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Aula 1 - A Aliança do Casamento 

 
Introdução: 
 

O que é Casamento? 
 
Algumas idéias: 

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 

 
Como você define o casamento é uma pergunta essencial.  Mas, como Deus define 

o casamento é uma questão eterna.  Como Deus descreve o relacionamento conjugal 
nas Escrituras?  Como Ele caracteriza essa, a primeira e mais básica das instituições 
humanas?   
 
I. O Casamento é uma Aliança 
 

Casamento é um relacionamento pactual entre dois cônjuges e Deus. 
 

Gênesis 2:24 Por isso deixa o homem pai e mãe, e se une à sua mulher, 
tornando-se os dois uma só carne. 

 
Note 3 elementos da “aliança” matrimonial: 
 

1. Exclusividade  
 
2. Fidelidade 

 
3. Intimidade 

 
 

É importante ressaltar que a aliança tem duas dimensões: 
 

 
1. Com Deus (Pv 2:1 – ‘...a aliança de teu Deus") 

 

- “a qual deixa O AMIGO da sua mocidade e se esquece da 
aliança do seu Deus”. 

- Amizade (companheirismo, intimidade) 
 
 

 

2. Com o cônjuge (Ml 2:14 - O SENHOR foi testemunha da aliança entre ti e a   

mulher da tua mocidade) 
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Ml 2:14 “O SENHOR foi testemunha da aliança entre ti e a mulher da 

tua mocidade, com a qual tu foste desleal, sendo ela a tua 

COMPANHEIRA e a mulher da tua aliança”. 

 

Deus é a figura central nessa aliança. 
 
          Essa aliança ilustra o relacionamento fiel e contínuo entre Deus e o seus. 

  

O propósito do casamento é refletir a imagem de Deus, que inclui a idéia de aliança 
indissolúvel e eterna entre Pai, Filho e Espírito Santo (Gn 1.27,28) 

 
 

  Implicação: Não é o ato sexual que define o casamento aos olhos de Deus, mas o 
compromisso de exclusividade, fidelidade e intimidade assumido diante dEle e entre o 
casal. 

 
 
 
II. Ilustrando o Conceito de Aliança 
 

A. Deus e Israel 
 

a. Uma aliança restauradora (Ez 16) 
b. Uma aliança resistente (Is 50; Os 2) 
c. Uma aliança renovada (Jr 31) 

i. Diferente 
ii. Derivada 
iii. Definitiva 

 
 

B. Cristo e a Igreja 
a. Uma aliança de alto preço (Lc 22.20) 
b. Uma aliança duradoura (Hb 13.20) 

 
 
III. Implicações da Aliança: 
 

A. A aliança envolve uma figuração de duração ilimitada (Ef 5.22-33). 
 

a. A obediência da Igreja a Cristo independe das circunstâncias pelas quais 
Ele permite que ela passe. De igual modo a esposa . . . 

 
b. O amor sacrificial de Cristo não é retirado da Igreja quando esta deixa de 

atender às Suas expectativas. De igual modo o marido . . . 
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B. A qualidade do relacionamento espiritual de um marido com Deus é 

diretamente proporcional à qualidade de seu relacionamento conjugal. 
a. Ml 2.12 – Falta de uma linhagem que honre o nome do pai. 
 
b. Ml 2.13 – Alienação progressiva de Deus 

 
c. 1 Pe 3.7 – Perda de comunicação significativa com Deus. 

 
 

C. Honrar a aliança significa manter pureza moral no contexto do casamento. 
 

a. 1 Tm 3.2 – Singularidade 
- marido de uma só mulher 

- cultiva uma vida pura 
 

b. Cl 3.5 – Abandono dos vícios 
 

- Abandonar relacionamentos que estimulem impureza de qualquer 
tipo 
- Abandonar pornografia sob qualquer forma 
 

  c. Hb 13.4 – Leito sem mácula 
 
 

D. Honrar a aliança significa agir deliberada e continuamente em busca do melhor 
para o cônjuge. 

 
a. Ef 5.21 dá o tom básico das exortações de Paulo para os casados. 
 

i. A esposa se sujeita obedecendo, encorajando, auxiliando e 
buscando a honra do marido. 

 
ii. O marido se sujeita servindo, nutrindo, aperfeiçoando a esposa e 

se sacrificando em favor dela. 
 

b. Honrar a aliança significa lidar de maneira altruísta com a relação física. 
 

i. 1 Co 7.3 – A primeira ordem é que o marido satisfaça sua esposa; 
o complemento dessa ordem é que a esposa faça o mesmo. 

 
ii. 1 Co 7.4 – Cada cônjuge entende seu corpo como uma dádiva de 

Deus ao cônjuge. 
 

iii. 1 Co 7.5 – Mesmo atividades espirituais não devem diminuir a 
importância dessa mútua gratificação. 
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iv. 1 Co 7.32-35 – Deus aprova e ordena que a preocupação de cada 

cônjuge seja agradar ao outro. 
 

E. Honrar a aliança significa olhar para o casamento com os olhos de Jesus. 
 

a. Ele superou em muito o padrão de sua época com respeito à 
permanência da aliança. 

- Shammai 
- Hillel 

 
b. Ele levou a visão do casamento de volta ao Éden (Mt 19.4-12) 
 

i. Quebra da aliança é prova de dureza de coração 
 

ii. O padrão dos discípulos exige intervenção sobrenatural. 
 
 

F. Honrar a Aliança é buscar o melhor do cônjuge mesmo que isso nos custe a 
sujeição. 

 
 
G. Honrar a Aliança é ser altruísta e generoso no relacionamento físico 

 
 
H. Honrar a Aliança é assumir a postura de Jesus em relação à permanência da 

aliança do casamento. 
 
 
Aplicação:  Devemos honrar e proteger a aliança conjugal a qualquer custo. 
 
 
 
 
 
 
______________________________________________________________________ 
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