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1. Resumo dos Tópicos Abordados na Aula
Família é o projeto de Deus para o surgimento e a perpetuação da humanidade.
Famílias estão inseridas em sociedades que possuem uma cultura pré determinada que
estabelece os parâmetros norteadores das relações sociais determinando o que é correto
ou não para os indivíduos inseridos em tal contexto. No entanto, “o processo de
renovação da mente traz transformação cultural e mudança na mente e no coração das
famílias”.
A semente da cultura nos diz “não se preocupe, pense o que você quiser pensar,
faça o que você quiser, gaste de acordo com o que você tem ou com o que você não
tem”, há pensamentos implantados nas culturas que geram rituais, cerimônias, festas,
hábitos, crenças, costumes, língua, ou seja formam a cultura.
Cultura é definida como: "O conjunto de características únicas que distinguem
os membros de um grupo dos outros grupos.“ (Rosinski, 2003). Cultura fornece padrões
de vida em geral que ajudam para interpretar a realidade.
Na cultura popularmente difundida, o padrão dos princípios que regem os
relacionamentos na sociedade dizem: “se você foi atacado, precisa contra atacar”,
gerando competição e fomentando a inveja.
No entanto a Bíblia diz “se bateram em você de um lado, ofereça a outra face”, a
cultura “normal” espera “se ele te fez mal, faça mal para ele”.
Os princípios bíblicos não têm sentido lógico. Nosso chamado não é entender a
Deus, é obedecer e acreditar. A cultura secular sempre fala em termos de
probabilidades. A cultura bíblica sempre fala que nossa mente deve ser renovada para
que possamos pensar da mesma forma que Jesus pensava (Fp 1:7 e 2:5)
É importante renovar nosso entendimento, nossos pensamentos contrários devem
ser levados aos pés de Cristo. Os argumentos do mundo não podem ser mais fortes do
que os princípios bíblicos.
Exemplo do filme Código da Vinci: Era uma oportunidade para dizermos que
essas ideias seculares apresentadas no filme são antibíblicas.
Família é matrimônio. Os princípios bíblicos são o alicerce para a família cristã.
O mandamento “ame o Senhor com todo o seu coração, está relacionado à perspectiva
vertical de nosso relacionamento com o Criador.” O segundo mandamento é interno, de
relação. É um mandamento horizontal. Amor ao Senhor, amor ao meu próximo, amor a
mim mesmo.
Deus estabeleceu princípios para a família: Princípio dos frutos, multiplicar,
subjugar e reinar (Gênesis 1:28); a multiplicação é física, moral, social, emocional e
espiritual; se não for o Senhor o construtor da casa, será inútil trabalhar na construção.
(Salmos 127:1); Deus habita na família e esta deve operar sob três princípios: Amor,
educação e disciplina
A qualidade de meu relacionamento vertical, determina a qualidade de meus
relacionamentos horizontais. Amor é a semente que acontece quando estamos em um
relacionamento vertical com Jesus.
Genesis 1:27, temos capacidade de criar normas leis: capacitação, frutificação,
bênção. Tudo o que é necessário para frutificação, já está dentro do homem. Todos os
recursos para fazer a transformação no mundo já estão dentro de nós! Porém nossa
relação com Deus é quem faz com que frutifiquem e gerem mudança. Primeiramente
interna, seguida de transformação externa.
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Devemos nos perguntar: Qual é a motivação de tudo o que fazemos? Quais são
nossos alvos? O que nos move? Como posso ser uma boa influência e ainda mais
efetivos?
A Palavra de Deus enfatiza que “Todo reino dividido contra si mesmo não
subsistirá.” Os padrões do mundo buscam divisão. Deus semeia a sua semente em mim
e o meu fruto alimenta os outros e os frutos dos outros me alimentam. Porém
literalmente minha alimentação depende de minha capacidade de gerar frutos. Tenho
que lançar boas sementes a fim de gerar bons frutos.
Pela ação de Deus em nós, frutos poderão ser gerados.
Acerca dos relacionamentos dentro da família, o alicerce principal deve ser o
amor. Amor a Deus. Deus nos amando primeiro e nós nos amamos uns aos outros. Deus
me ama, eu amo ao próximo, eu amo a mim mesmo. Vínculo íntimo relacional, social,
geram convivência intergeracional. Convivência significa vida em conjunto, viver
naturalmente e saudavelmente.
A Palavra de Deus afirma que todos os confins da terra se lembrarão e se
voltarão diante dele. Lembrar, significa que irão se lembrar e voltarão ao ponto original.
Voltarão, significa virar-se, renovar, restauração. Todas as nações irão prestar contas ao
Criador. As marcas que deixamos hoje permitirão que nossos filhos continuem
conectados ao Senhor.
Quais são as marcas, os pontos de referência que deixamos no presente para
nossos filhos no futuro. A lembrança pode ser traumática ou pode gerar louvor a Deus.
Quais as marcas que deixaremos como referência no futuro? É necessário refletir
acerca das marcas que deixaremos para a posteridade.
Minha semente hoje servirá como referência para a posteridade servir ao Senhor.
Há um povo que ainda não nasceu e que receberá esta bênção de conhecer ao Senhor.
Acerca da perspectiva histórica do desenvolvimento da família, observa-se as
funções sociais da família: Basicamente o homem estava ligado ao campo e trabalho
(adaptação, funções laborais) e a mulher a casa e aos filhos. Após o processo de
industrialização os homens foram para o mercado de trabalho e na guerra os homens
deixam as esposas em casa e elas precisam sair para o mercado de trabalho.
Essa alteração nas funções sociais traz mudanças nas relações sociais familiares.
A família era educada em paradigmas antigos, a liberação da mulher, traz a
independência da mulher, que demonstra atualmente precisar de conexão profunda
emocional.
Utilizando um exemplo bíblico, Deus ordenou que para um homem casar com
uma escrava deveria esperar três meses. Este é exatamente o tempo para uma pessoa
escrava ter a mentalidade de liberta. Após três meses de libertação do Egito, Deus
começa a dar orientações para o povo.
Na perspectiva do Novo Testamento, narrada em Lucas 2:41-52, observa-se a importância da educação na vida de Jesus. Os pais de Jesus iam todos os anos para a
festa em Jerusalém, ou seja, cultivou-se o hábito a tradição familiar.
Neste exemplo pode-se observar que a família de Jesus o discipulou
intergeracionalmente. José foi o pai seletivo de Jesus.
A família é a fonte de fluxo de segurança humana, portanto, insegurança ou
segurança começa em casa. A família influencia a formação da moral da criança e é a
responsável por esta formação. Ela representa o baluarte da civilização sendo uma
instituição divina.
A Linha do Tempo da família apresentada na aula, possibilitou a compreensão
da importância história da família para a constituição da personalidade do indivíduo. O
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contexto atual da família tem sido grandemente impactado pela cultura da sociedade
vigente, tornando-se distante do padrão bíblico de família.
Os inimigos da família são o Diabo, a influência do mundo e a negligência dos
pais. Podemos observar atualmente, por meio dos exemplos mencionados em aula o
ataque maciço aos valores da família por meio do movimento gay. Atualmente a
perversão da moral que insiste em tornar certo o que a Palavra de Deus considera errado
produz uma geração confusão, sem padrões claros de moral. Um exemplo facilmente
observável é a tendência machista latina atual, que tem origem histórica. Atualmente há
múltiplos conceitos de família existentes. Portanto, precisamos compreender a
perspectiva cristã e não cristã acerca da história para saber debater com não cristãos.
Em meio ao século XXI é necessário orar e trabalhar para que os cristãos se
unam e atuem pro-ativamente para a proteção da família nos moldes estabelecidos na
palavra de Deus!
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2. Perguntas para o trabalho final
1. Para você, qual é o problema que mais afeta o casamento? Identificar as possíveis
causas, elementos que favorecem ou por trás deste fenômeno. Desenvolva a sua
resposta.
A cultura na qual estamos inseridos atualmente possui valores anticristãos que
afetam diretamente a manutenção do casamento a longo prazo. Seguem abaixo alguns
fatores que cooperam para o cenário desolador atual no qual a família do século XXI se
encontra:
- A busca pelo prazer imediato gera relacionamentos superficiais e descartáveis.
- Os conflitos não resolvidos, geram tensão e a primeira porta à qual o casal pensa em
recorrer, de modo geral é a porta de saída.
- A falta de alicerces sólidos, baseados na Bíblia aliados à cultura ocidental ateísta,
voltada para o materialismo e para o individualismo crescentes, ocasionam conflitos que
com o tempo geram desgaste nos casamentos e rompimento de laços familiares
significativos entre o casal.
- A pluralidade de estilos familiares que a sociedade atual concebeu, é fruto de
rompimento de casamentos gerando o que é conhecido como “famílias mosaico”. Com
o crescente número de divórcios e novos casamentos, tais famílias tornam-se “comuns”
e culturalmente aceitáveis.
- A partir de 1950, com a entrada do aparelho de televisão nos lares primeiramente
americanos, trouxe para as famílias uma nova fonte de influência e de princípios e
valores diferentes aos quais as gerações anteriores praticavam. Tal influência substituiu
nos lares brasileiros, por exemplo o local aonde antes eram colocados os “santos”
adorados pela família. A consequência é que gradativamente os valores foram sendo
moldados segundo princípios do mundo e na atualidade divórcio e novos
relacionamentos tornaram-se aceitáveis mesmo em meio a famílias e lideranças cristãs.
Muitos princípios bíblicos em relação à família têm sido gradualmente substituídos por
princípios contraditórios à fé cristã. Fatalmente, as novas gerações já vivenciam as
consequências de tais acontecimentos.

2. Localize, identifique e defina pelo menos 5 princípios de convivência conjugal
saudável encontrados nos capítulos 2 e 3 do Gênesis.
PRINCÍPIO 1 - Gn 2:16-17
E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: De toda a árvore do jardim comerás
livremente, mas, da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás;
porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás.
Deus criou o homem e deu a ele vida e liberdade de fazer escolhas. No entanto, cada
escolha realizada pelo ser humano possui consequências. O primeiro princípio a ser
observado para a convivência conjugal saudável, é o princípio semear e colher.
PRINCÍPIO 2 - Gn 2:20 – E Adão pôs os nomes a todo o gado, e às aves dos céus, e a
todo o animal do campo; mas para o homem não se achava ajudadora idônea.
Toda a Criação foi estabelecida com base no princípio de mutualidade entre macho e
fêmea. Adão estava só e percebeu a necessidade de uma ajudadora.
A convivência conjugal saudável querer que a mulher reconheça sua função designada
por Deus de ajudadora idônea de seu esposo.
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PRINCÍPIO 3 -Gn 2:23 – E disse Adão: Esta é agora osso dos meus ossos, e carne da
minha carne; esta será chamada mulher, porquanto do homem foi tomada.
A mulher e o homem se completam mutuamente, pois foram criados por Deus e a
mulher foi formada a partir da matéria do próprio corpo de Adão.
A convivência conjugal saudável querer que homem e mulher reconheçam que são
diferentes em sua constituição física, emocional, etc. no entanto, ambos se
complementam mutuamente pois foram criados por Deus e a mulher foi formada a
partir do corpo do próprio homem.
PRINCÍPIO 4 -Gn 2:24: Portanto deixará o homem o seu pai e a sua mãe, e apegar-seá à sua mulher, e serão ambos uma carne.
A convivência conjugal saudável querer que o casal deixe o lar em que convivia com
seus pais e forme uma nova família, iniciando um relacionamento de profunda
intimidade, no qual os dois formam agora uma só pessoa.
PRINCÍPIO 5 -Gn 2:25: E ambos estavam nus, o homem e a sua mulher; e não se
envergonhavam.
A convivência conjugal saudável querer uma completa intimidade física e emocional
entre o casal. Tal intimidade impedirá que a vergonha esteja entre o relacionamento do
homem e da mulher.
PRINCÍPIO 6 -Gn 3:2-3: E disse a mulher à serpente: Do fruto das árvores do jardim
comeremos, Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: Não
comereis dele, nem nele tocareis para que não morrais.
A convivência conjugal saudável querer que o casal confie plenamente nos princípios da
palavra de Deus, sem permitir que distorções e ideias erradas se infiltrem entre o casal,
trazendo como consequência o afastamento da vontade de Deus e o rompimento do
relacionamento com o Criador.
PRINCÍPIO 7 -Gn 3:6
E viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos, e
árvore desejável para dar entendimento; tomou do seu fruto, e comeu, e deu também a
seu marido, e ele comeu com ela.
A convivência conjugal saudável querer cuidado com aquilo que parece agradável e
tentador aos olhos, mas na realidade trará divisões entre a família, rompendo seu
relacionamento com o Criador e uns com os outros.
Homem e mulher devem cuidar-se mutuamente evitando que ambos caiam em
tentações, como ocorreu entre Adão e Eva.
PRINCÍPIO 8 -Gn 3:7
Então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus; e coseram
folhas de figueira, e fizeram para si aventais.
A convivência conjugal saudável querer que homem e mulher não permitam que a culpa
e a vergonha faça com que “aventais” sejam colocados entre ambos, separando a
intimidade conjugal.
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PRINCÍPIO 9 -Gn 3:8
E ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela viração do dia; e
esconderam-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus, entre as árvores do
jardim.
A convivência conjugal saudável querer que homem e mulher busquem viver em
intimidade com Deus. Se ambos, ou algum deles se esconder do Criador, certamente seu
relacionamento será abalado. Quanto maior intimidade com Deus, maior intimidade um
com o outro.
PRINCÍPIO 10 -Gn 3:9-13
E chamou o Senhor Deus a Adão, e disse-lhe: Onde estás? E ele disse: Ouvi a tua voz
soar no jardim, e temi, porque estava nu, e escondi-me. E Deus disse: Quem te mostrou
que estavas nu? Comeste tu da árvore de que te ordenei que não comesses? Então disse
Adão: A mulher que me deste por companheira, ela me deu da árvore, e comi. E disse o
Senhor Deus à mulher: Por que fizeste isto? E disse a mulher: A serpente me enganou,
e eu comi.
A convivência conjugal saudável querer que homem e mulher assumam
individualmente seus erros e pecados diante do Criador, ao invés de culparem um ao
outro ou culparem terceiros, como no caso do Éden.
A melhor maneira de resolver conflitos é refletir, reconhecer e confessar os pecados a
Deus e um ao outro, buscando ouvir a voz de Deus e obedecer, ao invés de ouvir e se
esconder.

3. Como você usaria os meios de comunicação que existem hoje e sua criatividade para
ajudar as famílias nesta sociedade? Podem ser projetos, ideias, campanhas, Televisão,
Rádio, Internet, etc.
Atualmente é necessário voltar aos princípios básicos que permitem o desenvolvimento
de um relacionamento conjugal saudável. Para ajudar casais na atualidade, eu criaria
folders ilustrados com fotos de famílias reais, escrevendo os princípios bíblicos que
serviriam de alicerce para a família e divulgaria tais princípios pelo WhatsApp e
Facebook, com a finalidade de discipular famílias com base em Princípios Bíblicos.
Segue abaixo um exemplo:
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4. Localizar três (3) versos bíblicos apropriados para cada um das seguintes situações:

"Por isso deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá a sua mulher; e serão dois
numa só carne." (Efésios 5:31)
"Assim não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou não o separe o
homem". (Mat.19: 6)
"Vós, mulheres, sujeitai-vos a vossos maridos, como ao Senhor; porque o marido é o
cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o
salvador do corpo. Assim também vós, cada um em particular, ame a sua própria mulher
como a si mesmo, e a mulher reverencie o marido." (Efésios 5:22,23,33)

"O amor não seja fingido. Aborrecei o mal e apegai-vos ao bem." (Romanos 12:9)
"Tenho-vos dito isso, para que em mim tenhais paz; no mundo tereis aflições, mas tende
bom ânimo; eu venci o mundo. (...) Esta é a vitória que vence o mundo: a nossa fé."
(João 16:33/ I João 5:4)
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"Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração."
(Romanos 12:12)

"Há alguns que falam como que espada penetrante, mas a língua dos sábios é saúde."
(Prov. 12:18)
"Mas todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar." (Tiago
1:19,20)
"Sejam agradáveis as palavras da minha boca e a meditação do meu coração perante a
tua face, Senhor, Rocha minha e Redentor meu!" (Salmos 19:14)
"Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover a
edificação, para que dê graças aos que a ouve." (Efésios 4:29)

“E vós, pais, não provoqueis vossos filhos à ira, mas criai-os na disciplina e na
admoestação do Senhor” (Efésios 6:4)
“Ora, se alguém não tem cuidado dos seus e especialmente dos da própria casa, tem
negado a fé e é pior do que o descrente” (1 Timóteo 5:8).
"Porque este meu filho estava morto, e reviveu, tinha-se perdido, e foi achado." (Lucas
15:24)

"Andai em amor, como também Cristo vos amou e se entregou a si mesmo por nós em
oferta e sacrifício a Deus, em cheiro suave." (Efésios 5:2)
"Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é
dos outros. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que também ouve em Cristo
Jesus," (Filipenses 2:4,5)
"A palavra branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. A sabedoria do
homem lhe dá paciência; a sua glória está em esquecer ofensas." (Provérbios 15:1;
19:11)

"Igualmente vós maridos, coabitai com elas com entendimento, dando honra à mulher,
como vaso mais fraco; como sendo vós os seus co-herdeiros da graça da vida; para que
não sejam impedidas as vossas orações." (I Pedro 3:7)
"Irai-vos e não pequeis; não se ponha o sol sobre a vossa ira. Não deis lugar ao diabo."
(Ef. 4:26,27)
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"Tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus, e de que nenhuma raiz de
amargura, brotando, vos perturbe, e por ela muitos se contaminem." (Hebreus 12:15)

"Seja bendito o teu manancial, e alegra-te com a mulher da tua mocidade." (Provérbios
5:18)
"O que acha uma esposa, acha uma coisa boa, e recebe o favor do Senhor. Goza a vida
com a mulher que amas todos os dias da tua vaidade..." (Provérbios 18:22; Eclesiastes
9:9a)
"Não vos priveis um ao outro, salvo talvez por mútuo consentimento, por algum tempo,
para vos dedicardes à oração e novamente vos ajuntardes para que Satanás não vos tente
por causa da incontinência." (I Coríntios 7:5)

"Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as
fontes da vida." (Provérbios 4:23)
"O que adultera é falto de entendimento; destrói a sua alma o que tal faz. Achará castigo
e vilipêndio, e o seu opróbrio nunca se apagará." (Provérbios 6:32,33)
"Meus irmãos, tende grande gozo quando cairdes em várias tentações; bem-aventurado
todo aquele que suporta a tentação; porque, quando for provado, receberá a coroa da
vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam." (Provérbios 1:2,12)

"Porventura andarão dois juntos, se não estiverem de acordo? ... tudo o que é
verdadeiro, honesto, justo, puro, amável, tudo o que é de boa fama, se há alguma virtude
e
se
há
algum
louvor,
nisto
pensai."
(Amós 3:3 / Filip. 4:8)

"O amor não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não
suspeita mal;" (I Coríntios 13:5)
"Toda a amargura, e ira, e cólera e gritaria, e blasfêmia e toda malícia sejam tiradas
dentre vós, antes sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos
uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo." (Efésios 4:31)

"O amor não folga com a injustiça, mas folga com a verdade; tudo sofre, tudo crê, tudo
espera, tudo suporta. O amor nunca falha;..." (I Coríntios 13: 6-8)
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"As muitas águas não poderiam apagar esse amor nem os rios afogá-los; ainda que
alguém desse toda a fazenda de sua casa por este amor, certamente a desprezariam."
(Cantares 8:7)
"...Em toda a maneira, e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura, como a
Ter fome; tanto a Ter em abundância, como a padecer necessidades. Posso todas as
coisas naquele que me fortalece." (Filip. 4:12,13)
Duas coisas te pedi; não mas negues, antes que morra: Afasta de mim a vaidade e a
palavra mentirosa; não me dês nem a pobreza nem a riqueza; mantém-me do pão da
minha porção de costume; Para que, porventura, estando farto não te negue, e venha a
dizer: Quem é o Senhor? ou que, empobrecendo, não venha a furtar, e tome o nome de
Deus em vão. (Provérbios 30:7-9)
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