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Introdução









A Criação do homem e 
mulher e a redenção em 
Cristo estabelecem os 

princípios para a relação 
a dois a ser desfrutada. 



Para se viver e desfrutar 
do plano de Deus no 

casamento precisamos 
alcançar e aplicar certas 

compreensões. 



1ª Compreensão: 
O mistério de Cristo e sua Igreja



Este é um mistério 
profundo; refiro-

me, porém, a 
Cristo e à igreja.

Ef 5.32



e também por mim; para 
que me seja dada, no abrir 
da minha boca, a palavra, 
para, com intrepidez, fazer 
conhecido o mistério do 

evangelho,
Ef 6.19



Este é um mistério
profundo; refiro-

me, porém, a 
Cristo e à igreja.

Ef 5.32



2ª Compreensão: 
O mistério do casamento



Por essa razão, o 
homem deixará pai e 
mãe e se unirá à sua 
mulher, e os dois se 

tornarão uma só carne.
Ef 5.31



Vocês não sabem que 
aquele que se une a uma 

prostituta é um corpo 
com ela? Pois, como 
está escrito: Os dois 
serão uma só carne.

1Co 6.16



Cada personalidade é alargada pela 
inclusão do outro, idealmente 

efetuando a perfeita mistura de duas 
vidas distintas em uma só. Continua 
com a velha personalidade que não 

é quebrada, porém uma radical 
transformação que resulta de um 
encontro pessoal íntimo que cria 

uma nova personalidade.
Batey



3ª Compreensão: A responsabilidade 
do marido e sua esposa



Homens



Portanto, cada um de 
vocês também ame a sua 

mulher como a si 
mesmo, e a mulher trate 

o marido com todo o 
respeito.

Ef 5.33



Mulheres



Portanto, cada um de 
vocês também ame a sua 

mulher como a si 
mesmo, e a mulher trate 

o marido com todo o 
respeito.

Ef 5.33



Peço perdão a vc meu marido , que na verdade não o 
considerava mais, por achar que não tinha 

maturidade em ser! Te ofendi com palavras
relacionadas a marido, pai, não o considerando capaz 

de ser ! Perdão pela falta de amor, falta de carinho, 
falta de sexo ! Peço perdão por ter colocado uma 

cortina de aço entre nós principalmente por achar 
que era capaz de resolver tudo sozinha (sendo que 
quando entendi, muitas coisas eram fáceis de resolver 
porque vc o proveu o bastante para isto)! Perdão por 

me ausentar da tua vida achando quer era muito 
mais feliz eu e meus filhos nos nossos passeios, 
jantares, viagens ...! Difícil reconhecer mas é isto.



Conclusão: 
Para quem é isso?


