
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
O título desta lição é uma declaração aberta de que o casamento deve ser um alicerce. Se vai 
bem, inúmeras outras coisas vão bem. Se não foi bem construído ou passa por abalos, inúmeras 
outras coisas também não seguirão bem. 
Na vida da igreja local, o casamento dos líderes define o teor e a autoridade espiritual com que 
conduzem os discípulos. 
No trabalho, a estabilidade do seu casamento define amizades, prioridades, costumes etc. 
Na criação de filhos, dependendo de como você leva o casamento, seus filhos prosperarão ou 
andarão cheios de tentativas, erros, construções tortas e falta de referência. 
 
Isso pode ser visto de forma explícita nos fatos cotidianos, pode ser sentido emocionalmente no 
clima de cooperação, amizade, atenção, serviço, carinho. Pode também ser refletido 
espiritualmente com problemas graves, às vezes crônicos, de atritos, desentendimentos, 
pecados... 
 
Como vai o seu casamento? 
Os maridos poderão responder facilmente; “bem”. 
As mulheres dirão: “é... acho que sempre tem algo para melhorar...” 
Para os homens, uma infinidade de coisas parecem estar super bem, enquanto para as mulheres, 
atentas a detalhes, mais sensíveis, algumas questões delicadas precisam ser trabalhadas. 
 
Como vai o seu casamento? 
Não responda simplesmente – “vai bem”. 
Podemos dizer: “quero avaliar, ouvir, refletir, crescer mais...” 
 
ALVOS PARA UMA AVALIAÇÃO COM SEU CÔNJUGE 
 

1- Aceitando as diferenças 
2- Exercendo nosso ministério sacerdotal 
3- O princípio do perdão e da reconciliação  

 
 
 
 
 

SUPERVISÃO DOS LÍDERES DE CÉLULAS 

SEU CASAMENTO É UM ALICERCE SÓLIDO? 
 
As virtudes, talentos, carisma e capacitação pessoal para liderança precisam 
partir de um ponto sólido: o casamento. Ninguém tem um casamento 
perfeito, mas, todos podem crescer, amadurecer, amar mais, vencer mais, 
desentender menos e desfrutar mais da alegria e amizade no casamento. 
A graça de Deus para nossos filhos biológicos e espirituais fluirá muito mais 
se nosso casamento está sendo cuidado. 

Como você trata das questões conjugais no discipulado? 



1. Aceitando as diferenças 
 
A Palavra de Deus narra a criação do primeiro casal. 
 

“Criou Deus, pois o homem à sua imagem e semelhança, à imagem de Deus os criou; 
homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: Sede fecundos e multiplicai-
vos, enchei a terra e sujeitai-a; dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e 
sobre todo animal que rasteja pela terra... Viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito 
bom...” Gen. 1:27-28 e 31 
 

Deus nos fez e estabeleceu DIREÇÃO - homem e mulher. Fomos feitos para ter uma direção na 
vida. Fomos feitos por um Deus intencional e de propósitos. 
 
Deus também estabeleceu a estrutura de tudo o que criou e determinou como as coisas devem 
funcionar.  Isso diz respeito a toda criação e, principalmente, ao ser humano – homem e mulher. 
(Leia Gênesis 1) 
 
Toda vez que os princípios de Deus são quebrados, um ambiente de caos, confusão e trevas se 
estabelece. 

“A terra, porém, estava sem forma e vazia; havia trevas sobre a face do 
abismo”. 
Gênesis 1:2 
 

Compreender esses princípios nos dá a consciência de nossa identidade e propósito como “ser” 
humano e como casal. Embora diferentes no corpo e na alma, o todo é uma obra completa e 
harmoniosa.  

                          “...tornando-se os dois uma só carne...”  Gen. 2:24 
 

“Assim não são mais dois, mas uma só carne. Portanto o que Deus 
ajuntou não o separe o homem.” Mateus 19:6 

 
Conhecendo os desafios de conviver com o diferente e, muitas vezes contraditório, a benção do 
próprio Deus, passa a ser a fonte que nos capacita a vencer cada etapa, cada fase, cada 
dificuldade.  
 

“E Deus os abençoou e lhes disse: Sede fecundos, multiplicai-vos, enchei 
a terra e a sujeitai-a...” Gen. 1:28 

 
Uma das chaves para um casamento bem-aventurado está em compreender e aceitar nossas 
diferenças no propósito de Deus e exercitar, pela fé, nossa identidade e papel na relação conjugal.  
Dando e recebendo.  Servindo e sendo servido. 
 
               “...mais bem-aventurada coisa é dar do que receber...” At 20:35 
 
Você tem reconhecido as diferentes funções e propósitos de Deus em seu casamento? 
 

2. Exercendo nosso ministério sacerdotal 
 
 As atribuições dadas por Deus ao homem e a mulher no casamento devem ser reconhecidos e 
entendidos à luz da palavra de Deus.  
 

“Quero, entretanto, que saibais ser Cristo o cabeça de todo homem, e o 
homem, o cabeça da mulher, e Deus, o cabeça de Cristo”. I Coríntios. 11:3 

 
“Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si 
mesmo se entregou por ela, para que santificasse, tendo-a purificado por 
meio da lavagem de água pela palavra”. Efésios. 5:25-26 
 



“As mulheres sejam submissas ao seu marido, como ao Senhor...” 
Efésios.5:22 

 
Deus formou a mulher para ser ajudadora idônea do homem, porque “não era bom que o homem 
estivesse só”. Tudo que Deus fez era muito bom, mas o homem estar sozinho não era bom. 
 
 Ao reconhecer que o homem necessitava de uma ajudadora, Deus mostrou ao homem que ele 
era limitado e necessitava da ajuda da mulher. A mulher é reconhecida e valorizada pelo seu 
papel ou ministério supremo.  
Deus define, então, o papel sacerdotal do homem como guardião da sua esposa e a esposa como 
fiel auxiliadora, porém, ambos, com o principal compromisso de adorar e servir ao Senhor. Jesus 
Cristo torna-se o cabeça do lar. 
 
Entender e se submeter a palavra de Deus é libertador e altamente protetor! 
 

“Aquele que teme ao Senhor é abençoado com todo amparo e 
segurança, força e refúgio também para seus filhos.” Provérbios. 14:26 

 
3. O princípio do perdão e da reconciliação  

 
Não somos perfeitos! É um fato irrefutável. 
 
 Os problemas, divergências e conflitos no casamento fazem parte da vida de casados. 
Estes conflitos podem ser um desafio para o amadurecimento do casal ou podem destruir o 
casamento. 
 
O perdão é o processo de enfrentar com responsabilidade todas os problemas conjugais, 
levando-os a Cruz de Cristo. A Cruz é o plano perfeito de Deus para redimir e restaurar todo 
relacionamento caído. 
 

 “Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, 
mas também pelos de todo mundo.” I João 2:2  

 
Perdoar é um mandamento de Deus. É um perseverante caminho de renúncia que nos conduz a 
Cruz. 
 

“Então, convocando a multidão e juntamente com seus discípulos, disse-
lhes: Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz 
e siga-me”. Marcos 8:34 

 
É necessário perdoar todos os dias, trazendo luz sobre os problemas e eliminando toda 
possibilidade de ressentimento e amargura.  
 

 “Antes, sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, 
perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em 
Cristo”. 
 

Transparência e reconciliação são dois princípios fundamentais que precisam ser aplicados no 
casamento para torná-lo um firme alicerce. 
 

“Mas, se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns 
com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho nos purifica de todo 
pecado”. I João 1:7 

 
Qual questão da sua vida conjugal precisa ser trazida a luz e confessado? Andar na luz é o 
princípio da transparência: nada a esconder, nenhuma pendência espiritual; tudo confessado e 
debaixo da Cruz de Cristo. A reconciliação e comunhão refletem a restauração completa, perdão 
e purificação, livre de toda e qualquer contaminação, saudável, sujeita a prosperidade. 
 



“O que encobre as suas transgressões nunca prosperará; mas o que as 
confessa e deixa alcançará misericórdia.” Prov. 28:13 

 
 
 
 
As quatro perguntas da lição: 
 

1. Como vai o seu casamento? 
2. Qual questão da sua vida conjugal precisa ser trazida a luz e confessado? 
3. Vocês já sabem sobre um ministério, um chamado que podem exercer no Corpo de 

Cristo? 
Com quem vocês dividem os desafios do casamento e da condução da família?  
(Mesmo que sejam questões pequenas, simples, aparentemente desnecessário, defina alguém com quem 
você vai compartilhar, receber conselho e oração.) 

4. Vocês já têm testemunho de vitória em alguma área, fruto do discipulado, 
humildade, transparência e vida no altar? 

 
 
 

 
 
 
Desafiamos cada um de nós a levarmos toda ministração a um 
lugar de Altar, diante de Deus e dos irmãos, perguntando sempre 
O QUE EU PRECISO e O QUE JESUS ME ORDENOU? 
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