
Aula 05 

Edilson Ribeiro



§Líder: 
§Pastor Osvaldo e Inayá

§Voluntários: 
§Márcio e Luciana
§Dante e Carol
§Edilson e Cláudia
§Luiz e Ana



§Nosso Objetivo:
§ Estudar sobre o propósito do relacionamento conjugal e sobre 

seu impacto na educação de nossos filhos.

§ Nosso foco:
§ Entender nosso proposito no casamento
§ Ampliar nosso conhecimento sobre as influências do nosso 

relacionamento sobre nossos filhos.
§ Estabelecer ações práticas para aprimorar nossa influência positiva 

sobre nossos filhos.



AVALIANDO:
§ Como você avalia seu relacionamento 
conjugal hoje? Que nota você daria, 0-10?
§ Que base você utilizou para fazer essa 
avaliação?
§ Seu cônjuge concordaria com essa nota?



§Significado – Wikipédia:

§Relação conjugal, conforme o próprio termo sugere, 
é espécie singular de relação entre pessoas que se 
unem uma à outra, com propósito de vida mútua em 
comum, distinta da ordinária vida social, ou 
da relação social a que se subordinam.  



§Significado - Dicionário Informal :

§Um casal tem um compromisso matrimonial 
(conjugal), que domina e norteia o relacionamento 
entre ambos, através das obrigações e direitos de 
cada individuo.



§Significado - Dicionário On-line 

§União que, efetuada de modo voluntário e entre 
duas pessoas, é sancionada de acordo com a lei, 
dando origem a uma família.

§Uso Antigo. União entre um homem e uma mulher e 
sua relação conjugal.



§ Justiça brasileira autoriza casamento de homem com duas 
mulheres - O Popular

§
https://www.opopular.com.br/editorias/cidade/justi%C3%A7a-brasileira-autoriza-casamento-de-homem-com-duas-mulheres-1.1067271



§ Se casamento fosse bom não precisava de testemunha!

§ Matematicamente falando o Casamento é uma soma de 
problemas, uma subtração de liberdade, um multiplicação 
de filhos e uma divisão de bens.

§ Depois do casamento vem o arrependimento.

§ A mulher casa-se para entrar no mundo, o homem para 
sair dele.

§ A cadeia do casamento é tão pesada que são necessárias 
duas pessoas para carregar. 



§ Motivos para se casar:

§ Vínculo amoroso

§ Vínculo compensatório

§ Vínculo de conveniência 



§ Qual a principal razão que o leva a permanecer 
casado?

§ Seu relacionamento matrimonial tem evoluído ou 
regredido nos últimos meses (anos).

§ Qual os principais motivos dessa condição. 



Como levar seu 
relacionamento ao 
fracasso.
Paixões Tóxicas – Bernardo Stamateas.

https://istoe.com.br/83256_O+QUE+DESTROI+O+AMOR/



1. Humilhando o parceiro.
Um desmerece o outro o tempo todo nas 
“relações de desqualificação”

https://istoe.com.br/83256_O+QUE+DESTROI+O+AMOR/



2. Solidão a dois.
São as “relações de estancamento”, ou seja, 
quando reinam a indiferença e a falta de 
diálogo

https://istoe.com.br/83256_O+QUE+DESTROI+O+AMOR/



3. Papéis sociais em conflito.
Nas “relações dos modelos culturais”, o 
choque existe quando a expectativa é diferente 
da realidade

https://istoe.com.br/83256_O+QUE+DESTROI+O+AMOR/



4. Quando dinheiro é o problema.
Nas “relações das crises financeiras”, há luta 
pelo controle do orçamento.

https://istoe.com.br/83256_O+QUE+DESTROI+O+AMOR/



5. Sob controle total.
As “relações de possessividade” são marcadas 
pelo ciúme

https://istoe.com.br/83256_O+QUE+DESTROI+O+AMOR/



6. Comportamento sexual pecaminoso.           
Quando a prioridade do cônjuge é sua auto-
satisfação.   

https://istoe.com.br/83256_O+QUE+DESTROI+O+AMOR/



7. Amor competitivo.
O casal disputa tudo e todos nas “relações de 
competitividade”.   

https://istoe.com.br/83256_O+QUE+DESTROI+O+AMOR/



8. Traição, caminho rápido para o fim.
As “relações de infidelidade”  em geral 
começam dentro de casa.

https://istoe.com.br/83256_O+QUE+DESTROI+O+AMOR/



9. A agressão é a tônica.
Nas “relações de emoções explosivas”, os 
casais se agridem o tempo todo.   

https://istoe.com.br/83256_O+QUE+DESTROI+O+AMOR/



Porque se casar?
§ Romanos 11:36
§ Gêneses 2:23-24
§ 1 Coríntios 7:2 



Porque permanecer casado?
§Romanos 11:36
§Mateus 19:4-6
§Malaquias 2:14
§1 Pedro 3:7



§Contrato: Trato, acordo entre vontades de duas ou 
mais pessoas, em conformidade com a lei jurídica, 
destinado a estabelecer uma regulação de 
interesses entre as partes, e com elementos que 
demonstrem sua validade.



§Aliança: pacto contraído por mútuo acordo.

§A aliança do casamento envolve ao menos três 
dimensões do amor:
§ Agape
§ Eros 
§ Philia





§Em seu grupo, discuta três pontos positivos e 
três negativos do relacionamento de seus pais 
que influenciaram sua vida. 



§ Você e seu cônjuge são um bom modelo para 
os filhos? 
§ O que poderiam melhorar? 
§O que seus filhos lembrarão a respeito do 
casamento de vocês quando crescerem?



Alguns fatores são fundamentais para melhorar seu 
casamento: 
§ Calor afetivo,
§ Confiança, 
§ Amabilidade e 
§ Respeito ( deferência – consideração)



§ Prioridade / Tempo / dedicação

§ Contato Físico / Carinho / Cuidado

§ Diálogo / Sinceridade / Confiança

§ Apreço / Consideração / Elogio

§ Respeito / Hierarquia / Submissão 



§Estenda sua mão:
§ Seja mais carinhoso com sua esposa/esposo.
§ Demonstre o quanto você a(o) aprecia.
§ Seja espontâneo e sem esperar retorno.

Dificilmente você verá alguém reclamando 
que seu amado é carinhoso demais!

Se eu quisesse realmente ter um bom casamento, eu...  RiverOak Publishing



§ Tire Férias da Televisão / Celular:

§ Você se surpreenderá com o tempo extra que 
vai ganhar!

Talvez você ache que não sobreviveria, mas 
acredite: É possível!



§ Separe tempo para ficarem a sós.
§ Caminhem, passeiem, conversem 

§ Leiam juntos

§ Orem juntos 

§ Namorem, como antigamente

Vocês começaram essa jornada sozinhos, e se Deus 
permitir, irão terminar assim.



§ Fale e ouça:
“Quando você fala, repete o que já sabe, mas 
quando ouve, poderá aprender algo novo.”

J.P. McEvoy
Nunca tire conclusões antecipadas sobre o que 
seu cônjuge está sentindo ou pensando!



§ Nunca critique seu cônjuge na frente de 
outras pessoas!

“A palavra rude, depois de proferida, não 
pode ser trazida de volta nem por uma 
carruagem de quatro cavalos.” Provérbio Chinês

Ele/ela pode até merecer criticas, mas isso é 
para ser resolvido entre vocês.



§Nunca vá para a cama com raiva.
§ Assim como os cogumelos crescem no 
interior escuro e úmido das florestas, a ira 
reprimida desabrocha durante a noite.

“Quando vocês ficarem irados, não pequem". 
Apazigüem a sua ira antes que o sol se 
ponha, Efésios 4:26



§Nunca use seus filhos para chantagear seu 
cônjuge.
§ Sempre discuta suas diferença de opinião à 
parte e sejam unânimes com seus filhos. 
§ Eles são seus filhos, e por isso são pecadores 
como todos somos. 

“Jesus, conhecendo os seus pensamentos, disse-lhes: "Todo reino dividido 
contra si mesmo será arruinado, e toda cidade ou casa dividida contra si 
mesma não subsistirá. Mateus 12:25”



§Peça perdão.
§ Nunca deixe que o orgulho e a teimosia o 
impeçam de pedir perdão quando estiver 
errado. 

“Se pecar contra você sete vezes no dia, e sete 
vezes voltar a você e disser: ‘Estou 
arrependido’, perdoe-lhe". Lucas 17:4



§Concorde me discordar.

§ Todos vivem debaixo do mesmo céu, mas nem 

todos veem o mesmo horizonte.  Konrad Adenauer

“Há diferentes formas de atuação, mas é o mesmo Deus 

quem efetua tudo em todos. 1 Coríntios 12:6"



§Evite a aparência do mal.

§ Não dê oportunidade para a tentação, nem para que seu 

cônjuge se sinta ameaçado. 

§ Não seja sábio aos seus próprios olhos; tema ao Senhor e evite o 

mal. Provérbios 3:7

§ Acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua 

vida. Provérbios 4:23



§Considerando as dificuldades e os conselhos para 
aprimorar nosso relacionamento conjugal, vamos 
avaliar individualmente nosso nível de maturidade 
e crescimento.

§Serão propostas questões e você deve indicar seu 
grau atual sem criticar ou influenciar na resposta do 
seu cônjuge. 



1. Como Esposo/Esposa sempre converso com meu 
cônjuge com uma postura amorosa, sabendo ouvir e 
tentando realmente entender o que ele(a) está dizendo.

1(  )  Nunca

2(  )  Raramente

3(  )  As vezes

4(  )  Frequentemente

5(  )  Sempre



2. Minhas decisões no casamento consideram os seguintes 
objetivos: o amadurecimento e crescimento do meu 
casamento em sabedoria, estabelecendo uma relação 
coerente, buscando a solução dos conflitos em paz e 
harmonia.

1(  )  Nunca 
2(  )  Raramente
3(  )  As vezes
4(  )  Frequentemente
5(  )  Sempre



3. Apesar dos constantes e repetidos erros de meu 
cônjuge, estou comprometido a ser longânime no 
nosso relacionamento e no tratamento dos conflitos 
que surgem a cada dia, sem me deixar desanimar.  

1(  )  Nunca 
2(  )  Raramente
3(  )  As vezes
4(  )  Frequentemente
5(  )  Sempre



4. Quando descido discutir uma questão que me 
afetou a bondade permeia meu pensamento de 
forma a não ser influenciado pelo meu egoísmo 
ou ressentimento.  

1(  )  Nunca 
2(  )  Raramente
3(  )  As vezes
4(  )  Frequentemente
5(  )  Sempre



5. Quando tomo uma decisão objetivando a solução do 
conflito sou totalmente fiel aos princípios ensinados, 
e ao que foi acordado com meu cônjuge.    

1(  )  Nunca 
2(  )  Raramente
3(  )  As vezes
4(  )  Frequentemente

5(  )  Sempre



6. Quando ocorre uma discussão mais acirrada, e eu 
sinto que estou prestes a me alterar, consigo me 
controlar e me manter manso, em meio ao processo 
de solução do conflito.  

1(  )  Nunca 
2(  )  Raramente
3(  )  As vezes
4(  )  Frequentemente
5(  )  Sempre



7. Em meio a discussão consigo manter um elevado 
nível de autocontrole, o que permite desenvolver o 
processo de solução de conflito de forma calma em 
todas as áreas do meu relacionamento.

1(  )  Nunca 
2(  )  Raramente
3(  )  As vezes
4(  )  Frequentemente
5(  )  Sempre



8. Quando avalio o resultado obtido na solução de conflitos 
no casamento, ou seja: um relacionamento que glorifique 
a Deus, crescendo em maturidade e sabedoria, e no 
amor, celebro com grande alegria, reconhecendo que 
vem do Senhor a capacidade e discernimento para 
nossos planos, esforços e ações. 

1(  )  Nunca 

2(  )  Raramente

3(  )  As vezes

4(  )  Frequentemente

5(  )  Sempre



§Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, 

paciência, amabilidade, bondade, 

fidelidade, mansidão e domínio próprio. 

Contra essas coisas não há lei.

Gálatas 5:22,23



§O Espírito do Senhor repousará sobre ele, o 

Espírito que dá sabedoria e entendimento, o 

Espírito que traz conselho e poder, o Espírito 

que dá conhecimento e temor do Senhor. 

Isaías 11:2


