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Quando Pecadores Dizem SIM 

 

Objetivos do Curso: 

1. Descobrir à luz das Escrituras, como a natureza pecaminosa pode minar, 
enfraquecer e até destruir o relacionamento conjugal; 
 

2. Entender a indispensabilidade e importância do poder transformador do 
Evangelho no casamento; 
 

3. Encorajar o perdão, a misericórdia e a obediência à Palavra como fundamentos 
para um casamento estável e prazeroso de um homem e uma mulher que vivem 
sob a graça. 

 

 

Aulas: 

1 – O que é essencial ao casamento 

2 – A natureza pecaminosa e seus efeitos no casamento 

3 – Qual é a nossa teologia no casamento? 

4 – Como lidar com as diferenças através da misericórdia? 

5 – Como manter a união através do perdão?  

6 – Mais perdão  

7 – Até que a Ira nos separe?  

8 – Transformados pela Graça   
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Aula 1 – O Que é Essencial ao Casamento 

Objetivo da Aula: 

Levar o aluno a compreender o que é essencial ao casamento e a depender dos 
recursos de Deus para alinhar sua vida e seu casamento à Sua vontade. 

 

Introdução: 

O que é Casamento? 

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

 

Como você define o casamento é uma pergunta essencial.  Mas, como Deus define o 
casamento é uma questão eterna.  É indispensável entender qual o propósito do 
casamento. Você conhece? 

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

Casamento é a união entre um homem e uma mulher, na qual ambos deixam pai e 
mãe, unindo-se através de uma aliança permanente feita perante o Senhor, tornando-
se os dois uma só carne. – Gn 2.24; Mt 19.5,6; Mc 10.7,8; Ef 5.31. 

Há 3 elementos fundamentais da “aliança” matrimonial: 

 

1. Exclusividade  
 

2. Fidelidade 
 

3. Intimidade 
 

O que é necessário, na prática,  para que o casamento dê certo? 

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
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“O que acreditamos sobre Deus, determina a qualidade do nosso casamento.”- (Dave 
Hervey – “Quando Pecadores Dizem Sim”) 

Todos nós somos teólogos. Entretanto, se a nossa teologia não for bíblica, teremos 
sérias dificuldades no casamento. 

O processo de desenvolvimento de uma teologia prática correta deve observar cinco 
níveis:  

                                                                        Teologia Prática 

                                                                            Teologia Sistemática 

                                                                                 Teologia Bíblica 

                                                                                     Exegese 

                                                                                          As Escrituras Canônicas 

 

Vejamos alguns componentes essenciais de uma teologia de casamento bíblica: 

 

1º Componente: O Alicerce é a Bíblia 

A falta de conhecimento bíblico e de obediência aos princípios e mandamentos das 
Escrituras tornam a teologia e o relacionamento conjugal fracos. 

As Escrituras afirmam ser uma fonte suficiente de satisfação para as necessidades 
emocionais e espirituais do homem e do casamento. Observe os seguintes textos: 

- Jo 17.17: a Palavra santifica.  

- Mc 12.24: conhecer as Escrituras é experimentar o poder de Deus. 

- Hb 4.12: a Palavra penetra até o mais fundo do coração e é apta para   
discernir o coração. 

- 1 Co 2.13-16: o filho de Deus possui a capacidade de compreender a 
verdade eterna. 

- 2 Tm 3.15-17: as Escrituras são aptas para tornarem o homem sábio; 
são úteis para ensinar, repreender, corrigir e educar na justiça. Equipam 
completa e perfeitamente o homem para toda boa obra. 

- Sl 119.11: o que guarda a Palavra se livra do pecado. 

�
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- Sl 128: A felicidade da família tem como fundamento o temor do Senhor 
e o andar em Seus caminhos. 

Sl 19: A suficiência das Escrituras é exaustiva.  

a. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma – Lei (torah); 
Alma(nephesh) 
 

b. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos símplices. 
É o testemunho de Deus acerca de quem Ele é. Símplices, vem 
de uma raiz que descreve uma porta aberta. O conceito 
hebraico de sabedoria diz respeito a como uma pessoa vive. 

c. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. 
Um conjunto de diretrizes, princípios para o viver. São retos. 
Ordenam uma vida. Alegram o coração. 

d. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos 
É autoridade, imperativa. Fonte de toda compreensão. 

e. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre 
Ela nos ensina como temer a Deus, como reverenciá-lo. É 
límpido (tahor) , sem impureza. 

f. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos 
A palavra “juízos” enxerga as Escrituras como veredictos 
divinos. São pronunciamentos do tribunal divino. 

 

2º Componente: A Fonte é o Evangelho 

Se desejamos vivenciar um casamento que tem as Escrituras como fundamento, 
precisamos entender o que isso realmente significa. “O evangelho é o âmago da Bíblia. 
Todas as coisas nas Escrituras são uma preparação para o evangelho, ou uma 
apresentação do evangelho, ou uma participação no evangelho.” (Dave Hervey – 
“Quando Pecadores Dizem Sim”) 

a. Deus criou o homem e a mulher para viverem na Sua dependência e 
para Sua glória – Gn 1,2 
 

b. O pecado entrou em cena e o homem desviou-se de Deus, voltando-
se para si mesmo – Gn 3 

“Todos pecaram...”- Rm 5.12  

- Aspecto individual: somos pecadores por excelência 

- Constitucional: somos constituidos do pecado original 
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- Experimental: experimentamos o pecado e o seu resultado 

- Contextual: Adão X Cristo 

c. Deus restaura o relacionamento interrompido pelo pecado e dá ao 
homem a possibilidade e perspectiva da vida eterna. – Rm 5.8-11. Na 
vida, na morte e na ressurreição de Cristo, o evangelho oferece a solução 
cabal para o nosso pecado. 

d. Por meio do evangelho entendemos que ambora salvos, ainda somos 
pecadores e carecemos do seu poder para resistirmos ao pecado. 

e. A compreensão clara do evangelho nos faz ver a Deus, a nós mesmos 
e o casamento como eles realmente são. 

f. O evangelho é a fonte de um casamento bem sucedido. 

 

3º Componente: O Foco é a glória de Deus 

a. O casamento foi criado por Deus e para a Sua glória: Gn 1.26,27. O 
casamento não diz respeito, primeiramente, a mim e ao meu cônjuge. 
 

b. Qual o propósito do casamento: 
  - Refletir a Glória de Deus 
  - Reproduzir a Imagem de Deus 
  - Representar o Reino de Deus 

“imagem e semelhança”- Rm 8.29; Fp. 1.6; 2 Co 3.18, 5.17, 1 Jo 
3.1,2; Col 3.10. 

c. Cristo é o ponto de referência para todas as nossas atitudes no casamento: 
Ef 5.22-32. “Quando Deus planejou o casamento Ele já tinha Cristo e a Igreja 
em mente.”(George Knight). Através do casamento, Deus quiz ilustrar para 
sempre o relacionamento entre Cristo e a Sua igreja. 
 

d. O foco do casamento bem sucidido é a glória de Deus. – Rm 11.36; 1 Co 
10.31; Is 43.6,7 

 

Para Pensar: 

1. Como você vê seu casamento? Sua visão se harmoniza com a visão de Deus? 
 

2. Você se considera pecador? Quais os efeitos do pecado na sua vida conjugal? 
 

3. Qual a importância do evangelho para sua vida e seu casamento? 
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