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Vamos refletir este momento sob dois textos bíblicos, que acabam se complementando, 

trazendo orientações e diretrizes para que os obreiros cristãos da Igreja Gileade, possam 

viver discernindo o bom propósito que o Senhor colocou no casamento quando disse: 

“Não é bom que o homem esteja só; far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea” (Gn 

2.18). 

Tenha em seu coração o dia de hoje como um grande momento de Deus para abençoar 

seu casamento, levando seu entendimento cativo a Cristo, para aplicar ao seu 

relacionamento conjugal as diretrizes bíblicas que deverão nortear a vida a dois pelos 

próximos anos, bem como educação de seus filhos. 

 

Relações familiares cristãs dos obreiros Gileade Ef. 5.22—6.5 

Essas relações e instituições foram primariamente fixas para cada indivíduo. Por 

exemplo, cada pessoa vive na estrutura da família. Nos dias de Paulo, a unidade social 

primária envolvia não só as relações entre pais e filhos e marido e mulher, mas também 

as associações entre senhor e escravo. O que significava, então, viver a nova vida nestas 

relações comuns? Fazia diferença quando a pessoa se tornava cristã? É para uma análise 

da vida cristã na família que o apóstolo agora se dedica. 

 

Os deveres que necessariamente recaem sobre cada membro ao desfrutar a vida da 

igreja foram explicitamente apresentados. Tudo tem o objetivo de manter “a unidade do 

Espírito pelo vínculo da paz” (4.3). Mas, como observa Dale: “A verdadeira vida cristã 

não é uma vida isolada. Viver sempre só, entre as coisas divinas e eternas, é um falso 

ideal de perfeição moral e religioso”. Fora da congregação dos crentes há um conjunto 

de relações pessoais ou instituições sociais que existiam muito tempo antes da igreja 

histórica. 

 

Dois princípios direcionam o discurso de Paulo sobre o entendimento cristão das 

relações domésticas. O primeiro princípio é “o preceito de longo alcance da sujeição 

mútua”, já declarado no versículo 21, o qual, com toda a probabilidade o induziu a 

analisar estes assuntos aqui relacionados. Ainda que em cada conjunto de associações o 

indivíduo “de menor importância” tenha de se sujeitar de uma maneira ou outra ao 

indivíduo “de maior importância” (5.22; 6.1,5), há também responsabilidades severas 

para o “de maior importância”. Por vezes, a mente hodierna acha ofensiva esta 

abordagem das relações sociais, visto que a liberdade desenfreada é o deus por 

excelência para homem de hoje. 

 

No versículo 21, o particípio grego traduzido por sujeitando-vos está no fato que 

proporciona grau de escolha. W. O. Carver observa que a sujeição precisa ser 

“voluntária, pessoal e ter pleno valor ético para o indivíduo que se sujeita e para os 

outros a quem ele serve em rendição espiritual”.  

 

O segundo princípio é que, em cada conjunto de relações, “a obrigação” fundamenta se 

na ligação do obreiro em Cristo (5.22; 6.1,5). E estar “no Senhor” que compromete o 



crente com este tipo de vida. Esta sujeição mútua não é o mesmo nível de compromisso 

que o crente tem de fazer com o Senhor. O grau de subordinação exigido nestas áreas é 

determinado pela obediência e submissão do crente a Cristo. Paulo acredita que se a 

graça do Senhor viceja na igreja, nada mais natural que os crentes prosperem na vida de 

relações estreitas da família individual. 

 

I. RELACIONAMENTO MARIDO E MULHER, 5.22-33 

Paulo começa com a mais alta das relações familiares: a relação entre marido e mulher. 

Os outros dois conjuntos de relação são de importância relativamente menor. A relação 

entre pais e filhos é produto do amor entre um homem e uma mulher. Todavia, estas 

duas interdependências sociais têm significação profunda pelo fato de o indivíduo ser 

obreiro cristão nesta “primeira grande camada sociológica da existência humana”. O 

ponto de partida para a cessação de brigas é um vínculo santo entre marido e mulher. 

 

1. A SUBMISSÃO DA ESPOSA (5.22-24) 

Toda relação pessoal tem algum elemento de submissão. Na ordem natural das coisas, o 

marido ocupa posição de prioridade. Paulo reconhece esta ordem natural conclamando 

as mulheres a se sujeitarem (22); (cf. Cl 3.18). Fora da relação matrimonial, macho e 

fêmea são, por criação, iguais. Mas, no ambiente familiar, o marido tem de assumir 

certas prerrogativas divinamente ordenadas e a esposa tem de aceitar esta relação com 

alegria. Bruce escreve que não é que “as esposas sejam inferiores aos maridos, quer sob 

o aspecto natural ou espiritual. Mas Paulo reconhece uma hierarquia divinamente 

ordenada na ordem da criação; e, nesta ordem, a esposa tem lugar imediatamente depois 

do marido”. A esposa tem de estar pronta a se render ao marido para que o marido 

exerça a autoridade que é sua responsabilidade.  

 

Muitos casamentos acabam hoje em dia, porque a esposa não está inclinada a 

reconhecer este fato no que tange ao trabalho do marido, ao local do lar e à disciplina 

dos filhos. Esta deferência pela esposa é feita como ao Senhor (22), quer dizer, como 

parte do seu dever ao Senhor. Deduzimos, aqui, que Paulo fala em termos de famílias 

cristãs, onde este tipo de submissão deve ser praticável e possível. 

 

Para colocar seu apelo a analogia da supremacia de Cristo como reforço da afirmação de 

que a esposa se sujeite ao marido (23; cf. 1.22). Em 1 Coríntios 11.3, Paulo escreveu: 

“Quero, porém, que entendam que o cabeça de todo homem é Cristo, e o cabeça da 

mulher é o [marido], e o cabeça de Cristo é Deus”. Há duas ideias importantes que se 

destacam nesta “corrente ascendente de relações”: 1) Supremacia “denota 

primariamente controle de autoridade e o direito de obediência”; 2) Controle e 

obediência ocorrem “num organismo vivo, onde as duas partes são complementares 

entre si”. Paulo vê a esperança de famílias unidas neste entendimento da relação entre 

marido e mulher. 

 

O versículo 24 repete a responsabilidade das esposas se sujeitarem a seus maridos, da 

mesma maneira que a igreja está sujeita a Cristo. As duas palavrinhas em tudo 

podem soar ofensivas para a mulher moderna que desfruta liberdade em todas as áreas 

da sociedade.  

 

Se ela tiver responsabilidades fora de casa, como as prevalecentes na profissão 

escolhida, como fica? A resposta é questão de prioridades. Foulkes observa: “Ela pode 

cumprir qualquer função e qualquer responsabilidade na sociedade, mas se ela aceitou 



diante de Deus a responsabilidade do casamento e da família, estas devem ser seu 

interesse primordial”. Da mesma maneira que a igreja deve dar prioridade em sua 

devoção e serviço a Cristo, assim a esposa tem de dar prioridade em suas funções de 

esposa e mãe.  

 

2. O AMOR DO MARIDO (5.25-33) 

Que a esposa não pense que o marido está completamente livre de obrigações nesta 

relação. Paulo também tem algo a dizer ao marido. Crisóstomo comentou: “Viste a 

medida da obediência? Ouvi também a medida do amor. Não deveria tua esposa te 

obedecer como a igreja obedece a Cristo? Cuida dela, como Cristo cuida da igreja”. 

 

Amai vossas mulheres (25), escreve Paulo aos maridos. Por trás desta exortação e 

dando-lhe significado infinito está a analogia majestosa da igreja como noiva de Cristo, 

já apresentada acima, mas desenvolvida aqui ao seu ponto mais alto (cf. 27). A 

expressão “amai” é um imperativo presente (agapate) e significa “continuai amando”. 

O amor que reuniu marido e mulher no casamento deve ser alimentado e expresso à 

medida que os anos de casamento passam. Ao longo dos anos matrimoniais, o marido 

deve amar a esposa como eles se amaram no dia em que se casaram. 

 

a) O AMOR DE CRISTO É UM AMOR ALTRUÍSTA (5.25). Cristo se entregou pela 

igreja (25b). Na ótica de Paulo, Deus deu Cristo para a humanidade, e Cristo, por sua 

vez, se deu pela libertação do homem (cf. Rm 5.8). Em Gálatas 1.4, ele fala que “nosso 

Senhor Jesus Cristo [...]deu-se a si mesmo por nossos pecados”. Em Tito 2.14, ele 

descreve que Cristo “se deu a si mesmo por nós”. O apóstolo já havia tocado nesta 

verdade essencial em 5.2, onde apela aos leitores: “Andai em amor, como também 

Cristo vos amou e se entregou a si mesmo por nós”. 

 

O amor sacrifical e altruísta constitui a própria essência da vida cristã. Se “andar em 

amor” é necessário para a vida, conclui-se que é compulsório para esta relação na vida 

em particular. A aplicação é esta: Como Cristo se entregou pela igreja, assim o marido 

deve estar pronto a fazer todo e qualquer sacrifício, mesmo o sacrifício, se necessário, 

da própria vida, para o bem-estar e felicidade da esposa. Segundo interpretação de 

Moule, Paulo está dizendo para o marido: “Ama tua esposa, com o amor sempre 

caloroso do primeiro verão da pura alegria humana, mas, nesse meio tempo, mantém-no 

sublime e verdadeiro mediante um ideal grande como o céu”. O afeto supremo de Cristo 

envolve paixão, devoção imorredoura, sensibilidade às necessidades e abnegação. É 

com um amor assim que o marido tem de amar a esposa. 

 

b) O AMOR DE CRISTO É UM AMOR SANTIFICADOR (5.26,27).  
O objetivo de Cristo ter-se entregado em sacrifício de si mesmo na morte, instilado por 

seu amor incomparável, é a santificação da igreja: “Para que a santificasse, tendo-a 

purificado”. Em outras palavras, “tendo-a purificado” refere-se à purificação que ocorre 

na regeneração, visto que santificar denota a purificação do pecado inato. Hodge apóia 

esta manipulação destes verbos. Ele afirma: “A Bíblia sempre representa o perdão de 

pecados ou a remoção da culpa como fatos precedentes à santificação. Somos perdoados 

e reconciliados com Deus, para que possamos nos tornar santos”.  

 

De acordo com esta análise: “Cristo santificou a igreja pela palavra, depois de tê-la 

limpado com a lavagem da água”. João 17.17 registra que Cristo orou: “Santifica-os na 

verdade; a tua palavra é a verdade”. Apalavra de Deus é o meio ou instrumento pelo 



qual é realizada a purificação mais profunda além da conversão. Esta segunda bênção é 

administrada pelo Espírito Santo quando o cristão convertido aceito, pela fé, a morte 

meritória de Cristo. 

 

A santificação da igreja torna possível a Cristo apresentar-se a si mesmo igreja 

gloriosa (27). Não devemos entender o verbo apresentar com o sentido de 

apresentação de uma oferta, mas como mera “demonstração” de que Cristo é, “ao 

mesmo tempo, o agente e o fim ou objetivo da apresentação”. Cristo apresenta a sua 

noiva a si mesmo. E estranho que a preparação da noiva para o casamento seja 

fundamentalmente trabalho do Noivo.  

 

Não há embelezamento externo que a torne aceitável para ele. Beleza é o trabalho do 

amor. Neste caso, o amor sacrifical do Noivo refina a relação com a igreja até que a 

noiva apareça na beleza da santidade. Gloriosa significa “de acordo com a natureza 

com que ele a dotou”, uma natureza resplandecente por seus próprios méritos. 

 

Westcott parafraseia a expressão sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante por 

“sem um traço de corrupção ou marca de idade”. Wesley interpreta sem mácula por 

“impureza de qualquer pecado”. Ele explica que ruga é uma “deformidade de qualquer 

deterioração”. Santa e irrepreensível é repetição do pensamento de 1.4. Este é o grande 

objetivo do ministério de purificação do Senhor. 

 

A unidade da relação é tal que quem ama a sua mulher ama-se a si mesmo. O marido 

e a esposa são “partes complementares de uma personalidade”. Em segundo lugar, 

quando o marido pensa em sua esposa como parte dele, como a sua própria carne, ele 

instintivamente sustenta a esposa, protege-a e cuida ternamente dela (29). Ele age da 

mesma maneira que Cristo, que ama e cuida de nós como membros do seu corpo (30). 

 

II. PAIS E FILHOS, 6.1-4 

Uma segunda dimensão da estrutura doméstica recebe a atenção de Paulo, qual seja, a 

relação entre pais e filhos. Quando há amor genuíno em casa, prevalece a base adequada 

da vida saudável para todos os membros da família. Não obstante, os deveres recaem 

sobre cada membro. 

Ao incluir estes poucos versículos, Paulo dignifica o lugar da criança no lar e na 

comunidade cristã.  

 

Tal preocupação não era a atitude do mundo antigo. Quando Jesus chamou as 

criancinhas para si, ele estava falando contra essa desvalorização da vida humana jovem 

(Mt 19.14). Paulo se coloca ao lado de Jesus quando vê o valor infinito de cada criança, 

fato apoiado pela descrição cuidadosa das responsabilidades mútuas entre filhos e pais. 

 

 

1. A OBEDIÊNCIA DOS FILHOS (6.1-3) 

Paulo encarrega: Vós, filhos, sede obedientes a vossos pais (1). Martin observa que 

“obediência é termo mais forte que sujeição, estipulada como dever da esposa”. A 

palavra geralmente traduzida por “obedecer” é verbo composto derivado da palavra 

“ouvir”. Portanto, há em sua formação a idéia de “escutar” ou “atender”, e da í 

“obedecer”. 

 



Muita desobediência é o resultado da má vontade dos filhos em ouvir as instruções 

recebidas e as razões para essas instruções. A paráfrase de Moule é sugestiva: “com o 

ouvido atento da atenção firme”. Os filhos têm a obrigação moral, na medida em que a 

concebem, de manter abertas as linhas de comunicação entre eles e os pais, estando 

prontos para ouvir e obedecer.  

 

No Senhor é paralelo de expressões já encontradas (5.22) e define a esfera na qual a 

obediência deve ocorrer. “Obediência cristã satisfeita na comunhão com Cristo”. Pelo 

que deduzimos, Paulo está tratando de uma situação na qual todos são cristãos, sem 

especificar qual deve ser a atitude quando as ordens parentais forem contrárias à lei de 

Cristo. 

 

Há duas sanções para esta determinação. A primeira é que Paulo diz que a obediência é 

justa. No vocabulário paulino, esta palavra significa justificado. O apóstolo não está 

afirmando que a obediência é meramente adequada e correta, mas que “é agradável ao 

Senhor” (Cl 3.20). O significado de justa é reforçado pela citação do quinto 

mandamento. Os justos vivem segundo as leis de Deus. Os filhos que fossem justos em 

sua relação com os pais deveriam cumprir esta lei em particular. 

 

A segunda sanção, estreitamente relacionada com o apelo anterior, é a declaração de 

Paulo de que a obediência honra os pais. O apóstolo cita Êxodo 20.12 e Deuteronômio 

5.16: “Honra a teu pai e a tua mãe”. Salmond comenta: “A obediência é o dever, a 

honra é a disposição da qual nasce a obediência”. Não basta a prontidão em obedecer; 

tem de haver a obediência efetiva para que apareça a honra aos pais.  

 

O texto também enfatiza o fato de que este é o primeiro mandamento com promessa 

(2). De que modo este é o primeiro mandamento que tem uma promessa? Esta questão 

tem gerado certas dificuldades, porque o segundo dos Dez Mandamentos também tem 

uma promessa (Ex 20.4-6). A melhor explicação é que aqui Paulo usa primeiro no 

sentido de “primeiro em importância” para os filhos. 

 

Será que podemos tomar por certo que a prosperidade e a longevidade são os benefícios 

devidos por nossa obediência? Hoje em dia o cristianismo é oferecido no balcão de 

ofertas, e o uso que tem sido feito dele é revoltante para a igreja cristã. Mas não 

devemos perder de vista a declaração bíblica de recompensas. “A promessa geral 

cumpre-se para indivíduos, na medida em que ‘ela sirva para a glória de Deus, e para o 

bem deles”. 

 

2. O DEVER DOS PAIS (6.4) 

A desobediência dos filhos pode acabar com a paz do lar do obreiro cristão, mas, por 

outro lado, a insensibilidade e aspereza parentais podem ser igualmente devastadoras. 

Paulo tem uma palavra para os pais e mães, representados aqui pelo pai, a quem é dada 

a responsabilidade de dirigir e disciplinar a família.  

 

O dever do pai é duplo. Primeiramente, há a responsabilidade negativa: Não 

provoqueis a ira a vossos filhos. Aqui significa “irritar” ou “exasperar”. Paulo exorta 

os pais a não “excitarem as paixões ruins dos filhos por severidade, injustiça, 

parcialidade ou exercício irracional de autoridade”. 

 



Disciplina em casa é absolutamente necessária, mas, muitas regras e regulamentos, 

junto com a inevitável importunação que tal situação cria, acabam causando em justa 

rebelião. Phillips expressa o ponto sucintamente: “Pais, não exagerem na correção de 

seus filhos nem lhes dificultem a obediência ao mandamento”.  

 

Em segundo lugar, há a responsabilidade positiva: Criai-os na doutrina e 

admoestação do Senhor. As duas palavras doutrina e admoestação podem ser 

traduzidas por “castigo físico” e “repreensão”. Esta tradução daria a impressão que 

Paulo estaria promovendo a punição e a correção oral. A explicação mais racional é “o 

processo de instrução”, mesmo neste sentido, a ação disciplinar não está fora de 

cogitação.  

 

Admoestação é simplesmente “instrução” ou “ensino”. A tarefa do pai é se envolver 

num programa sério e carinhoso de treinar os filhos em todas as áreas da vida para 

proporcionar-lhes crescimento pessoal, social e espiritual. Toda disciplina e instrução 

devem ser feitas na mente e espírito do Senhor. Foulkes comenta: “A doutrina e 

admoestação do Senhor é aquilo que o Senhor coloca na vida de uma criança, se os pais 

cumprirem sua tarefa de ensiná-la e treiná-la em Sua Palavra”. 

 

III. RELAÇÕES ÍNTIMAS NO CASAMENTO (1 CO 7:1-5) 

O apóstolo Paulo conhecia muito bem a passagem que diz: “... não é bom que o homem 

esteja só; far-lhe-ei uma ajudadora (esposa) que lhe seja idônea" (Gn. 2:18). Às 

respostas, aos casais que vinham tendo dificuldades em seus relacionamentos sexuais, 

ele foi bastante enfático quando disse: "A mulher não tem autoridade sobre o seu 

próprio corpo, mas sim o marido; e também da mesma sorte o marido não tem 

autoridade sobre o seu próprio corpo, mas sim a mulher. Não vos negueis um ao outro, 

senão de comum acordo por algum tempo, a fim de vos aplicardes à oração e depois 

ajuntardes outra vez, para que Satanás não vos tente pela vossa incontinência" (I 

Coríntios 7: 4-5). Creio que a resposta dada pelo apóstolo, resolve muitos problemas 

que casais, têm sofrido em seus relacionamentos conjugais.  

Ex: Há certas irmãs ou irmãos que por iniciativa unilateral resolver fazer 40 dias de 

jejum, e o desgraçado do marido ou esposa que aguente. Ora, nem marido ou mulher 

podem privar o cônjuge da relação sexual, por que é algo sublime, e importante para o 

bom relacionamento familiar. 

1) CADA CÔNJUGE PERTENCE AO OUTRO. 

No versículo quatro, Paulo explicitamente diz dos deveres sexuais de cada cônjuge: “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”. 

Essa verdade é declarada tão enfaticamente, que somos informados que nenhum dos 

dois cônjuges exerce direito sobre o seu próprio corpo, mas, antes, o corpo de cada qual 

pertence ao outro cônjuge. Em outras palavras, a mulher não pode negar o seu corpo ao 

seu marido, pois ele tem total direito de usá-lo para satisfazer suas necessidades sexuais.  

 

Igualmente, o marido não pode negar o seu corpo à esposa, pois ela também tem pleno 

direito de usá-lo para sua satisfação sexual. É uma questão de dívida, ou seja, o marido 

tem esse crédito da parte da mulher, e a mulher semelhantemente tem crédito da parte 

do marido. Ainda entendemos por esse versículo que o contrato matrimonial confere 

pleno direito de relação sexual.  

 



No versículo três, essa verdade é mais bem demonstrada no ensino de Paulo. "O marido 

pague à mulher o que lhe é devido, e do mesmo modo a mulher - pague ao marido" (I 

Coríntios 7:3). Já fiquei sabendo de vários casamentos que foram à deriva devido à falta 

de entendimento na vida íntima. Quando a esposa nega o seu corpo ao seu companheiro, 

ela está cometendo uma das maiores loucuras em relação ao seu casamento.  

 

Ela esquece que seu "maridinho" trabalha em algum escritório, fábrica, comércio, ou 

seja, lá onde for, rodeado de mulheres bonitas, que muitas vezes tem sido uma tentação 

para ele. Muitos maridos têm se conservado fiéis às suas esposas, não porque são de 

"ferro", mas porque tem encontrado na sua amada uma companheira com afetividade 

tal, que dispensa qualquer tentação externa. Mas, se o marido for fiel ao Senhor, e 

encontrar em sua esposa uma colaboração em sua vida sexual, é impossível cair nos 

braços de estranhas.  

 

Contudo, não esqueçamos que por outro lado, a mulher também tem os seus pontos 

fracos. Se o seu marido não cumpre o seu papel em relação ao sexo; tem tratado sua 

companheira com aspereza, e tem-na considerada como um simples objeto de seus 

caprichos, a esposa pode também cair nos braços de algum homem que se apresenta 

como alguém que "solidariza" com a situação. De maneira que aprendemos nas 

Escrituras Sagradas que o casamento não é somente um "conto de fadas", mas cada qual 

dos cônjuges tem deveres morais, espirituais e físicos para com o outro. 

 

2) OS PROBLEMAS RELACIONADOS AO SEXO.  

Biológica e emocionalmente a mulher é diferente do homem, e consequentemente tem 

muitos problemas que o homem não tem. O corpo da mulher é diferente do corpo do 

homem. Em razão disso, o marido deve entendê-la quanto ao relacionamento sexual. 

Devido dos muitos problemas que a mulher sofre, em razão da complexidade de seu 

corpo, muitas vezes ela não encontra ânimo para ter um relacionamento sexual com seu 

marido. Sim, ela tem seus momentos críticos em relação ao seu corpo e emoções.  

 

O marido deve entendê-la e ser solidário com ela neste aspecto. Numa ocasião desta, o 

marido nunca deve forçá-la. Ele deve compreender que não é "pirraça" de sua esposa. 

A Bíblia diz que o esposo deve viver com sua esposa com entendimento, pois ela é fraca 

em muitos pontos.  

 

Vamos ler sobre isso na primeira carta de Pedro: "Igualmente vós, maridos, vivei com 

elas com entendimento, dando honra (respeito ou dignidade) à mulher, como vaso mais 

frágil, e como sendo elas herdeiras convosco da graça da vida, para que não sejam 

impedidas as vossas orações" (I Pedro 3:7). O que fazer quando surgirem as 

dificuldades sexuais? Será que deve "declarar guerra" um ao outro? Não, Paulo diz que 

o casal deve entrar em acordo e abster-se do sexo por algum tempo, para orar a Deus - 

até que o problema desapareça e, então se ajuntarem - em ato sexual, para não cair na 

armadinha de Satanás. (I Coríntios 7:5).  

 

Eu entendo por meio desta passagem que muitos atritos conjugais seriam facilmente 

resolvidos se o casal de obreiro crente buscar ajuda do seu pastor. Por outro lado, já 

presenciei muitos casamentos que estavam à beira do desastre devido ao marido não 

compreender sua esposa. 

 



Portanto, é até compreensível a abstinência sexual dos cônjuges, quando alguns 

problemas surgem e impedem um envolvimento satisfatório, quando isso acontece, nada 

melhor do que um diálogo entre o casal e a oração a Deus, pedindo ajuda para solução 

do problema. 

 

Mas a esposa não deve cair em erros de apresentar problemas ao esposo, quando 

realmente não os têm, só como mero pretexto para não o servir. Pois, além de estar 

pecando contra o marido, também está pecando contra Deus. 

 

Neste CCM refletimos como podem viver melhor os obreiros da Gileade à luz das 

Escrituras Sagrada. O que há de mais precioso para cada um de nós: homens e mulheres 

de Deus? Os nossos cônjuges, portanto, vamos cuidar de nosso relacionamento familiar 

para que haja sempre equilíbrio, e o Senhor Jesus venha ser glorificado. 

 

Como resultado de nosso casamento o que recebemos de presente da parte de Deus? Os 

nossos filhos, busquemos toda graça e sabedoria para orientar os mesmos no caminho 

do Senhor, porque no livro de Isaías temos a promessa que os “nossos filhos serão 

discípulos do Senhor”. Paulo pregando ao carcereiro de Filipos disse: “Crê no Senhor 

Jesus e serás salvo, tu e a tua família” (At. 16.31). Que o Senhor Abençoe a todos e 

todas! 
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