PARA O PERDÃO 

O perdão é um ato de vontade e não um sentimento. Ao decidir perdor: 
a) Sinta a dor, a ferida, o ressentimento: Evite o extremo de dizer “Eu não 

devia sentir-me dessa maneira”. 
b) Submeta-se a Deus: lembre-se como Jesus te perdoou; vá a cruz; ali você 

encontrará justiça e o poder para perdoar. 
c) Peça a graça de Deus para perdoar: Ainda que suas emoções gritem: “Não 

estou preparado, não posso” disponha-se, Deus age quando nos dispomos. 
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d) Libere a ofensa: Apague a dívida que a outra pessoa lhe deve. Apague a 
dívida pessoal, moral e relacional que você sente que a outra pessoa tem com 
você. 

e) Nunca volte a pensar na questão como se crime coronhada: No 
casamento isso quer dizer que você não deve usar aquela informação como 
arma contra o seu cônjuge, durante uma briga. Você pode falar sobre o 
assunto para resolver o problema, porém nunca use os seguintes termos: “ 
Você lembra daquilo que você me fez? ” 

f) Continue a perdoar: mesmo quando a pessoa continuar te ofendendo, não 
há limites de vezes que devemos perdoar. O amor não mantém registro de 
erros. 
O diabo fará tudo para que você resista em não perdoar. 

            Tiago 4:7 “Submeta-se a Deus, mas resista ao diabo e ele fugirá vos”. 
7. PERDOANDO O CONJUGE 

Devemos examinar a nós mesmo e não o nosso cônjuge. 
Mateus 6:37 “Não julgueis e não sereis Julgados não condenei e não 

sereis condenados; perdoai e sereis perdoados”. 
Não podemos rotular nosso pecado dizendo que ele é pequeno em 

relação aia pecado do nosso cônjuge. Para Deus pecado é pecado, ou seja, não 
existe pecado pequeno ou grande. 

O arrependimento do nosso cônjuge é necessário para que haja perdão. 
Jesus perdoou quando estava morto. 
 

8. PERDOANDO A SI MESMO 
 
Precisamos perdoar a nós mesmos, pois: 
a) Jesus nos perdoou. 
b) Não podemos perdoar os outros se não nós perdoamos. 
Mateus 2:39 “O segundo mandamento, semelhante a esse e: Amarás ao teu 
próximo como a ti mesmo”. 

9. NÃO TOME PARA SI A OFENSA DO SEU CÔNJUGE OU DE SEUS 
FILHOS 
 

Não podemos tomar a ofensa de nosso cônjuge ou filhos. 
Ajude a pessoa ofendida a perdoar. 
Não sinta pena do seu cônjuge, porém o ajude perdoar. 
 

  
O Poder do perdão 

Contemplemos o Senhor Jesus na cruz e meditemos na sua atitude para com             
aqueles que o faziam sofrer: "Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem!" O ódio               
daquela gente não o contaminava, o veneno dos seus sentimentos não lhe tocava sequer.              
A sua bondade e misericórdia permaneciam intactas. Nada podia azedar o seu espírito,             
alterar o seu caráter, ninguém tinha o poder de converter sua boa vontade em malícia,               
ou a sua generosidade em vingança. E eu? Conseguira meu cônjuge mutilar o meu              
espírito? Conseguira meu cônjuge atingir minha estatura moral? Contemplemos ainda o           
Senhor em relação ao ladrão arrependido. "Hoje mesmo estarás comigo no paraíso".            
Em meio ao seu sofrimento Jesus preocupou-se com aquele homem. O rosto de Cristo              
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estava desfigurado, irreconhecível, mas ele ainda era o médico dos médicos. Por isso             
quando ouve trevas por toda a terra o poder do perdão de Cristo entrou no coração                
daquele ladrão que morria ao seu lado. Só em Cristo podemos ter à disposição amor em                
perdoar, que ele nos conceda a graça de podermos imitá-lo. 

 

 
Perdão não é um sentimento e sim uma atitude. 
O falso perdão dá com uma mão e tira com a outra, ou seja, acontece quando a 

pessoa perdoa mais não esquece, perdoa mas perde a confiança, e diz que nada voltará a 
ser como era, parece até um perdão de tribunal com redução de pena. 

 Assim como Cristo nos perdoou devemos também perdoar. A Graça de Cristo 
tem que ser contínua em nós. 

Cristo nos perdoou sem vingança, não se queixou de nós, não perdoou apenas 
de lábios, não saiu comentando para todos que perdoou, esqueceu nossa dívida, apagou 
nosso registro de erros, deu o primeiro passo morrendo na cruz. 
Efésios 4: 32 "Antes sede uns para com os outros, benignos, compassivos, 
perdoando-vos uns aos outros como também Deus em Cristo vos perdoou". 
 

 
1- Peça ao Senhor Jesus para trazer à sua mente os nomes ou as fisionomias das 

pessoas que você precisa perdoar. O Espírito Santo é fidelíssimo ao fazer-nos 
lembrar nomes, algumas vezes de pessoas de quem nos esquecemos faz muitos 
anos: 
a) Anote os nomes em um papel, fazendo uma lista. 
b) Então no caso de cada um desses nomes, faça esta simples oração de perdão: 

Senhor, eu perdoo tal Pessoa (nome), por... (Identifique especifique todas as 
ofensas e    memórias ou sentimentos dolorosos) 

2- Separe um momento (dia) com seu cônjuge para se assentarem juntos: 
a) Neste dia relembre seu casamento ano, após ano, década após década, ou 

estágio após estágio. Peça ao Senhor Jesus que traga a sua memória todas as 
lembranças dolorosas. 

b) Após se lembrar perdoe seu cônjuge e peça perdão. Perdoe também a si 
mesmo pelas ofensas que cometeu e ore em seguida. 
 
 
 

LIÇÃO COMPROMISSO DE ALIANÇA- A CHAVE DA       
LONGEVIDADE 

    8 

 

“Dar-lhe-ei um só coração e um só caminho         
para que me temam todos os dias, para seu bem e bem de seus filhos”. 

Jr 32:39 
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O Bem mais precioso 

Há muitos anos, um rapaz e uma moça camponesa se apaixonaram e resolveram             
morar juntos. Quase não tinham dinheiro, mas inicialmente não ligavam para isso.            
Antes de morarem debaixo do mesmo teto, a moça fez um pedido ao rapaz: 

- Não posso nem imaginar que um dia a gente possa se separa; mas pode ser que                 
com o tempo nós nos cansemos um do outro, ou que você se aborreça e me mande de                  
volta a casa de meus pais. Prometa que se isso acontecer, me deixará levar comigo o                
bem mais precioso que eu tiver. O rapaz riu, achando bobagem, porém aceitou e assinou               
essa promessa. 

Determinados a sair da pobreza os dois da pobreza os dois passaram a trabalhar               
muito, até que com o passar de anos ficaram ricos; porém aprenderam a pensar mais nas                
coisas matérias do que neles. Agora homem, atraído por outra mulher, acaba            
envolvendo-se em outro relacionamento; como nenhum princípio regia sua vida,          
acreditou que aquela traição não traria consequências danosas. A esposa por sua vez,             
deslumbrada com que o dinheiro possa comprar, preparou-se em ajuntar riquezas. Os            
dois eram totalmente independentes e egoístas. Ele trabalhava muito e tudo que fazia             
por ela não a satisfazia, todas as vezes que lhe dava dinheiro, ela comprava terras e joias                 
às escondidas; e o lema de sua vida passou a ser: o que é meu é meu o que é seu é seu,                       
porque não davam satisfação um ao outro. Começaram a brigar muito, um feria ao outro               
com palavras e às vezes ela chorava queixando-se de não ser valorizada. Ele era bom               
para os filhos, porém não se importava comas necessidades e sentimentos dela; não             
havia acordo, combinação e nem tão pouco união. Como tempo, diante de tanta solidão              
entregou-se ao vício do jogo e da bebida.  

Certo dia resolveram dar uma festa manter as aparências. Durante o evento            
começaram a discutir por um motivo banal. Cansados de viverem assim, decidiram            
acabar com tudo. Ela então se lembrou do compromisso:  

- Você prometeu e assinou, que se eu fosse embora para a casa de meus pais,                
poderia levar o bem mais precioso que eu tivesse! Subindo a escada de sua mansão,               
eufórica e alegre, pegou sua caixa de joias e títulos de propriedades que havia adquirido               
foi embora com os filhos. 

Ele então ficou triste e desiludido, pois achava que o bem mais precioso que ela               
tinha seria ele. 

 

 

 

1. DUAS VISÕES DISTINTAS DE COMPROMISSO: 

Existem duas visões distintas de Compromisso: 
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a) Compromisso pode ser visto como um Contrato implícito ou explicito entre           
parceiros, no qual, enquanto uma pessoa cumpre sua parte do contrato, o outro             
parceiros, no qual, enquanto uma pessoa cumpre sua parte do contrato, a outra             
pessoa deve cumprir também a sua. 

b) Compromisso é visto também como uma Aliança que une duas pessoas numa só             
carne, num só corpo, num único sangue, no qual uma pessoa espontaneamente            
trata o cônjuge como tendo o mesmo valor que ela própria. 

 
2. O QUE É UM COMPROMISSO DE CONTRATO? (Compromisso 

Contratual). 

O compromisso contratual sobre o matrimônio depende da reciprocidade ou 
troca, é construído sob o atendimento de necessidades mútuas e geral dependência 
mútua. 

Quanto ás necessidades do cônjuge não são atendidas o compromisso contratual 
pode ser dilapidado, destruído. 

O compromisso Contratual é individualista para uns e recíproco para outros. Um 
só cumpre suas obrigações, se o outro também cumprir sua parte no contrato. 

As pessoas almejam mais coisas para o eu e menos coisas para nós. 

Á medida que um não cumpre o que está no contrato, o outro passa a boicotar 
(mesmo inconscientemente) o relacionamento, causado desgaste. 

O Compromisso contratual leva o casamento a uma encruzilhada. O 
compromisso é quebrado ao menor deslize. 

O compromisso contratual é baseado nas falhas e não nos acertos. 

 

3. O QUE É UM COMPROMISSO DE ALIANÇA? (COMPROMISSO        
BÍBLICO) 

O compromisso bíblico sobre o matrimônio é construído sobre um fundamento           
diferente: o da Aliança. 

No compromisso baseado na Aliança, os parceiros tratam um ao outro como            
uma só carne. 

Prometem amar com sacrifício de si mesmo, colocando o bem-estar da outra            
pessoa pelo menos no mesmo nível do bem-estar de si mesmos. 

No compromisso de Aliança, os casais dedicam um ao outro e ao compromisso             
assumido porque empenham sua honra, sua palavra e sua identidade. Cumprindo as            
obrigações em relação à outra pessoa, não importante o que a outra pessoa faça ou deixe                
de fazer. Sentem –se profundamente compromissados na aliança, para eles o casamento            
é sagrado. 

Malaquias 2:14 “Porque o senhor foi testemunha entre a Aliança entre ti e a              
mulher da tua mocidade”. 
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A Bíblia cita várias Alianças feitas por Deus com os Homens, entre elas destacamos: 

a) Aliança com Adão: 

Gênesis 3:15 “E porei inimizade entre e a mulher, é entre a tua descendência e a                
sua descendência: este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar”. 

Deus fez a promessa que enviaria Aquele que feriria a satanás. 

b) Aliança com Noé: 

Genesis 6:8 “... Noé achou graça diante do Senhor”. 

Deus prometeu que não haveria mais dilúvio sobre a terra. 

c) Aliança com Moises: 

Êxodo 19:5 “Agora se diligentemente ouvires a minha voz, e guardares a minha             
aliança, sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos. Embora toda a             
terra seja minha”. 

 Deus prometeu-lhe uma Terra que mana leite e mel. 

d) Aliança com Abraão: 

Sara e Abraão sem dúvida são um dos casais mais importantes de toda a história               
bíblica. A caminhada dos dois começa com o casamento em Ur dos Caldeus, morando              
depois em Harã de onde Deus os chama para a terra de Canaã, fazendo-lhe a promessa                
de serem pais de uma grande nação. A experiência desse casal com Deus foi intensa,               
podemos dizer que eram um casal hospitaleiro, (Gênesis 18:1-15), um casal de (Gênesis             
12:1-9); um casal solidário (Gênesis 12:10-20). Um casal totalmente consagrado ao seu            
compromisso um com outro e com Deus, (Gênesis 22:1-19) e também um casal que              
desenvolvia uma vida harmoniosa com a família. Abraão e Sara sempre se mostraram             
um casal obediente a Deus, e esta obediência trouxe benção a sua família. Abrão e Sara                
mostravam não somente a fidelidade mais também compromisso de amor para com            
Deus. Deus fez Aliança com Abraão (Tudo o que Deus possuía ficou à disposição de               
Abraão e tudo o que Abraão tinha ficou a disposição de Deus). 

Gênesis 15:18 “ Naquele mesmo dia fez o Senhor uma Aliança com Abraão,             
dizendo: A tua descendência dei esta terra, desde o rio do Egito até o grande rio                
Eufrates”. 

e) A Aliança com Jesus: o sacrifício na cruz sela uma nova aliança com os que               
creem nele. 

Romanos 5:12 “Pelo que, como por um Homem entrou o pecado no mundo, e pelo               
pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos              
pecaram”. 

Deus enviou seu filho Jesus para nos dar salvação. Ele veio e foi o único a                
cumprir todo o mandamento e mesmo inocente tomou nosso lugar na cruz, derramando             
sangue, para perdão dos nossos pecados. 
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João 3:16 “Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho              
unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça mais tenha a vida eterna”. 

Deus resolveu fazer Aliança com o Homem mesmo sabendo que ele poderia não             
querer isso. 

A aliança é um compromisso unilateral irrevogável, indissolúvel, no caso do           
casamente vale até que a morte os separe e não depende do outro; você o ama e quer                  
investir, a vida individual não é prioridade e sim a vida compartilhada que gera vínculo,               
segurança e responsabilidade. 

 

4. UMA RELAÇÃO DE PACTO 

Nesta vida só podemos desfrutar dois relacionamentos de pacto. Ambos estão           
fundamentados sobre a palavra de Deus arraigados em Seu caráter. O primeiro e mais              
importante é nossa relação de pacto com Deus. E o segundo é o Casamento entre um                
homem e uma mulher. 

Todavia, duas pessoas não têm uma relação de pacto uma com a outra, a menos                
que se liguem pelo matrimônio. 

É preciso honrar a aliança feita mesmo que não tenha sido a escolha de Deus. Na                
cerimônia de casamento: 

As alianças: são promessas de que cumpriremos a nossa própria palavra, não            
importa atitude da outra pessoa, e são firmadas para perdurar, independentemente das            
circunstâncias. A troca de alianças é um sinal visível de que se sela um pacto. Servem                
de lembrete para que o casal sempre se lembre dos votos que fizeram. 

Os votos do casamento: são compromissos firmados para de permanecer fiéis           
como marido e mulher, na riqueza ou na pobreza, para melhor ou para pior, na               
enfermidade ou na saúde, até que a morte os separe. 

Devemos ser fiel e guardar os votos que fizemos, mesmo quando o cônjuge é               
fiel ou não. 

Eclesiastes5:4-5 “Quando a Deus fizeres algum voto, não tardes em          
cumpri-los; porque não se agrada de tolos. Cumpre o voto que fazer. Melhor é que               
não votes do que votes e não cumpras”. 

As promessas feitas devem ser cumpridas (Amar, Honrar, Cuidar, Obedecer,          
etc...). 

É preciso compartilhar tudo (Corpos, Salários, Casa, Mobília, Herança, etc...). 

5. COMO É O CASAMENTO ENTRE DUAS PESSOAS QUE AINDA NÃO          
TEM COMPROMISSO COM DEUS? 

Neste caso, o casamento será apenas uma aliança entre duas pessoas. Como            
Deus não vive dentro de nenhum dos parceiros, não será ativo no casamento.             
Lembrando que os benefícios da Aliança estão disponíveis para aqueles que estão com             
Deus.  
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6. O QUE ACONTECE QUANDO APENAS UM DOS CÔNJUGES TEM         
COMPROMISSO COM DEUS? 

Somente Deus pode fazer dois em um, Se Ele não vive dentro de nenhum dos               
cônjuges é apenas testemunha do casamento. 

Quando apenas um dos cônjuges tem compromissos com Deus, o Senhor passa a             
fazer parte do casamento. 

I Coríntios 7:14 “Porque o marido incrédulo é santificado no convívio com a             
esposa crente e a esposa incrédula é santificada no convívio com o esposo crente”. 

O parceiro incrédulo é santificado pelo relacionamento do cristão com Deus e            
recebe os benefícios da Aliança, através das orações do seu cônjuge. 

 

7. O QUE FAZER QUANDO ALGUÉM SE CASA COM UMA PESSOA          
QUE NÃO FOI A ESCOLHA DE DEUS PRA ELA? 

Deus deseja que honremos a aliança, ainda que um dos cônjuges não tenha             
sido a escolha dele. É preciso até mesmo guerrear em oração para proteger os              
parceiros da Aliança. 

Efésios 2:12,13 “ Naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da          
comunidade de Israel e estranho as Alianças da promessa, não tendo esperança e             
sem Deus no mundo, mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe,              
fostes aproximados pelo santo de Cristo”. 

O único caminho para estar em relacionamento com Deus é através de Jesus             
Cristo. 

João 14:6 “ Eu sou o caminho a verdade e a vida ninguém vem ao Pai                
senão por mim”. 

Quando o Casal está em Aliança com Deus individualmente e como uma só             
carne, poderá experimentar a plenitude do relacionamento, como Deus havia          
planejado para o casamento. 

Eclesiastes 4:9-11 “Melhor e serem dois do que um, porque tem melhor            
paga do seu trabalho, porque se caírem, um levanta o companheiro, ai porém do              
que estiver só, pois se cair tem quem o levante. Também se dois dormirem juntos               
eles se aquentarão. Mas um só como se aquentará? ”. 

8. COMO FORTALECER A ALIANÇA NO CASAMENTO: 
a) Oração – Estejam orando sempre, para que a aliança com Deus também seja             

fortalecida. 
b) Tornando satisfeito no matrimônio – os Cônjuges tornam-se satisfeitos         

quando suas necessidades são supridas e quando se sentem valorizados e amados. 
c) Invista no Casamento – Amar é cuidar – Cuidar é amar – O amor precisa ser                

regado, invista tempo, de atenção ao seu cônjuge. Procure sempre ajudar espiritual. 

70 
Bispos Robson e Lúcia Rodovalho 



FAMÍLIA DE SUCESSO 

 

 

  

 
Aliança – Morte a vida independente... 

 
Você sabe o que significa viver em Aliança? Morte a vida independente!             

Você não poderá sentir-se feliz se seu cônjuge não se sentir feliz. Você passa por               
algumas frustações: Deixa a janela aberta, quando deseja fechá-la, faz o programa de             
final de semana favorito do seu cônjuge quando quer ir jogar bola, beija quando com               
dor de cabeça, põe a música baixa, quando a quer alta, escutar o que ela tem para dizer                  
quando quer ler aquele jornal! Aprende a ser paciente sem ficar amuado (a). 

No Casamento, dois tornam-se um, porém a pessoa mais importante não é você e              
sim a outra pessoa; você a ama mais do que si mesmo. Acreditar na Aliança é acreditar                 
eternamente no que dizemos na cerimônia, que o casamento é um compromisso para a              
vida inteira, feito na presença de Deus, um compromisso sério de doar um ao outro,               
enquanto viverem. É cumprir as promessas feitas no altar e ser fiel ainda que o outro                
não seja. 

Acreditar na Aliança e saber que se os dois estão juntos e devido à fidelidade de                
Deus, é acreditar que o amor é mais forte do que a própria morte, é estar junto nos maus                   
e bons momentos. 

Na relação de aliança o amor desperta nas pessoas o que há de melhor nelas. No                
amor podem ser elas mesmas. As pessoas que são amadas resplandecem. 

O amor é proporcional ao que você faz por ele (a). Nosso país está repleto de                
pessoas que nunca aprenderam a amar e doar-se, por isso existem tantos tribunais de              
divórcio. 

 

  
O casamento poder ser apenas um Contrato, onde os cônjuges são           

independentes um do outro, fazem o que querem e entram-se ao individualismo e             
egoísmo. Esse contrato pode ser rasgado a qualquer momento. 

O Casamento também pode ser uma Aliança feita entre duas pessoas e Deus,             
que vivem como uma só carne, um só corpo, onde não há egoísmo e individualismo, e                
se valorizam. Essa Aliança é muito forte só será rompida com a morte, está baseada na                
fidelidade. Nada pode separar o que Deus une. Mateus 19:6 “De modo que já não são                
mais dois, porém uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou não separe o Homem”. 

 
O que você deseja para a sua união conjugal, que ela esteja baseada em um               

Contrato ou em um Aliança? 

 
1 - Vocês leram a História de um casal que viva uma relação sem o compromisso de                 
Aliança, não havia entre eles acordo, nenhum princípio regia suas vidas, eram            
independentes. Os finais deste relacionamento como vocês leram foi muito triste. 
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a) Como seria a união deste casal de camponeses se o casamento deles            
estivesse baseado no compromisso de Aliança? Quais seriam suas         
prioridades? Um dos cônjuges esconderia alguma coisa do outro? Seriam          
independentes? Iriam se separar diante de alguma crise? 

b) Qual o final que vocês dariam para essa história, baseado no Compromisso            
da Aliança? 

 
2 - Identifique as necessidades do seu cônjuge. Elas estão sendo supridas? 

 
3 - O que seu cônjuge significa pra você? 

 
4 - Qual é o seu bem mais precioso? 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
Lição 9 – UNÇAO DO VINCULO 

 

“ Quando uma muda de carvalho tem apenas um ano de vida qualquer criança consegue 

arranca-lo da terra pela raíz, mas se lhe der tempo suficiente para crescer e se desenvolver 

nem mesmo um furacão será capaz de derruba-ló.” 
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A- HISTORIA  
 

Vinculo com Propósito 

 

Podemos andar juntos e termos visões diferente do que fazemos. Podemos construir 
juntos, mas termos atirudes diferentes. O andar junto pode significar avanço, mas quando 

tomos vinculo podemos construir um futuro. 

Houve um jornalista que resolveu entrevistr alguns homens que estavam construindo 

um prédio que abrigava uma obra social, com intuito de documentar aquele fato importante.  

Chegou no primeiro operário e perguntou: 

- O que você está fazendo? Resmungou o trabalhador: 
- Estou ganhando meu salario. Fez a mesma pergunta ao segundo.  
- O que eu estou fazendo? Ora bola, não está venso que estou colocando o concreto 

na viga? 
E o jornalista seguindo adiante encontrou um terceiro operário que passava 
sorrindo e assobiando enquanto trabalhava: 

- O que esta fazendo? Perguntou novamente o jornalista. O operário parou o que 
estava fazendo, virou-se para o jornalista e bastante alegre, disse: 

- Estou construindo um abrigo para pessoas carentes. Limpando as mãos com um 
pano foi logo falando: 

- Ali vai ser a cozinha. No outro lado será um dormitório feminino, no andar de 
cima, o dormitório masculino. Aqui vai ser a sala e ali a recepção.  
O jornalista admirado notou que aquele operário tinha um vinculo forte, 
demostrava interesse com o que fazia, tinha o bom senso de fazer parte de um 
projeto que tem proposito, que é útil. Enquanto os outros.... 

 
B – FUNDAMENTAÇAO  
 

A palavra vinculo demonstra atitude de atar ou ligar. 
Muitos andam lado a lado mais não fazem parte um do outro. 
No caso da história acima haviam três homens, cada um tinha um nível de vínculo, dois 

homens tinham um vínculo apenas material que era superficial e o outro homem tinha um 
vínculo forte, profundo que lhe dava satisfação e que o motivava naquilo que fazia.  

O vínculo do terceiro homem, não consistia, apenas em buscar o próprio interesse, 

mas investir no interesse do outro. 
 
 

1 – VíNCULO FRáGIL 
 

Eiste um texto na Bíblia que conta uma história parecida, que é texto de Gênesis 

12:1-9 e 13:1-11 
Gênesis 12:4 “ Partiu, pois Abrão, como o senhor lhe tinha dito, e foi Ló com ele.” 
Gênesis 13:1 “Subiu, pois, Abrão do Egito para o Neguebe, ele a sua mulher r tudo o que tinha 

e Ló com ele.” 
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Gênesis 13:5 “E também Ló, que ia com Abrão tinha rebanhos, gados e tendas.” 

 
Veja que Ló ia com Abrão, Abrão crescia e Ló também, Abrão viajava e Ló também apesar de                  
estarem juntos estavam separados.  

Ló andava com Abrão, mas não fazia parte do grupo. 
Genesis 13:11 “Houve contenda entre os pastores de gado de Abrão, e os pastores de gado de                 
Ló....” 

O vínculo de Ló era muito frágil. Na primeira crise que surgiu ele rompeu o vinculo e                 
separou-se de Abrão. 
  O vínculo superficial traz egoísmo, separação e visão deturpada 

Genesis 13:11 “ Então Ló escolheu para si, toda a campina do Jordão e partiu....” 
Ló tomou decisões baseada em sua visão limitada, baseada em fatos materiais e teve um fim                
de trágico, tudo por causa de vínculos frágeis. 
 

2 –CONSEQUENCIAS DE VINSULOS FRAGEIS 
 

- Viver por conveniência; 
- Tornar-se egoísta; 
- Só consegue ver as aparências;  
- Rompe relacionamentos com facilidade; 
- Esta sempre mudando; 
- Perde a credibilidade; 
- O fim é desastroso.  

 

 

3 – AS CONSEQUENCIAS DOS VINCULOS FORTES (São feitos por meio do Amor) 

 

-       Permanece firme apesar das circunstancias 

-       Partilha dos sonhos de outros; 

-       Busca além das aparências; 

-       Mantem relacionamentos fortes; 

-       Ganha credibilidade; 

-       Seu fim é glorioso. 

 

4 – AS DIFERENCAS FORTALECEM O VINCULO 

 

 

Você precisa manter em seu lar um ambiente incentivador. 

Existem diferenças entre vocês e para andarem juntos e fazerem parte um da vida do outro, é                 

necessário que se conheçam.  
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Isso pode ajudar vocês a caminharem juntos e verdadeiramente fazerem parte um da vida do               

outro. 

5 – ESTRATEGIA PARA AJUDA-LOS NO PROCESSO DE RESOLUÇAO DE PROBLEMAS. 

 

Estara vinculado requer conhecimentos crescente do casal. Lembrando: 

 

a) Ataque o problema e nunca a pessoa: 
Tente sempre apoiar e lembre-se: Os dois estão do mesmo lado, não jogue suas frustações               

sobre as pessoas. 

 

b) Reúna todas as informações  
Nada é mais prejudicial do que chegar as falsas conclusões ou conclusões definitivas no meio               

de uma crise. 

 

c) Relacione todas as opções  
De ao problema familiar pelo menos a mesma quantidade de tempo que daria a um               
problema profissional. 

 
d) Opte pela melhor solução  

Tenha em mente que as pessoas são a sua prioridade. 
Pessoas são mais importante que as coisas. 
Procure coisas positivas no problema, o que você em que aprender com isso? 

As coisas difíceis nos dão uma chance de crescer. 
 

e) Nunca retenha o amor 
Nunca deixe de amar a sua esposa e seus filhos, diga-lhes francamente como se sente               

e reconheça o problema, acima de tudo continue amando incondicionalmente. 

 

6 – PARA MANTER O VINCULO EM EXCELENCIA: 

 

a) Comunicar-se constantemente ( Processo que exige tempo e esforço) 
b) Compartilhar os mesmos valores. 

Valores comuns fortalecem a família e são extremamente benéficos as crianças           

durante a fase de crescimento. 

Identificar quais os valores que vocês desejam passar adiante. 

 

Exemplo: Compromisso com Deus, com o crescimento pessoal e da família           

experiências vividas juntos, desejos de dar algum tipo de contribuição a vida e etc. 
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Tire tempo para formular esses valores junto com seu cônjuge. Lembre-se se você nao              

tiver alguém vai fazer no seu lugar, não relute em assumir o papel de modelo. 

 

 

C – REFLEXAO 

 

“Os vínculos familiares trazem benefícios para uma vida inteira e a falta deles destrói              

gerações.” 

Textos para reflexão: 

Amos 3:3 – “Duas pessoas andarão juntas se não estiverem em acordo?” 

Eclesiates 4:9-12 

Isaias 40:30-31 

Deuteronômio 11:19-20 

 

 

D – TAREFA DE CASA 

 

1 - Pegue uma caneta e papel e escreva as coisas boas que vocês fizeram juntos, que deram                  

alegria a ambos ou que você proporciona alegria ao seu cônjuge. Façam separados um dos               
outro durante o dia e a noite cada um cole o que escreveu na porta do guarda-roupa e olhe os                    

dois juntos e comente sobre isso, ali aonde vocês são mais fortes nos vínculos. 

2 – Aquilo que você não está percebendo e foi anotado no papel, passe a dar mais atenção a                   

elas. 

3 – Deixe durante todo o curso essas folhas pregadas na porta do guarda roupa e a cada                  
semana repasse juntos o que foi escrito. Acrescente outras anotações a medida que vão              
realizando coisas juntos, vocês verão que no caminhar do seu casamento irão crescer juntos e               

com vinculo cada vez mais forte. 

 

 

 

 

LIÇAO 10 – ORAÇÃO 

 

“Com toda oração e suplica, orando em todo tempo no Espirito e para isto vigiando                             

com toda perseverança e suplica por todos os santos.”  Efésios 6:18 
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A – HISTORIA  

 

O ESTILO DE VIDA DE MINHA FAMILIA 

 

Deus literalmente tem feito nossa família funcionar através da oração. Temos permanecido            
prostrados diante de Deus. Nossa dependência dele tem sido nossa sobrevivência. Deus tem             
estado no controle de nossas decisões, relacionamentos, gozos e provações. Nestes cinquenta            

anos de casamento tenho presenciado o mover de Deus. Desde que casei sei o que a Bíblia                 
quer dizer quando admoesta “Orai sem cessar” fizemos da oração nosso estilo de vida. O               
membro mais importante da minha família é o Deus do Universo. Já tive respostas              

emocionantes de Deus através da oração, lembro-me quando orei horas seguidas para o meu              
filho passasse nas provas para fazer o doutorado, ele me ligou emocionado anunciando que              
Deus havia atendido minhas orações. Outra resposta foi quando Deus livrou minha família de              
um incêndio provocado por um furacão. Sempre recebo aqueles aqueles apertos de mão             

acompanhado de um sorriso rápido e agradecido; “Obrigada, mamãe, por orar” Ou aquele             
telefonema do tipo “Chame a corrente de oração rápido mamãe” quando a calamidade se              
abate sobre eles ou algum amigo. A maior herança que eu e meu esposo deisxaremos para                

nossos filhos foi a importância e o poder da oração familiar. Há cinquenta anos quando eu e                 
Chris nos casamos, fundamos nosso casamento sobre a oração. Isso deve ser prioridade na              

vida de um casal.  

 

Evelyn Christenso 

 

 

B – FUNDAMENTAÇAO  

 

1 – PORQUE PRECISAMOS ORAR? 

 

A oração é alimento para o nosso espirito, não podemos vive sem orar. 

Não existe família de sucesso sem oração. 

A oração verdadeira transforma a vida. Orar é mudar. 

Quando oramos Deus revela nossos esconderijos, onde guardamos nossos erros e nos livra. 

Quando oramos passamos a pensar os pensamentos de Deus, passamos a desejar o que ele               

deseja e amar o que ele ama. 

Quem anda com Deus considera a oração a coisa principal de suas vidas. 
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A oração era o estilo de vida de Jesus. Ele nos deu o exemplo.  

Marcos 1:35 

Um espirito dedicado a oração será um espirito que Deus falará. 

Paulo nos advertiu a estarmos em oração. 

Efésios 6:18 “Com toda oração e suplica, orando em todo o tempo no Espirito, e para                              

isto vigiando com toda perseverança e suplicas por todos os santos” 

 

2 – ESPOSA E O ESPOSO PRECISAM ORAR JUNTOS 

 

O inimigo fará tudo para impedir vocês de orarem juntos, pois ele sabe que por meio da                 

oração vocês vencerão e serão famílias de sucesso 

Orar é a coisa mais intima que o casal pode fazer . 

É essencial para a saúde do casamento. 

São necessárias: pratica, dedicação, constância e consciência. 

Nosso cônjuge é um parceiro de oração.  

 

Mateus 18:20” Porque onde estiver dois ou três reunidos em meu nome, ali estou no                            

meio deles”  

 

Temos o poder do acordo: 

 

Mateus 18:19 “ Em verdade vos digo que, se dois dentre vos, sobre a terra,                             

concordarem a respeito de qualquer coisa que, porventura pedires. Ser-lhe-á concedida                     

por meu pai que esta no céu.  

 

Todas as ações do céu são geradas pelas orações da terra.  

 

3 - COMO ORAR JUNTOS 

 

Não critique a oração feita pelo seu cônjuge. Ore em unidade 

Preste atenção na oração que o seu cônjuge está fazendo. Respeite-a(o) 

Ore em espirito (línguas), ore com a mente (português) e ore em voz alta. 

Procure não cansar seu cônjuge exigindo que ele ore por muito tempo, seja objetivo 
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Entre na presença de Deus com gratidão por toda a provisão e cuidado Dele nas suas vidas. 

Apresente a ele todas as necessidades e desejos de vocês e família 

Mantenham a opinião própria fora, ore a vontade de  Deus. 

Marque um compromisso diário de oração. Tenham disciplina 

Busque a Deus o renovo espiritual e o batismo no ESPIRITO SANTO. 

 

Atos 1:8 – “ Mas recebereis poder, ao descer sobre vos o Espirito Santo, e sereis                               

minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até aos                            

confins da terra.”  

 

4 – SEIS PASSOS PARA QUE A ORACAO FEITA PELO CASAL SEJA ATENDIDA: 

 

a) Resolva o que vocês querem da parte de Deus  
 

Infelizmente muitos casais ficam indecisos, um quer uma coisa e o outro outra sem entrar em                

acordo 

 

Tiago 1:6 – “Peça, porem, com fé, em nada duvidando; pois o que duvida é semelhante                              

a onda do mar, impelido e agitada pelo vento” 

 

A determinação é muito importante. Sejam determinados. 

b) Leia as escrituras que prometem a resposta que vocês necessitam  
 

Josué 1:8 “Não cesses de falar deste livro da lei: antes medita nele dia e noite, para                                

que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito; então fará                        

prosperar o teu caminho e serás bem sucedido” 

 

A palavra de Deus dever ter prioridade em nossas vidas, ela  alimenta nossa fé. 

 

c) Peça a Deus as coisas que vocês dois desejam em perseverança 
 

Mateus 7:7 – “Pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis; batei e abrir-se-vos-á. Pois,                        

todo o que pede, recebe; e, o que busca, encontra; e a quem bate, abrir-se-lhe-á.” 

 

Devemos persistir em buscar a Deus 
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d) Creiam com toda fé que vocês irão receber 
 

Marcos 11:24 – “Por isso vos digo: Tudo o que vocês pedirem em oração, creiam que já                                

o receberam, e assim sucederá. “  

 

Tudo quanto vocês precisam esta providenciado nas regiões espirituais. Aquilo que esta na             

região espiritual fica sendo real mediante a fé.  

 

e) Recusam-se a duvidar 
 

Tiago 4:7 – “ Portanto, submetam-se a Deus. Resistam ao diabo, e ele fugirá de vocês.” 

 

A dúvida provém do diabo. Façam com que cada pensamento e desejo afirmem que vocês               
receberam o que pediram. Repreendam os quadros de fracasso mental. Concentrem-se           

naquilo que dá esperança. Tenham fé.  

 

f) Dar  a Deus o Louvor 
 

Filipensis 4:6 –“Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e                          

súplicas, e com ação de graças, apresentem seu pedidos a Deus.” 

 

Se você e seu conjuge ficarem ansiosos, irritados ou aborrecidos as orações e os jejuns não                

surtirão efeito. 

 

5 – RECURSOS QUE O CASAL TEM PARA A BATALHA ESPIRITUAL 

 

a)Autoridade no nome de Jesus 

 

Mateus 28:18 “Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: Toda a autoridade me foi dada no             

céu e na terra. “ 

 

A autoridade nos foi delegada por Jesus Cristo. É preciso tomar posse disso.  
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Lucas 10:19 “Eis ai vos dei autoridade para pisardes serpentes e escorpiões, e sobre todo o                

poder do inimigo e nada absolutamente vos causara dano.” 

Quando Jesus menciona serpentes e escorpiões esta se referindo ao poder do diabo,             

seus demônios, espíritos malignos e todas as suas hostes malignas. 

O casal precisa tomar consciência de que tem autoridade contra o diabo e suas              
investidas, pois o Poder de Deus está a nosso favor. Quando Cristo subiu, ao céu, transferiu                

sua autoridade para a Igreja e os seus filhos compõem o corpo. A autoridade de Cristo é                 

perpetua através do Seu Corpo, a igreja. Jesus despojou os principados e potestades.  

 

Colossenses 2:15 “E despojando os principados e potestade, publicamente Os expôs ao                      

desprezo, triunfando sobre eles na cruz”. 

A força da autoridade do casal está na ressurreição e exaltação de Cristo por 
Deus, o lugar que Deus deu a Jesus foi acima de todo principado, potestade, poder e 
domínio e todo nome que possa referir. 

 

b) O Poder do Sangue de Jesus. 

O Sangue de Jesus vence o inimigo. 

 Apocalipse 12:11 “Eles, pois o venceram, por causa do sangue do cordeiro e por 
causa da palavra do testemunho que deram e, mesmo em face da morte, não 
amaram a própria vida”.  

Em suas orações cubra as pessoas com o sangue de Jesus.  

Peçam a proteção de Jesus sobre seus bens, animais e posses. 

 

c) Louvor  

Deus habita no meio dos louvores.  

Salmo 22:3 “Contudo, tu és Santo, entronizado no meio dos louvores de Israel".  

O inimigo é silenciado pelo louvor.Louvem ao Senhor constantemente. 

d) Vigilância  

I Pedro 5:8 “Sede sóbrios e vigilantes, O diabo .vosso adversário, anda em 
derredor, como Leão que ruge procurando alguém para devorar”. 

 Como uma equipe de uma só came patrulhe a cerca de vocês.  

Verifique a entrada para que o inimigo não entre. Intercedam para conhecer Os 
planos do inimigo antecipadamente.  

e) Identifique o inimigo 
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 Seu inimigo não é seu cônjuge, seus filhos, seus amigos, seu patrão ou qualquer 
outra pessoa. Seu inimigo é o diabo. 

 

f) Reconhece a habilidade que Deus deu para à Mulher e Homem 

 Deus colocou na Mulher uma habilidade enorme para reconhecer a batalha o            
que nós rotulamos de “radar” é um conhecimento interior que percebe o ataque do              
inimigo (A mulher é auxiliadora do Homem).  

A Habilidade que Deus deu ao Homem é de Guerreiro. Ele tem o desejo de               
vencer. O Homem deve ouvir a esposa. Ambos devem se levantar e Guerrear,             
vencendo a Batalha Espiritual, pois são mais que vencedores!  

Lembrem-se: “Vocês têm autoridade em nome de Jesus!”. 

 

6. VOCÊ E SEU CÔNJUGE FORAM LEVANTADOS PARA DESFAZER O PODER DO DIABO 

Efésios 6:12 “A nossa luta não é contra a came e o sangue, e sim, contra os 

principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso 

contra.as forças espirituais do mal nas regiões celestiais”.  

 

A palavra de Deus nos ensina que estes espíritos maus são anjos caídos queforam 
destronados e derrotados por Jesus. 

Lembremos que estamos neste mundo, porém não somos do mundo, Satanás está 

dirigindo muitas coisas aqui na terra, porém ele não tem autoridade para dirigir nossas 
vidas. Podemos dominar o diabo, pois temos autoridade sobre ele.  

 

7. ALGUMAS COISAS QUE VOCÊS PODEM FAZER PARA PERMANECEREM FIRMES EM 
MEIO À TEMPESTADE. 

 

a) Peça ao seu líder do grupo para ungir sua casa: 

 

 Exodo 40:9 “E tomarás o óleo da unção, e ungirás o tabernáculo, e tudo o 
que nele está, e o consagrarás com todos os seus pertences e será santo”.  

 

Desde a morte de Jesus Cristo não há mais sacrifício de sangue. Sele sua casa com 
óleo e a consagre a Deus.  

 

b) Certifiquem-se de que não há objetos abomináveis dentro de sua casa 

Objetos abomináveis são objetos aos quais os demônios se agarram. Em outras 
palavras os demônios têm o direito de se apegarem a objetos, os quais chamamos 
de ponto de contato.  

 

 Deuteronômio 7:25-26 “As imagens de escultura de seus deuses queimarás 
a prata e o ouro que estão sobre elas não cobiçarás, nem os tomarás para 

ti, para que te não enlaces neles, pois são abominação ao Senhor, teu Deus. 
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Não e meterds, pois coisas abomináveis dentro de tua casa, para que não 

sejas , amaldiçoado...” 

 

 Tomem cuidado com o que entra dentro do seu lar, estejam orando. 

c) Nossos lares devem estar em ordem e harmonia:  

I Timóteo 3:4-5 “e que governe bem a sua própria casa, criando os filhos 
sob " disciplina, com todo o respeito, pois se alguém não sabe governar a 
própria casa, o como cuidará da igreja de Deus?” 

Tomem cuidados com as pessoas que entram em seu lar, e com a influência que 
elas trazem.  

Que seu lar seja um ambiente que transmita a paz de Cristo, seja organizado, 

limpo e seus filhos tenham disciplina.  

 Esposa e filhos rebeldes são terreno fértil para Satanás atuar.  

 

 d) Para vencer a guerra Espiritual não abandone os cultos da Igreja 

Hebreus 10:25 “Não deixemos de congregar-nos...”.  

Infelizmente muitos casais ficam dias e até semanas sem ir a Igreja, e sem cobertura 
Espiritual.  

 Precisamos estar recebendo constantes orações e ministrações a fim de sermos 
fortalecidos, não se ausentando de sua congregação.  

 

e) Busque a santidade  

 
Tiago 4:8 “Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós outros.  Purificai 

mãos pecadoras; e vós que sois de amimo dobre, limpai o curacao. “  

 

 

Examine a vida de vocês como uma só carne. Feche as brechas para que o diabo não 
entre. 

 

 

8. O JEJUM BÍBLICO 

Nas escrituras o jejum refere-se à abstenção de alimento para finalidades espirituais. 
Ele não é greve de fome.  

 O Jejum pode ser individual ou entre você e Seu cônjuge. 
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O Apóstolo Paulo estava engajado em jejuns muitas vezes.  

Jesus deixou bem claro a importância do Jejum.” O Jejum deve centrar-se em Deus, 
deve ser ordenado por Deus, se o nosso jejum não for para Deus então fracassaremos. 

O Jejum revela as coisas que estão nos controlando, nos aproxima muito da 

presença de Deus, fortalece nosso espírito.  

 Nossos pontos fracos e pegados são revelados quando estamos em jejum 

como, por exemplo: o orgulho, ciúmes, ignorância, arrogância etc. 

 

C - REFLEXAO: 

O milagre começa pela oração. Orar é estabelecer contato entre o humano e o divino.é 
pela oração que venço todas as minhas batalhas, orar é estar em comunhão com Deus, 
isso traz paz, poder e força. Quando oramos somos renovados, o eu morre na oração, 
quando elevo minha voz ao teu confessando minhas culpas alcanço graça e 
misericórdia, vejo então o impossível acontecer. Quando estou com medo. confuso ou 
angustiado, dobro meus joelhos abrindo meu coração e pedindo socorro, e assim a 
presença de Deus torna-se coluna de fogo! Sinto o Senhor dos exércitos se revelar, 
restaurando a visão e os sonhos perdidos! Curando através das súplicas. 

 

D - REFORÇO: 

Nesta lição vocês aprenderam que é impossível ser uma Família de Sucesso 

sem orar.  

O desejo do coração de Deus é que o casal esteja orando junto e em concordância. 

Neste mundo estamos em guerra espiritual, quando você discute com o seu cônjuge 
ou filhos; alguém fica enfermo em sua família sua vida financeira não vai pra frente, e 
você vê que as coisas não estão dando certas, pode ter certeza que alguém está agindo 
nos bastidores para ver O fracasso de vocês como casal e família. 

Efésios 6:12 “A nossa luta não é contra a carne e o sangue, e sim, contra os 
principados e potestades, contra Os dominadores deste mundo tenebroso contra 
as forças espirituais do mal nas regiões celestiais”. 

Para tomar posse da vitória, orem sem cessar! 
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E - TAREFA DE CASA: 

 

1 - Durante essa semana planeje com o seu cônjuge, acordarem uma vez de mad 

rugada para orarem ainda que seja no mínimo 5 minutos.  

2 - Façam uma lista de oração com prioridades e alvos. 

3 - Separem um dia da semana para jejuar consagrando seu lar a Deus. Peçam direção 
ao Espírito Santo e estejam meditando na palavra. 

O objetivo deste exercício é ajudar vocês como casal a criarem o hábito de 

buscar a Deus.  
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Diário de oração: (meus pedidos) 

Semana 1: 

 

Semana 2: 

 

Semana 3: 

 

Semana 4: 

 

Semana 5: 

 

Semana 6: 

 

Semana 7: 

 

Semana 8: 

 

Semana 9: 

 

Meu pedido de oração a longo prazo: 
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Diário de oração:  

Casal:  

Semana 1: 

 

Semana 2: 

 

Semana 3: 

 

Semana 4: 

 

Semana 5: 

 

Semana 6: 

 

Semana 7: 

 

Semana 8: 

 

Semana 9: 

 

Meu pedido de oração a longo prazo: 
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Diário de oração:  

Casal:  

Semana 1: 

 

Semana 2: 

 

Semana 3: 

 

Semana 4: 

 

Semana 5: 

 

Semana 6: 

 

Semana 7: 

 

Semana 8: 

 

Semana 9: 

 

Meu pedido de oração a longo prazo: 
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Diário de oração:  

Casal:  

Semana 1: 

 

Semana 2: 

 

Semana 3: 

 

Semana 4: 

 

Semana 5: 

 

Semana 6: 

 

Semana 7: 

 

Semana 8: 

 

Semana 9: 

 

Meu pedido de oração a longo prazo: 
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Diário de oração:  

Casal:  

Semana 1: 

 

Semana 2: 

 

Semana 3: 

 

Semana 4: 

 

Semana 5: 

 

Semana 6: 

 

Semana 7: 

 

Semana 8: 

 

Semana 9: 

 

Meu pedido de oração a longo prazo: 
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Diário de oração:  

Casal:  

Semana 1: 

 

Semana 2: 

 

Semana 3: 

 

Semana 4: 

 

Semana 5: 

 

Semana 6: 

 

Semana 7: 

 

Semana 8: 

 

Semana 9: 

 

Meu pedido de oração a longo prazo: 
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Epílogo: 

 

Chegamos ao final do nosso curso, espero que tenham 
gostado, não esqueçam de recolher sua bagagem. Espero que ela 
esteja mais cheia que quando iniciamos, não deixem de usar aquilo 
que foi adquirido durante essa viagem. Não se esqueçam que a 
palavra de Deus deve ser praticada diariamente. usem aquilo que 
aprenderam, exercitem, a prática leva a perfeição! 

Em alguns dias teremos o nosso jantar em terra, onde vocês 
poderão convidar pessoas para participarem dos próximos cursos 
e compartilhar as belezas encontradas em cada uma das lições, 
vou deixar algumas instruções e algumas dicas para vocês: 

• Cada casal terá 6 minutos para o seu testemunho (3 
minutos marido e 3 minutos esposa). 

• Devemos convidar 2 casais para nossa formatura. 

• Devemos escolher qual lição mais nos impactou e 
descrever na prática o que pudemos mudar com esse 
novo conceito e como isso tem transformado nossa vida. 

• Escreva o seu testemunho se for ficar mais a vontade. 

•  Uma fórmula bem legal é contar o incidente, exemplo 
prático, relacionado a certa lição, qual a atitude você teve 
nesse incidente e o beneficio alcançado para o casal. 

Lembrem-se que Deus pode transformar tudo em nossas vidas, 
desde que deixemos Ele agir. 

Ap 3:20 - Eis que estou à porta, e bato; se alguém 
ouvir a minha voz, e abrir a porta, entrarei em sua 
casa, e com ele cearei, e ele comigo. 
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FAMÍLIA DE SUCESSO 
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