
COMO TER UM
Casamento 

para Toda a Vida



Seis ingredientes para um 
bom casamento



1º INGREDIENTE:
ACEITAÇÃO



“Portanto, ACEITEM-SE uns aos outros, da 

mesma forma como Cristo os aceitou, a fim de 

que vocês glorifiquem a Deus.” 

Romanos 15:7 NVT



2º INGREDIENTE:
 ATENÇÃO



 “AMEM uns aos outros sinceramente, 
de todo o coração.” 

1 Pedro 1:22 NVI



  “Vocês, maridos, devem ser cuidadosos com 

suas esposas, estando ATENTOS às 

necessidades delas e respeitando-as como o 

sexo mais frágil.”  

1 Pedro 3:7 NBV-P



3º INGREDIENTE: 
AJUSTE



“SUJEITEM-SE uns aos outros no 
temor de Cristo.” 

Efésios 5:21 NAA



  “Porque vocês, irmãos, foram chamados para 

viver em liberdade. Não a usem, porém, para 

satisfazer sua natureza humana. 



  Ao contrário, usem-na para servir uns aos 

outros em amor. 



  Pois toda a lei pode ser resumida neste
 único mandamento: 

“Ame o seu próximo como a si mesmo”.



Mas, se vocês estão sempre mordendo e 

devorando uns aos outros, tenham cuidado, 

pois correm o risco de se destruírem.” 

Gálatas 5:13-15 NVT 



“Por isso, esforcemo-nos em promover tudo 

quanto conduz à paz e à edificação mútua.”

  Romanos 14:19 NVI 



“Então vamos nos esforçar para fazer as coisas 

que promovem a paz e que nos ajudam a 

fortalecer uns aos outros.” 

Romanos 14:19 VFL



4º INGREDIENTE: 
ANISTIA (PERDOAR)



 “Sejam amáveis uns com os outros e prontos a 

PERDOAR; jamais guardem rancor. Perdoem 

como o Senhor perdoou vocês.” 

Colossenses 3:13 NBV-P 



5º INGREDIENTE: 
APRECIAÇÃO (VALORIZAR)



“Por isso ENCORAJEM-SE e fortaleçam-se uns 

aos outros, assim como vocês estão 
fazendo agora.” 

1 Tessalonicenses 5:11 VFL 



Quantas vezes?  



“Pelo contrário, encorajem-se uns aos outros 

todos os dias.” 

Hebreus 3:13 NVI 



6º INGREDIENTE: 
AFETO (TOQUE FÍSICO)



"Saudai-vos uns aos outros com 
ÓSCULO santo."

Romanos 16:16



- O conselho de Paulo sobre o sexo:  



“O marido deve satisfazer as necessidades 

conjugais de sua esposa, e a esposa deve fazer 

o mesmo por seu marido. 



A esposa não tem autoridade sobre seu corpo, 

mas sim o marido.



Da mesma forma, não é o marido que tem 

autoridade sobre seu corpo, mas sim a esposa. 



Não privem um ao outro de terem relações, a 

menos que ambos concordem em abster-se da 

intimidade sexual por certo tempo, a fim de se 

dedicarem de modo mais pleno à oração. 



Depois disso, unam-se novamente, para que 

Satanás não os tente por causa de sua falta de 

domínio próprio.” 

1 Coríntios 7:3-5 NVT 



1. É uma necessidade legítima



2. É para benefício mútuo  



             

3. É uma responsabilidade 

espiritual
              



CONCLUSÃO



“Que ninguém procure somente os seus 

próprios interesses, mas também os dos outros. 

Tenham entre vocês o mesmo modo de pensar 

que Cristo Jesus tinha.”   

Filipenses 2:4-5 NTLH 



"Confessai as vossas culpas uns aos outros e 

orai uns pelos outros." 

Tiago 5:16


