
ALIANÇA QUE REQUER 

COMPORTAMENTOS EM 

CONFORMIDADE COM AS 

ESCRITURAS 

 



O CASAMENTO 

REQUER 

ABNEGAÇÃO 





Por esta razão, o homem deixará 

pai e mãe e se unirá à sua 

mulher, e os dois se tornarão uma 

só carne. Assim, eles já não são 

dois, mas sim uma só carne. 

Mc 10.7-8 

 



O amor... 

Não maltrata, não procura 

seus interesses, não se ira 

facilmente, não guarda 

rancor. 

1Co 13.5 

 



A mulher não tem poder sobre o 

seu próprio corpo, e sim o marido; 

e também, semelhantemente, o 

marido não tem poder sobre o seu 

próprio corpo, e sim a mulher. 

Não vos priveis um ao outro... 

1 Co 7.4-5 



O CASAMENTO 

REQUER 

EXCLUSIVIDADE 

FIDELIDADE 



Não tenho paciência pra televisão 

Eu não sou audiência para a solidão 

Eu sou de ninguém 

Eu sou de todo mundo 

E todo mundo me quer bem 

Eu sou de ninguém 

Eu sou de todo mundo 

E todo mundo é meu também 
Música: Já sei namorar 

Marisa Monte e Tribalistas 

 





1 Para onde foi o teu amado, ó mais 

formosa entre as mulheres? que rumo 

tomou o teu amado? E o buscaremos 

contigo. 

2  O meu amado desceu ao seu jardim, aos 

canteiros de bálsamo, para pastorear nos 

jardins e para colher os lírios. 

3  Eu sou do meu amado, e o meu amado é 

meu; ele pastoreia entre os lírios. 

Ct 6 

 



...mas, por causa da 

imoralidade, cada um deve 

ter sua esposa, e cada 

mulher o seu próprio 

marido. 

1 Co 7.2 

 



...portanto, cuidai de vós mesmos, e 

ninguém seja infiel para com a 

mulher da sua mocidade. Porque o 

SENHOR, deus de Israel, diz que 

odeia o repúdio e também aquele 

que cobre de violência as suas 

vestes, diz o SENHOR dos exércitos; 

portanto, cuidai de vós mesmos e 

não sejais infiéis. 

Ml 2.15-16 

 



Não adulterarás 
 

Ex 20.14 

 



O CASAMENTO 

REQUER 

INTIMIDADE 



Então o Senhor Deus 

declarou: Não é bom que o 

homem esteja só; farei para 

ele alguém que o auxilie e lhe 

corresponda. 

Gn 2.18 



...por isso, deixará o 

homem a seu pai e mãe e 

unir-se-á a sua mulher 

Mc 10:7 



A mulher não tem poder sobre o 

seu próprio corpo, e sim o marido; 

e também, semelhantemente, o 

marido não tem poder sobre o seu 

próprio corpo, e sim a mulher. 

Não vos priveis um ao outro... 

1 Co 7.4-5 



Seja bendita a sua fonte! 

Alegre-se com a esposa da 

sua juventude. 

Pv 5.18 



O CASAMENTO 

REQUER 

COMPROMISSO 



Quando você fizer um voto, 

cumpra-o sem demora, pois os 

tolos desagradam a Deus; cumpra 

o seu voto. 

É melhor não fazer voto do que 

fazer e não cumprir. 

Ec 5.4-5 

 


