
Dedicação:
C�ntico de encerramento.
Pedidos de Ora��o dos membros da c�lula.
Ora��o de Intercess�o ou agradecimento.
Ora��o pela convers�o de n�o crentes (caixa de ora��o para a Salva��o).
Recado: Prepare sua C�lula para o Retiro de Peniel. 

27� Domingo do Tempo Comum
Casamento Abençoado

Marcos 10.1-12

 Acolhimento:
 Oração inicial:
 Cântico: 
 Quebra-gelo: O que � o 

Casamento?
 Leitura Inicial: Marcos 

10.1-12

O Casamento � uma 
institui��o divina. Uma b�n��o 
criada pelo Senhor. � o in�cio de 
uma nova fam�lia. Os disc�pulos e disc�pulas do Senhor entendem o 
casamento segundo os princ�pios da Palavra de Deus. Diante de tantas 
informa��es erradas sobre a rela��o homem e mulher, precisamos retornar 
a B�blia e entender o projeto do Senhor para um casamento e uma fam�lia 
aben�oada. 
I. Casamento e a dureza do coração - Marcos 10.1-12

Marcos 10.2-12 mostra os fariseus experimentando Jesus sobre a 
legalidade de o marido repudiar sua mulher. Afirmam que Mois�s permitiu 
carta de div�rcio e o repudio.

Jesus explica que isso foi permitido por causa da dureza do cora��o 
dos homens, por�m, esta n�o � a vontade de Deus. Na cria��o Deus fez o 
homem e a mulher e instituiu o casamento onde ambos se tornariam uma 
s� carne. Jesus diz (9): “Portanto, o que Deus ajuntou n�o separe o 
homem”.
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Os disc�pulos ficam preocupados com a resposta de Jesus e em 
casa o interrogam. Jesus ent�o deixa claro aos disc�pulos que (11), “quem 
repudiar sua mulher e casar com outra comete adult�rio contra aquela. E, 
se ela repudiar seu marido e casar com outro, comete adult�rio”.

Na �poca de Jesus o casamento estava sujeito � opress�o social. A 
mulher era considerada um objeto. Na Lei romana, era um bem do homem 
assim como o escravo e a fazenda. Com isso as mulheres eram repudiadas 
por seus maridos quando estes encontravam outras mais novas, mais 
bonitas e mais interessantes. 

Jesus condena esta covardia do div�rcio que transformava as 
mulheres em meros objetos.  

Voc� conhece alguma mulher que sofreu no casamento? Como 
ajud�-las? 

II. A Origem do casamento - Gn 2.18-24
Em Genesis 2.18-24 est� a origem do casamento como institui��o 

divina. O texto de Genesis � po�tico. Primeiro Deus cria todos os animais 
e seus pares e manda o homem dar o nome a cada um. Isso vez com que o 
homem se sentisse sozinho (19-20). Todos tinham uma parceira, menos 
ele (20 – “para o homem, todavia, n�o se achava uma auxiliadora que lhe 
fosse id�nea”). Por isso Deus disse (18): “N�o � bom que o homem esteja 
s�; far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja id�nea”.

Deus retira sua esposa da costela, do lado. Para ser uma 
companheira que andaria lado a lado. O homem entendeu que a mulher 
n�o era inferior, mas sim osso do seu osso e carne de sua carne. Assim 
Deus instituiu a fam�lia. O vers�culo 24 diz: “Por isso, deixa o homem pai 
e m�e e se une � sua mulher, tornando-se os dois uma s� carne”.

O casal, homem e mulher, � o projeto de Deus. A fam�lia � um 
plano santo do Senhor. Hoje a fam�lia � atacada e destro�ada pelos meios 
de comunica��o e pelas leis do pa�s. Mas continua sendo o projeto santo 
de Deus.  

Voc� tem assistido ataques da m�dia ao casamento? 

III. A Bênção do casamento - Salmo 128.1-6
O Salmo 128 fala das b�n��os que vir�o sobre a fam�lia do homem 

que teme ao Senhor e anda em seus caminhos. Seu trabalho ser� 
aben�oado, ser� feliz e tudo ir� bem (2). Haver� uma b�n��o especial 
sobre a esposa e os filhos (3): “A tua mulher ser� como a videira frut�fera 
aos lados da tua casa; os teus filhos como plantas de oliveira � roda da tua 
mesa”.

Andar no caminho do Senhor significa desejar a b�n��o para o 
casamento e para a fam�lia. Os princ�pios da Palavra de Deus praticados 
em amor tem o poder de restaurar casamentos e curar feridas. Somente a 
gra�a do Senhor e a obedi�ncia ao Evangelho podem nos auxiliar na 
constru��o de um lar feliz e aben�oado. 

Voc� tem testemunho de b�n��os de Deus em sua fam�lia e em seu 
casamento?
IV. A Santificação do casamento - Hebreus 2.9-11

Hoje a fam�lia � atacada de todos os lados. O modelo b�blico de 
fam�lia � aviltado e condenado como retr�grado, ultrapassado. 

Nossa fam�lia e os c�njuges necessitam da santidade do Senhor 
para poder perseverar nos princ�pios do Evangelho.

Hebreus 2.9-11 fala que Jesus se fez menor do que anjos para 
provar a morte por todos os homens e mulheres (9).  Por meio do 
sofrimento Ele nos aperfei�oou; conduziu-nos a gl�ria e se tornou o Autor 
da nossa salva��o (10). Jesus nos santifica e nos chama de irm�os (11). 

Como nosso irm�o e autor de nossa salva��o, Ele pode santificar 
nosso casamento e nossa fam�lia. O seu projeto para a nossa vida � 
superior as nossas pr�prias conquistas. Ele � o mais interessado em nossa 
felicidade e s� Ele pode aben�oar e santificar nosso casamento e nossos 
filhos e irm�os. 

Voc� precisa da gra�a de Deus em seu casamento? Necessita de 
ora��o pela fam�lia?

Conclusão:
A Igreja acolhe muitas pessoas que veem do div�rcio. Como 

disc�pulos e disc�pulas do Senhor, abra�amos a todos e os encaminhamos 
ao ensinamento do Evangelho. Assim tamb�m disc�pulos de Jesus da 
atualidade sofrem com separa��es por diversas causas. Nossa posi��o 
sempre deve ser de acolhida, amor e compreens�o. N�o negociamos os 
princ�pios do Evangelho e acolhemos a todos no amor restaurador. Que 
Deus aben�oe cada casamento e cada fam�lia em nome de Jesus. E.C.S. 

Deus Onipotente, que deste teu �nico Filho n�o s� em sacrif�cio pelo 
pecado, mas tamb�m para exemplo de santidade, d�-nos a gra�a de sempre 
receber com gratid�o os frutos de sua obra redentora e de seguir 
diariamente os bem-aventurados passos de sua sant�ssima vida. Mediante 
nosso Senhor Jesus Cristo, que vive e reina contigo e com o Esp�rito 
Santo, um s� Deus, agora e sempre. Amém. 


