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Aula 7 - A Graça no Casamento 

 
Introdução: 
 
Não devemos pensar que o segredo para um casamento bem sucedido seja o curso 
pré-nupcial, o ensino correto, o trabalho árduo, a mudança de comportamento ou um 
agir corretamente. Ainda que essas coisas sejam importantes, não há necessidade 
mais importante do que uma profunda compreensão e aceitação da graça de Deus 
na vida de pecadores que dizem “sim”. 
Precisamos compreender como essa graça opera em nossas vidas e no casamento 
sob a posição e condições que temos em Cristo. Experimentamos o poder de Deus 
por conhecermos a Deus e crescermos em nosso relacionamento com Ele. 
 

I. Quais são os resultados de se confiar em Jesus Cristo?  
 
1. Deus perdoou todos os meus pecados. 

Todos os profetas dão testemunho dele, de que todo aquele que nele crê 
recebe o perdão dos pecados mediante o seu nome. - At 10.43 

2. Deus me deu o dom gratuito da vida eterna. 

Pois Deus amou o mundo de tão maneira, que deu seu Filho Unigênito, para 
que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Jo 3.16 

3. Deus adotou-me como Seu filho. 

Todos vocês são filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. - Gl 3.26-28 

4. Deus me deu o Seu Espírito Santo, para fortalecer-me e ajudar-me andar 
em comunhão com Deus e com meu cônjuge. 

Oro para que, com as suas gloriosas riquezas, ele os fortaleça com poder, por meio 
do seu Espírito no homem interior, para que Cristo habite em seus corações 
mediante a fé; e oro para que vocês estejam arraigados e alicerçados em amor…- Ef 
3.16-17 

II. Como eu posso experimentar o poder de Deus na minha vida, e no 
meu casamento? 

A. Para experimentar o poder de Deus na minha vida e no meu 
 casamento, tenho que confiar nas Suas promessas de ajuda. 

Portanto, assim como vocês receberam a Cristo Jesus, o Senhor, continuem a 
viver nele, enraizados e edificados nele, firmados na fé…Cl 2.6-7  

B. Para crescer na minha fé, é indispensável… 

1. Ouvir e estudar a Bíblia, a Palavra de Deus. 

Como crianças recém-nascidas, desejem intensamente o leite espiritual puro, para 
que por meio dele cresçam para a salvação,  agora que provaram que o Senhor é 
bom. - 1 Pe 2.2-3 
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2. Conversar com Deus. 

Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica; tendo isto 
em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos.- Ef 
6.18 

3. Desenvolver meus relacionamentos com outras pessoas da mesma fé (a 
igreja). 

E consideremo-nos uns aos outros para incentivar-nos ao amor e às boas obras. 
Não deixemos de nos reunir como igreja, segundo o costume de alguns, mas 
encorajemo-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o 
Dia.- Heb 10.24-25 

C. O que é que o Espírito Santo faz em nossas vidas? 

1. Ele nos ensina a viver, guiando-nos na Verdade. 

Mas o Conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, lhes 
ensinará todas as coisas e lhes fará lembrar tudo o que eu lhes disse. - Jo 14.26 

2. Ele nos convence da presença de pecado em nossas vidas. 

Mas eu lhes afirmo que é para o bem de vocês que estou indo. Se eu não for, o 
Conselheiro não virá para vocês; mas se eu for, eu O enviarei. Quando ele vier, 
convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo.- Jo 16.7-8 

3. Ele nos dá o poder para perdoar as ofensas. 

Não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para 
o dia da redenção. Livrem-se de toda amargura, indignação e ira, gritaria e 
calúnia, bem como de toda maldade. Sejam bondosos e compassivos uns para 
com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em 
Cristo. - Ef 4.30-32 

4. Ele é a fonte do amor incondicional. 

Pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de 
equilíbrio. -2 Tm 1.7 

 

D. O que significa ser controlado pelo Espírito Santo? 

1. A Bíblia descreve este controle em termos de “ser cheios do Espírito.” 

Não se embriaguem com vinho, que leva à libertinagem, mas deixem-se encher 
pelo Espírito. - Ef 5.18 

2. Não é que recebemos mais do Espírito, mas o Espírito recebe mais de 
nós. 

Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. - Gl 5.25 

3. O enchimento do Espírito é o resultado de nos entregarmos a Ele, para 
que Ele possa guiar e controlar nossas vidas. 



Curso: Quando Pecadores Dizem Sim – IBCU 
Oswaldo Carreiro e Edson Zenum 

 

3 
 

Por isso digo: vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da 
carne. Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito; e o Espírito, o que é 
contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês 
não fazem o que desejam. Mas, se vocês são guiados pelo Espírito, não estão 
debaixo da lei. - Gl 5.16-17 

4. Quando nos entregamos ao Espírito, Ele começa a produzir Seu “fruto” em 
nossas vidas. 

Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, 
fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei.- Gl 5.22-
23 

E. Como eu posso experimentar o enchimento (poder e controle) do 
Espírito Santo? 

1. Eu preciso reconhecer que não posso andar no pecado e manter minha 
comunhão com Deus, que Ele exige que eu concorde com Ele sobre a 
perversidade dos meus pecados. 

Se afirmarmos que temos comunhão com Ele, mas andarmos em trevas, mentimos e 
não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz, como Ele está na luz, temos 
comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo 
pecado. Se afirmarmos que estamos sem pecado, enganamo-nos a nós mesmos, e 
a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo 
para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. - 1Jo.5-9 

2. Eu preciso me apresentar e o meu corpo a Deus como instrumentos de 
justiça, como um sacrifício vivo. 

 Não ofereçam os membros dos seus corpos ao pecado, como instrumentos de 
injustiça; antes ofereçam-se a Deus como quem voltou da morte para a vida; e 
ofereçam os membros dos seus corpos a ele, como instrumentos de justiça. 
Pois o pecado não os dominará - Rm 6.13-14 

Portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em 
sacrifício vivo, santo e agradável a Deus; este é o culto racional de vocês.- Rm 
12.1 

3. Eu preciso enfrentar as tentações e provações da vida com fé e 
obediência, confiando no poder do Espírito para fortalecer-me, e renovar 
meu compromisso para ser um instrumento de justiça nas mãos de Deus. 

Não sobreveio tentação a vocês que não fosse comum aos homens. E Deus é 
fiel; ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. 
Mas, quando forem tentados, ele lhes providenciará um escape, para que o 
possam suportar. - 1 Cor 10.13 

F. Como eu posso experimentar o poder do Espírito Santo na minha vida 
cotidiana e em meu casamento? 

1. Fortaleça sua alma diariamente, como já vimos, através da leitura da 
Palavra de Deus e conversa com Ele. 
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2. Adquira o costume de orar com seu cônjuge. 

3. Através da  leitura da Bíblia e por meio do Espírito Santo operando na sua 
consciência, vai reconhecer os aspectos do seu casamento que fogem ao 
padrão que Deus quer para a sua família. 

4. Quando reconhecer os comportamentos e atitudes que não agradam a 
Deus, confesse-os a Deus, pedindo graça e poder para que possa superá-
los. 

5. Identifique as mágoas que você está carregando por causa de ofensas no 
passado e tome a decisão, perante Deus, de perdoar seu cônjuge. 

Quando vocês ficarem irados, não pequem. Que o sol não se ponha enquanto 
vocês estiverem irados, e não deem lugar ao Diabo. - Ef 4.26-27 

 
G. Pecadores que dizem “sim” experimentam e manifestam graça no 

casamento. 
 
“A necessidade mais urgente da cristandade é a de uma renovada conscientização 

do que a graça de Deus realmente é”. – J.I.Packer 
 
Porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Ela nos 
ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas e a viver de maneira 
sensata, justa e piedosa nesta era presente, enquanto aguardamos a bendita 
esperança: a gloriosa manifestação de nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. 
Ele se entregou por nós a fim de nos remir de toda a maldade e purificar para si 
mesmo um povo particularmente seu, dedicado à prática de boas obras. - Tt 2.11-14 
 

a) Graça para renunciar (v.12) 
 
b) Graça para viver (v.12) 
 
c) Graça para esperar (v.13) 
 
d) Graça para boas obras (v.14) 

 
Aplicação: 
 
             Transmita graça ao seu cônjuge (v.15): 
 
            - Quando ele desviar-se da graça para o esforço próprio 
 
            - Quando ele se sentir desencorajado 
 
            - Quando ele perder de vista o alvo principal 
 
            - Quando ele for tentado a achar que ele é a razão do sucesso, e não   
Cristo.  


