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“COMO DESCOBRIR 
E FAZER A 

VONTADE DE DEUS” 
- Parte VIII - 



TOMANDO GRANDES DECISÕES 

CASAMENTO & SABEDORIA 

 

Convém se casar? 

 

 

Com quem? 



Primeira Referência de Casamento: 
Adão (Gn 2:7) 

Então, formou o SENHOR Deus ao homem do pó da terra e lhe soprou nas 
narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. 

 
•  & Eva (Gn 2:22-23); 

“E a costela que o Senhor DEUS tomara ao homem, transformou-a numa 
mulher, e lha trouxe. E disse o homem: Esta, afinal, é osso dos meus ossos 
e carne de minha carne; chamar-se-á varoa, porque do varão foi tomada” 

 

• ADÃO TINHA ESCOLHA? 

• É NORMATIVO NAS ESCRITURAS ESPERAR QUE DEUS OFEREÇA AO 
HOMEM UMA ESPOSA? 

 



QUAIS PRINCÍPIOS SÃO NORMATIVOS: 

 

“Por isso deixa o homem pai e mãe, e se une à sua mulher, 
tornando-se os dois uma só carne.” 

Gênesis 2:24 R.A. 

 

 

Há algo a respeito da seleção do cônjuge? 

 

DEUS prepara homens e  mulheres para os apresentar 
como maridos e esposas? 



DECISÃO DO CASAMENTO 

QUAL CONSENSO? 

 

Eva fazia parte da Vontade Revelada de DEUS; 

 

Evento Extraordinário jamais visto na Bíblia; 

 

 



DECISÃO DO CASAMENTO 

EXEMPLO DE ISAQUE & REBECA? 
 

“12E disse consigo: Ó SENHOR, Deus de meu senhor Abraão, rogo-te 
que me acudas hoje e uses de bondade para com o meu senhor 
Abraão!13Eis que estou ao pé da fonte de água, e as filhas dos 
homens desta cidade saem para tirar água;14dá-me, pois, que a 
moça a quem eu disser: inclina o cântaro para que eu beba; e ela 
me responder: Bebe, e darei ainda de beber aos teus camelos, seja 
a que designaste para o teu servo Isaque; e nisso verei que usaste 
de bondade para com o meu senhor.” 

 

Gênesis 24:12-14 R.A. 



ISAQUE & REBECA 

 

Concessão de Orientação Divina 
minuciosa, considerando a Vontade 
Moral de DEUS! 

 

 

Validade da “lã de Gideão”! 

 

 

Vontade Individual de DEUS inclui a 
pessoa específica com quem se 
casar? 

 

 



VAMOS AOS FATOS: 

 

• NAOR – MESOPOTÂNIA? E CANAÃ? (QUAL 
PROPÓSITO) 

 

• SERVO SEM ISAQUE? 

 

• ATITUDE / SINAL / PERFIL DA MULHER? 

(Gn 24: 16-20) 

 

• QUAL SUA IMPORTÂNCIA?  

(REBECA = EVA? - Gn 24:7) 



PERGUNTAS 

• ONDE SE ENQUADRA A VONTADE SOBERANA? 

 

• ONDE ESTARIA A VONTADE MORAL? 

 

• É NORMATIVA A METODOLOGIA SEMELHANTE 
A LÃ DE GIDEÃO? 

 

• É NECESSÁRIO TERMOS UM SERVO PARA 
ENCONTRAR CONJUGUE PARA NOSSOS 
FILHOS? 





O QUE É NORMATIVO ENTÃO? 

COMO VOCÊ ORIENTARIA SEGUNDO PAULO? 

 

Exposição de Paulo em I Coríntios 7:36-38 

“36Entretanto, se alguém julga que trata sem decoro a sua filha, 
estando já a passar-lhe a flor da idade, e as circunstâncias o exigem, 
faça o que quiser. Não peca; que se casem.37Todavia, o que está 
firme em seu coração, não tendo necessidade, mas domínio sobre o 
seu próprio arbítrio, e isto bem firmado no seu ânimo, para 
conservar virgem a sua filha, bem fará.38E, assim, quem casa a sua 
filha virgem faz bem; quem não a casa faz melhor.” 

 



O QUE É NORMATIVO ENTÃO? 
I Co 7:12-15 

 
12Aos mais digo eu, não o Senhor: se algum irmão tem mulher incrédula, 

e esta consente em morar com ele, não a abandone; 13e a mulher 
que tem marido incrédulo, e este consente em viver com ela, não 
deixe o marido. 14Porque o marido incrédulo é santificado no convívio 
da esposa, e a esposa incrédula é santificada no convívio do marido 
crente. Doutra sorte, os vossos filhos seriam impuros; porém, agora, 
são santos. 15Mas, se o descrente quiser apartar-se, que se aparte; 
em tais casos, não fica sujeito à servidão nem o irmão, nem a irmã; 
Deus vos tem chamado à paz. 

 

 

 



O QUE É NORMATIVO ENTÃO? 

I Co 7:39 

 
39A mulher está ligada enquanto vive o marido; 

contudo, se falecer o marido, fica livre para 
casar com quem quiser, mas somente no 
Senhor. 

 

CRENTE DEVE SE CASAR COM CRENTE!! 



CASAMENTO INCRÉDULO 



CASAMENTO INCRÉDULO 

II Co 6:14-16 
 

14Não vos ponhais em jugo desigual com os incrédulos; 
porquanto que sociedade pode haver entre a justiça 
e a iniqüidade? Ou que comunhão, da luz com as 
trevas? 15Que harmonia, entre Cristo e o Maligno? 
Ou que união, do crente com o incrédulo? 16Que 
ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? 
Porque nós somos santuário do Deus vivente, como 
ele próprio disse: Habitarei e andarei entre eles; serei 
o seu Deus, e eles serão o meu povo. 

Dt 22:10 



CASAMENTO INCRÉDULO 

Cinco contrastes vívidos (II Coríntios 6:14-16 ): 

 

Justiça contra iniquidade; 

 

Luz contra Trevas; 

 

Cristo contra o maligno; 

 

Crente contra incrédulo;  

 

Santuário de DEUS contra ídolos. 





INTERPRETAÇÃO ERRADA  
DE II CORÍNTIOS!! 

• Gn 2:24   = Mt 19:4-6  = Ef 5:31 

 

UMA SÓ CARNE  

NÃO TEM RELAÇÃO 

 COM JUGO  

DESIGUAL! 



DECISÃO DO CASAMENTO 

Que significa ignorar esta exortação? 

 

Descartar a possibilidade do casamento atingir seus fins de 
modo integral; 

 

Semear as sementes do conflito conjugal; 

 

O crente difere no cerne verdadeiro de sua vida, não somente na 
aparência exterior; 



As escrituras só nos dão um único mandamento: 
 

Case-se com outro crente! 
 

Todavia, como em todas as escolhas exigi-se do 
crente uma escolha sábia, portanto, a primeira 
pessoa com quem o crente deve casar-se é a 
Sabedoria! 

 

Provérbios 2:1-6 



Qual é a questão mais importante? 

 

 

 

“Os crentes estão aqui para promover o Reino de DEUS.” 

 

 

 

 

Desobedecer ao REI é servir outro reino e outro senhor. 



Fontes de Sabedoria para o Casamento: 

PALAVRA DE DEUS  

X  

IMPRESSÕES ÍNTIMAS E DESEJOS PESSOAIS. 

Considerar o que DEUS espera do marido e da mulher: 

1. Quais os PROPÓSITOS/MOTIVAÇÕES do casamento? 

2. Que instruções deu o Senhor DEUS aos crentes a fim de que 
maridos e esposas crentes cumpram no casamento os 
propósitos divinos? 

3. Quais as responsabilidades dos maridos? 

4. Quais as responsabilidades das esposas? 

5. Há excelência espiritual em ambos? 

6. Irá interferir na obra do Senhor? ITm 3:1-13 / Tito 1:6-9/2:1-10 

7. MULHER VIRTUOSA Pv 31:10 / Rt 3:11 



CONTEXTO PARA DISCUSSÃO 
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1. O crente que pensa em se casar deve decidir se 
realmente quer se casar e com quem; 

2. Ambas decisões caem no livre arbítrio; 

3. Há vantagens e desvantagens tanto no casamento 
quanto no celibato, o crente deve considerá-las; 

4. Qualquer que seja a condição civil, o objetivo do crente 
é servir eficientemente a DEUS em sua situação atual, e 
não lutar pela mudança da mesma; 

5. A decisão deve ser regida pela Palavra; 

6. Crente só casa com crente e existem obrigações que 
recaem sobre os que se casam; 

CONCLUSÃO 



NOSSO DEUS 




