
Natureza e Propósito do 

Casamento 

 



Confrontação e Batalha Atual 



“O casamento não é mais algo 

útil e proveitoso”.  

                                   Carl Rogers 



Por isso, deixa o homem pai e 

mãe e se une à sua mulher, 

tornando-se os dois uma só 

carne.                            Gn 2.24 

 

 



As Escrituras nos dão tudo o 

que precisamos saber para 

uma vida piedosa e para a 

maturidade em família. 



I. O Casamento é uma 

Instituição criada por Deus  



Disse mais o SENHOR Deus: 

não é bom que o homem esteja 

só; far-lhe-ei uma auxiliadora 

que lhe seja idônea. 

      Gn 2.18  

 



II. Deus declara que o 

casamento é muito bom  



Viu Deus tudo quanto fizera, e 

eis que era muito bom. 

                         Gn 1.31 

 



III. Os Fundamentos do 

Casamento são revelados e 

valorizados pelas Escrituras 



Por isso, deixa o homem pai e 

mãe e se une à sua mulher, 

tornando-se os dois uma só 

carne.      Gn 2.24 

 

 



Fundamentos:  

  Deixar Pai e Mãe 

  Unir-se ao outro  

  Tornar-se uma só carne 



Vieram a Ele alguns fariseus e o 

experimentavam, perguntando: É lícito ao 

marido repudiar a sua mulher por qualquer 

motivo? Então, respondeu Ele: não tendes 

lido que o criador, desde o princípio, os fez 

homem e mulher e que disse: por esta causa 

deixará o homem pai e mãe e se unirá a sua 

mulher, tornando-se os dois uma só carne? 

De modo que já não são mais dois, porém 

uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou 

não o separe o homem.                 Mt 19.3-6 

                                      

 



Eis por que deixará o homem a seu pai 

e a sua mãe e se unirá à sua mulher, e 

se tornarão os dois uma só carne. 

Grande é este mistério, mas eu me 

refiro a Cristo e à igreja. 

                                               Ef 5.31,32 

 



Casamento é uma união de um 

homem e uma mulher na qual 

ambos deixam pai e mãe, unem-se 

através de um relacionamento que 

deve ser permanente, por meio de 

uma aliança feita perante o Senhor, 

tornando-se uma só carne. 

 



IV. O Propósito do Casamento 



Também disse Deus: façamos o 

homem à nossa imagem, conforme 

a nossa semelhança... Criou Deus, 

pois, o homem à sua imagem, à 

imagem de Deus o criou; homem e 

mulher os criou. 

                                       Gn 1.26, 27 

 

 



Como Casal, marido e 

mulher refletem a glória de 

Deus. 

 



Conclusão 



Jugo Desigual 

Relação Sexual antes da aliança 

Adultério 

Pornografia 

Divórcio 

Homossexualidade.   

 



Todas estas opções e práticas, 

desfiguram a imagem de Deus 

refletida na unidade, 

diversidade e exclusividade do 

casal! 


