
5 FERRAMENTAS PARA EDIFICAR 

SEU CASAMENTO!

Invista em seu cônjuge
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Ministério de Casais – Quadrangular do Alto



1. Utilizem os benefícios da aliança...
Significado de aliança: 

1. Pacto ou tratado entre indivíduos, partidos, povos ou governos para determinada finalidade;

2. União, ligação pelo matrimônio.

 A aliança dentro do matrimônio, representa publicamente o pacto firmado entre o casal no 

altar.

 Ela simboliza a relação de lealdade, fidelidade e o compromisso que ambos firmaram diante 

de Deus.

 Não deixe que a rotina, a correria do dia a dia ou os problemas, os façam esquecer dos votos 

firmados no altar. 

 Lembre-se da aliança de Deus para conosco, ela é valiosa, foi conquistada com muita luta, 

representa perdão,  vida e esperança.

Leiam Salmos 111



Significado de uma só carne:

Quando o homem e a mulher se unem na consumação do casamento, eles se tornam uma só carne. 

Estão unidos, fisicamente e espiritualmente. Já não são duas pessoas independentes, são uma família. 

Se tornam uma só carne é criam um elo espiritual muito forte.

2. Sejam uma só carne...

 Deus constituiu homem e mulher, cada um com suas forças, habilidades, características 

comportamentais, mas constituiu a união entre os dois para que se fortalecessem.

 Quando nos unimos em matrimônio, nos tornamos uma só carne, nossos corpos passam a 

ser um do outro, e estamos ligados em corpo, alma e espírito.

 Devemos priorizar as necessidades do nosso cônjuge e entender os desejos e anseios de cada 

um.

 O diálogo e transparência é fundamental para colhermos todos os benefícios de uma só 

carne.

Leiam Gênesis 1 e 2



3. Entendam seus papéis e responsabilidades...
• O homem e a mulher foram criados para se COMPLEMENTAREM e não para

competirem um com o outro.

PAPÉIS DO MARIDO E DA ESPOSA:

 MARIDO – Proteção tranquilizadora, liderança, provedor, exemplo do coração de Deus, amar 

e proteger, intercessor, guerreiro, exemplo e incentivador da doutrina cristã no lar.

 ESPOSA – Auxiliadora, apoiadora, administradora, reflexo do amor de Deus, exemplo de 

amor, companheira, reflexo da criatividade de Deus, intercessora, saber discernir, buscar a 

sabedoria na Palavra de Deus.

Conheçam e determinem os papéis e responsabilidades de cada um dentro do lar, façam uma 

relação de tarefas e compromissos, de forma que não vivam em confusão, e para que nenhum 

dos dois fiquem sobrecarregados.



4. Andem em acordo, perdoem-se...
Significado de acordo: ato ou efeito de acordar, estar em concordância.

Significado de perdão: remissão de pena, ofensa ou dívida; desculpa, indulto.

Relacionamento fora dos princípios da Palavra...

A maioria dos relacionamentos estão em crise por falta de acordo e perdão.

Cada um está disposto a fazer apenas a sua vontade, e não a do outro. Perdoar não faz parte 

dos planos, brigas e separação são as primeiras opções.

Relacionamento segundo o propósito de Deus...

A compreensão, diálogo e honestidade, são essenciais para que o casal entre em acordo. 

Ambos devem ter ciência dos planos um do outro, bem como dos objetivos em família, e 

respeitar o momento e tempo certo para cada coisa.

Todos vamos falhar diariamente, o perdão deve fazer parte da nossa essência cristã, e devemos 

colocar em prática na hora da dificuldade. Perdão gera vida.

Leiam Mateus 6. 14,15 – Mt 18.20



5. Orem juntos...
A oração é a  maior ferramenta de um cristão. Sabemos que ela nos conecta com Deus e nos mostra os 

planos Dele para nossa vida, nos direciona e nos trás paz.

Diariamente como indivíduo, temos vários pedidos e agradecimentos, pedimos por nossos filhos, pais, 

amigos, trabalho, desejos pessoais e etc.

A oração em casal, nos conecta com Deus como uma só carne, aquilo que pedimos em casal, 

se fortalece diante da presença de Deus, na resposta de Deus há concordância, percebemos que 

não será a nossa vontade, mas sim a Dele que é boa, perfeita e agradável que se cumprirá em 

nossa vida.

Devemos orar para que Deus nos fortaleça como casal, peça proteção por seu cônjuge contra 

as armadilhas do mundo, sabedoria para lidar diante das dificuldades.

Orem por vocês, por seus planos e objetivos como casal, peçam mais intimidade e exponham 

seus anseios. Agradeçam juntos pelas bênçãos concedidas, um coração grato alegra à Deus.



Invista em seu relacionamento...
Separem um tempo para momentos a dois, e não se esqueçam de se dedicarem juntos a 

Palavra. Sabemos que a rotina de muitos é intensa, mas esse plantio é essencial para uma boa 

colheita. 

Indicação de filmes!



DEUS ABENÇOE À TODOS!

https://youtu.be/rKA74uVRhNA


