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ABOMINAÇÃO NA FAMÍLIA 

Mensagem 06 de 14 

Data: 17/10/2010 

Introdução 

Reprovação divina 

Judá tem sido infiel. 
Uma coisa 

repugnante foi 
cometida em Israel e 

em Jerusalém;   
 Ml 2.11 

Que o SENHOR 
lance fora das 

tendas de Jacó o 
homem que faz 

isso,  
 Ml 2.12 

"Eu odeio ..., diz o 
SENHOR, o Deus de 
Israel, "e também 
odeio homem ...  

 Ml 2.16 
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Casamento em crise 

O casamento no plano de 
Deus ultrapassa a idéia de 
ter companhia, amor ou 
reproduzir filhos, é uma 

aliança instituída por Deus 
com o propósito de servi-LO. 

Deus apresenta as 
práticas relacionadas ao 
casamento que Lhe dão 

asco e ainda nos 
acrescenta à sua lista 

negra. 
1ª Ofensa 

Casamento misto   

Qual o problema? 

Não temos todos o mesmo 
Pai ? Não fomos todos criados 

pelo mesmo Deus? Por que 
será, então, que quebramos a 

aliança dos nossos 
antepassados sendo infiéis 

uns com os outros?  
 Ml 2.10 
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Que o SENHOR lance fora 
das tendas de Jacó o 

homem que faz isso, seja 
ele quem for, mesmo que 
esteja trazendo ofertas ao 

SENHOR dos Exércitos. 
 Ml 2.12 

Judá tem sido infiel. Uma coisa 
repugnante foi cometida em 
Israel e em Jerusalém; Judá 
desonrou o santuário que o 

SENHOR ama; homens casaram-
se com mulheres que adoram 

deuses estrangeiros. 

 Ml 2.11 

Não se casem com 
pessoas de lá. Não 

dêem suas filhas aos 
filhos delas, nem tomem 

as filhas delas para os 
seus filhos,  

 Dt 7.3 

pois elas desviariam seus 
filhos de seguir-me para 
servir a outros deuses e, 
por causa disso, a ira do 

SENHOR se acenderia 
contra vocês e rapidamente 

os destruiria.   Dt 7.4 

Acaso não sabem que o 
corpo de vocês é santuário 

do Espírito Santo que 
habita em vocês, o qual 

receberam de Deus, e que 
vocês não são de si 

mesmos?   1Co 6.19 

Não se ponham em jugo 
desigual com descrentes. 

Pois o que têm em comum 
a justiça e a iniqüidade? 
Ou que comunhão pode 
ter a luz com as trevas?  

 2Co 6.14 
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Propósito é unidade! 

Não foi o SENHOR que os 
fez um só? Em corpo e em 

espírito eles lhe 
pertencem. E por que um 
só? Porque ele desejava 

uma descendência 
consagrada.   Ml 2.15 

2ª Ofensa 
Infidelidade  

Fascinação 

Há outra coisa que vocês 
fazem: Enchem de lágrimas 
o altar do SENHOR; choram 
e gemem porque ele já não 
dá atenção às suas ofertas 
nem as aceita com prazer. 

Ml 2.13 Alianças  



19/10/2010 

5 

E vocês ainda perguntam: "Por 
quê?" É porque o SENHOR é 
testemunha entre você e a 

mulher da sua mocidade, pois 
você não cumpriu a sua promessa 
de fidelidade, embora ela fosse a 

sua companheira, a mulher do 
seu acordo matrimonial. 

Ml 2.14 

Comprometimento  
X  

Compromisso 

3ª Ofensa 
Divórcio  

Problema atual 

Não foi o SENHOR que os fez um 
só? Em corpo e em espírito eles lhe 

pertencem. E por que um só? 
Porque ele desejava uma 

descendência consagrada. Portanto, 
tenham cuidado: Ninguém seja 

infiel à mulher da sua mocidade.  

Ml 2.15 

"Eu odeio o divórcio", diz o 
SENHOR, o Deus de Israel, "e 

também odeio homem que se 
cobre de violência como se 

cobre de roupas", diz o SENHOR 
dos Exércitos. Por isso, tenham 
bom senso; não sejam infiéis. 

Ml 2.16 
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Divórcio admitido  

Alguns fariseus aproximaram-
se dele para pô-lo à prova. E 

perguntaram-lhe: “É 
permitido ao homem 

divorciar-se de sua esposa 
por qualquer motivo?” 

Mt 19.3 

Ele respondeu: “Vocês 
não leram que, no 

princípio, o Criador os 
fez homem e mulher’  

Mt 19.4 

e disse: ‘Por esta razão, 
o homem deixará pai e 

mãe e se unirá à sua 
mulher, e os dois se 

tornarão uma só carne’?  

Mt 19.5 

Assim, eles já não são 
dois, mas sim uma só 
carne. Portanto, o que 
Deus uniu, ninguém o 

separe”. 
Mt 19.6 

Perguntaram eles: 
“Então, por que Moisés 

mandou dar uma 
certidão de divórcio à 

mulher e mandá-la 
embora?” 

Mt 19.7 
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Jesus respondeu: “Moisés 
lhes permitiu divorciar-se 

de suas mulheres por 
causa da dureza de 

coração de vocês. Mas não 
foi assim desde o princípio. 

Mt 19.8 

Eu lhes digo que todo aquele 
que se divorciar de sua 

esposa, exceto por 
imoralidade sexual, e se casar 

com outra mulher, estará 
cometendo adultério”.  

Mt 19.9 

Os discípulos lhe 
disseram: “Se esta é a 

situação entre o 
homem e sua mulher, 
é melhor não casar”.  

Mt 19.10 

Jesus respondeu: “Nem 
todos têm condições de 

aceitar esta palavra; 
somente aqueles a 
quem isto é dado.  

Mt 19.11 

Conclusão Formalidade e realidade 
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Já fiz...e agora? Candidatos ao casamento 


