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PALESTRA PARA CASAIS 

CONSTRUINDO UM LAR ABENÇOADO POR DEUS 
 

Marcos 10:6 Mas desde o princípio da criação, Deus os fez homem e mulher. 7 Por 
isso deixará o homem a seu pai e a sua mãe, [e unir-se-á à sua mulher,]8 e serão 
os dois uma só carne; assim já não são mais dois, mas uma só carne. 
 

CARACTERÍSTICAS DE UM CASAL: 

• Pessoas diferentes, criadas em famílias diferentes, com estilos diferentes, 

humores diferentes, personalidades diferentes, ensinadas e doutrinadas, 

muitas vezes, com costumes errados e equivocados. 

 

• Há ainda, diversos tipos de casais, os tradicionais com seus filhos, os casais 

sem filhos, os casais oriundos de um segundo ou mais casamentos, com ou 

sem filhos dos seus casamentos, os casais solteiros que ainda vão formar 

uma família. 

Não é fácil viver num contexto tão diverso, com tantas variações, então se faz 

necessário achar um modelo, um direcionamento, que vá além de qualquer opinião 

ou entendimento, um modelo inquestionável, e esse modelo é o modelo de Deus. 

Todos os casais devem ser aperfeiçoados no mesmo modelo, o modelo perfeito, 

para pessoas imperfeitas, o qual é o modelo de Deus. 

Isaías 61:9 E a sua posteridade será conhecida entre as nações, e os seus 
descendentes no meio dos povos; todos quantos os virem os reconhecerão como 
descendência bendita do Senhor. 

 

QUAL É MODELO DE DEUS PARA AS FAMÍLIAS: 

 

Gênesis 1:27 Criou, pois, Deus o homem à sua imagem; à imagem de Deus o 
criou; homem e mulher os criou. 

 

Gênesis 2:18 Então o Senhor Deus declarou: "Não é bom que o homem esteja só; 
farei para ele alguém que o auxilie e lhe corresponda". 21 Então o Senhor Deus fez 
o homem cair em profundo sono e, enquanto este dormia, tirou-lhe uma das 
costelas, fechando o lugar com carne. 22 Com a costela que havia tirado do 
homem, o Senhor Deus fez uma mulher e a trouxe a ele. 23 Disse então o homem: 
"Esta, sim, é osso dos meus ossos e carne da minha carne! Ela será chamada 
mulher, porque do homem foi tirada". 24 Por essa razão, o homem deixará pai e 
mãe e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. 
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Ser uma só carne: 

 

• Espiritual - Têm a mesma fé.  
 
2 Coríntios 6:14 Não se ponham em jugo desigual com descrentes. Pois o 
que têm em comum a justiça e a maldade? Ou que comunhão pode ter a luz 
com as trevas? 
 

• Emocional - Apoio solidário nos momentos difíceis ou de dúvidas. 
 
Gênesis 2:18 Então o Senhor Deus declarou: "Não é bom que o homem 
esteja só; farei para ele alguém que o auxilie e lhe corresponda". 
 

• Física – Ter uma vida sexual ativa.  
 
Provérbios 5:18 Seja bendita a sua fonte! Alegre-se com a esposa da sua 
juventude. 19 Gazela amorosa, corça graciosa; que os seios de sua esposa 
sempre o fartem de prazer, e sempre o embriaguem os carinhos dela. 
 
1 Coríntios 6:16 Vocês não sabem que aquele que se une a uma prostituta é 
um corpo com ela? Pois, como está escrito: "Os dois serão uma só carne".  

 

Que o lar seja separado para Deus: 

 

Não importa como seja a sua família, Deus tem um propósito para cada família. 

Mas para que este propósito se cumpra, você precisa cuidar dele com muito 

zelo, principalmente cultivando os princípios de Deus diariamente. O seu lar 

precisa ser um lar consagrado ao Senhor.  

CONSAGRAR - QADASH (Hebraico) - significa Separar para Deus, Dedicar 

para Deus. 

Portanto, um lar consagrado ao Senhor tem que estar limpo, ser puro e 

dedicado a Deus. Se você tem um lar limpo, puro e consagrado ao Senhor, você 

tem um lar feliz.  Esta é a vontade de Deus para a nossa família. Portanto, não 

aceite o erro, o pecado, o que é impuro, tenha um lar voltado para Deus. 

Ezequiel 44:23 E a meu povo ensinarão a distinguir entre o santo e o profano, e o 
farão discernir entre o impuro e o puro. 

 

Acontece que muitos não têm seus lares dedicados a Deus e têm permitido 

impurezas e situações contrárias à vontade do Senhor. Outros tem colocado 

suas famílias em terceiro ou quarto plano. Muita gente coloca sua família no 
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final da sua lista de prioridades. Não valorizam seu lar como algo precioso de 

Deus para o seu povo.  Para grande parte da sociedade, os valores familiares já 

se perderam. Chegam a dizer que a família está falida, que é um conceito 

ultrapassado. 

Mas a família é um projeto perfeito de Deus para a nossa vida. Então, existem 

situações criadas pela sociedade que mudam os conceitos de Deus. Por 

exemplo, é fácil desistir de um relacionamento e assumir outro. Muita gente não 

luta mais pelo seu casamento. E o mundo ensina assim: – Não está dando 

certo? Separe. 

É claro que não estou falando de casos onde há violência, abusos, traição. 

Mateus 5:32 Mas eu lhes digo que todo aquele que se divorciar de sua mulher, 
exceto por infidelidade, faz que ela se torne adúltera, e quem se casar com a mulher 
divorciada estará cometendo adultério. 

 

Filhos Preparados: 

Deuteronômio 6:6 E estas palavras, que hoje te ordeno, estarão no teu coração; 7 
e as ensinarás a teus filhos, e delas falarás sentado em tua casa e andando pelo 
caminho, ao deitar-te e ao levantar-te. 

 

Provérbios 22:6 Instrui o menino no caminho em que deve andar, e até quando 
envelhecer não se desviará dele. 

 

O carinho dos pais tem sido substituído pela facilidade de entregar os filhos às 

escolas e creches, ou enchê-los de eletrônicos para não terem que dar a 

atenção devida aos seus filhos. Muitos alegam não ter tempo para educar os 

filhos segundo os preceitos bíblicos.  E isso faz com que famílias sejam 

destruídas. Porque os filhos serão reflexo do que os pais foram para eles e do 

que lhes foi ensinado. 

Muitos adolescentes, em vez de receberem orientação dos pais sobre os 

caminhos corretos, recebem presentes, ou mesadas, mas Deus requer que 

valorizemos a nossa família, que cuidemos do nosso lar como um presente de 

Deus, o nosso bem mais precioso. Porque, através da sua vida, o Senhor vai 

manifestar grandes coisas em sua família.  
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Você tem direito de ter uma família abençoada. Não abra mão disso, porque é 

seu direito dado por Deus e isso começou com Abraão.  

Gênesis 12:3 Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te 

amaldiçoarem; em ti serão benditas todas as famílias da terra. 

Assim como na igreja não podem prevalecer coisas erradas, você também não 

pode aceitar hipocrisia dentro da sua casa, problemas não resolvidos que geram 

contenda, e achar que isso é normal. Isso não faz parte da família bendita do 

Senhor.  Deus não manifesta benção onde há hipocrisia.  Agora, a tendência 

das pessoas sempre é dar desculpas para o seu modo de agir. E quando há um 

problema familiar, em muitos casos, cada membro vai estar cheio de 

argumentos para justificar suas atitudes, ainda que sejam contrárias à Bíblia. 

Mas, para termos famílias felizes, precisamos viver a Palavra de Deus. Você foi 

feito para isso, você deve frutificar.  

Colossenses 1:6 que chegou até vós; como também, em todo o mundo, está 
produzindo fruto e crescendo, tal acontece entre vós, desde o dia em que 
ouvistes e entendestes a graça de Deus na verdade; 9 Por esta razão, também 
nós, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir 
que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade, em toda a sabedoria e 
entendimento espiritual; 10 a fim de viverdes de modo digno do Senhor, para o 
seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno 
conhecimento de Deus; 11 sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a 
força da sua glória, em toda a perseverança e longanimidade; com alegria. 
 

Não é fácil, mas é necessário perseverar e ter muita paciência, pela fé que está 

dentro de você, pelo poder do Espírito Santo. E isso tem que te motivar, 

entendendo que Deus honrará as suas atitudes de fidelidade a Ele.   

Temperamentos Controlados: 

Na família de Deus haverá sempre mudanças de comportamento, havendo 

perseverança, paciência, pavio longo, para que você suporte com muita 

longanimidade o seu esposo, sua esposa, seus filhos, seus pais. Assim você 

terá uma família abençoada por Deus.   

É fácil?  Não é fácil, mas é ordem de Deus e Ele nos ajuda. 
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Como cristãos sabemos que a nossa vida tem que estar em sintonia com os 

princípios Bíblicos.  A obediência gera a manifestação da benção que nos foi 

prometida.  

Gálatas 3:7 Sabei, pois, que os da fé é que são filhos de Abraão. 

Gálatas 3:8 Ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os 
gentios, preanunciou o evangelho a Abraão: Em ti, serão abençoados todos os 
povos. 9 De modo que os da fé são abençoados com o crente Abraão. 29 E, se 
sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão e herdeiros segundo a 
promessa. 
 

Um lar abençoado é direito seu, é sua herança, porque você é de Cristo. Você é 

herdeiro da promessa para ter uma família abençoada, mas isso não significa 

que você não terá problemas ou aflições. 

João 16:33 Tenho-vos dito estas coisas, para que em mim tenhais paz. No mundo 
tereis tribulações; mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. 

 

Mas acreditando nessa palavra, e pelo poder de Deus que opera em nossas 

vidas, podemos resolver todas as situações. 

Com Conhecimento da Palavra de Deus: 

Quem conhece a Palavra de Deus, conhece a Deus e jamais será enganado 

ou confundido. 

João 8:32 e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. 

 

Oseias 4:6 O meu povo está sendo destruído, porque lhe falta o conhecimento. 
Porquanto rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não sejas 
sacerdote diante de mim; visto que te esqueceste da lei do teu Deus, também eu me 
esquecerei de teus filhos.  

 

Para que tudo dê certo, você tem que guiar a sua família e a sua conduta 

pessoal, segundo a Palavra de Deus. A Bíblia deve ser o seu manual de vida, 

senão você vai usar a estratégia do mundo e não a estratégia de Deus que está 

na Bíblia.  
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2Timóteo 3:16 Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para 
a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, 17 a fim de que o 
homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. 
 

Portanto, não há desculpas para continuar errando. Porque o Espírito Santo nos 

ensina, nos repreende, nos corrige, e nos educa para aquilo que precisamos 

mudar. A palavra de Deus nos educa e nos habilita para vivemos em obediência 

a Deus e assim vermos a ação de Deus na nossa família.  

Se a família é fundamentada na palavra de Deus, a família tem que ser 

abençoada. 

Provérbios 3:1 Filho meu, não te esqueças dos meus ensinos, e o teu coração 
guarde os meus mandamentos; 2 porque eles aumentarão os teus dias e te 
acrescentarão anos de vida e paz. 3 Não te desamparem a benignidade e a 
fidelidade; ata-as ao pescoço; escreve-as na tábua do teu coração 4 e acharás 
graça e boa compreensão diante de Deus e dos homens. 
 

A palavra de Deus gera transformações e mudanças em todos nós, mas ela tem 

que estar gravada no seu coração, tem que estar dentro de você. 

Provérbios 3:5 Confia no SENHOR de todo o teu coração e não te estribes no 
teu próprio entendimento. 6 Reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele 
endireitará as tuas veredas. 
 

Nunca ache que o seu entendimento humano vai te levar por caminhos seguros. 

Não busque orientação no mundo, num colega de trabalho, num amigo que está 

no mundo, porque seus conselhos vão levar a sua família à destruição. Não fale 

da sua vida a quem não pode te ajudar a edificar, pois quem pode endireitar os 

seus caminhos é Deus.  

Você já me ouviu falar algumas vezes que um dos maiores problemas dos 

casais hoje em dia, são as reações a determinadas situações, problemas, 

conflitos. É na reação que normalmente se peca e perde-se a razão. 

Tiago 1:19 Sabeis estas coisas, meus amados irmãos. Todo homem, pois, seja 

pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. 20 Porque a ira do 

homem não produz a justiça de Deus. 
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É dessa forma que você não vai perder a paciência, a mansidão, a 

longanimidade. É isso que gera paz dentro de casa. Se todos os familiares 

assumem diante de Deus a responsabilidade de agir assim, muitos problemas 

serão evitados e resolvidos. Ser tardio para falar e para se irar e pronto para 

ouvir a outra pessoa.  

Tiago 1:22 Tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, 

enganando-vos a vós mesmos. 

Temos que praticar a Palavra. Se eu ouço e não pratico, eu estou me 

enganando a mim mesmo, porque jamais verei a transformação da minha vida e 

consequentemente da minha família.  

É responsabilidade de cada membro da família cuidar um do outro, para que 

hajam as manifestações das bênçãos do Senhor, mesmo que você seja o único 

crente da sua casa. Se você quer ver o seu lar transformado e consagrado para 

Deus, comece a viver isso na sua vida. 

Além disso, temos a responsabilidade de eliminar do nosso lar aquilo que afasta 

as bênçãos de Deus, aquilo que é abominável a Deus, aquilo que não faz parte 

do viver em Cristo. 

As pessoas estão permitindo dentro do seu lar todo tipo de coisas 

erradas:  Comportamentos mundanos, pensamentos equivocados, formas de se 

relacionar contrárias ao que a Bíblia ensina, vícios, ou até mesmo um simples 

objeto que pode gerar tristeza ao coração de Deus, como, por exemplo, um 

ídolo.  

As pessoas não estão dando o lugar merecido no seu lar a Deus. Nunca se 

esqueça que aquilo que é normal para o mundo, nem sempre é aprovado por 

Deus. 

Veja a atitude de Josué, quando estava no final da sua carreira de líder do povo 

de Israel, ele alertou o povo para não se misturar com outros povos que serviam 

a outros deuses. Porque isso traria ruína para suas famílias. Significa que 

podem haver pessoas que permitem costumes e conselhos errados dentro da 

sua casa. E onde isso acontece há destruição porque Deus não manifesta a sua 

benção.  
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Josué 23:2 chamou Josué a todo o Israel, os seus anciãos, os seus cabeças, 
os seus juízes e os seus oficiais e disse-lhes: Já sou velho e entrado em dias, 3 
e vós já tendes visto tudo quanto fez o SENHOR, vosso Deus, a todas estas 
nações por causa de vós, porque o SENHOR, vosso Deus, é o que pelejou por 
vós. 8 Mas ao SENHOR, vosso Deus, vos apegareis, como fizestes até ao dia 
de hoje. 
 

Apegue-se a Deus, você e a sua família.  

Josué 23:10 Um só homem dentre vós perseguirá mil, pois o SENHOR, vosso 
Deus, é quem peleja por vós, como já vos prometeu. 11 Portanto, empenhai-vos 
em guardar a vossa alma, para amardes o SENHOR, vosso Deus. 
 

Por que Deus não age no meu casamento?  Por que Deus não age no meu 

lar?  Por que a minha família está se destruindo?   

Essas talvez sejam perguntas que você esteja se fazendo, mas Deus também te 

pergunta: O que você tem feito para que a sua família mude, para que a sua 

família seja restaurada?   

Deus age através das nossas vidas e Ele age quando você o segue, e segue a 

sua direção, os seus princípios, as suas leis e os seus desígnios, então Ele 

restaura, restabelece, faz crescer e frutificar. 

A aliança que Deus fez conosco através de Abraão não mudou, as pessoas é 

que violam essa aliança com seus comportamentos errados. Tudo aquilo que o 

Senhor deseja é que você não permita entrar na sua casa e nos seus 

pensamentos as coisas do mundo, as mentiras do maligno, os enganos e erros, 

porque isso destrói as famílias e os relacionamentos familiares.  

Efésios 4:1 Rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo 
digno da vocação a que fostes chamados, 2 com toda a humildade e mansidão, 
com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, 3 esforçando-vos 
diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz; 29 Não 
saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa 
para edificação, conforme a necessidade, e, assim, transmita graça aos que 
ouvem. 30 E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o 
dia da redenção. 31 Longe de vós, toda amargura, e cólera, e ira, e gritaria, e 
blasfêmias, e bem assim toda malícia. 32 Antes, sede uns para com os outros 
benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus, em 
Cristo, vos perdoou. 
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Como somos famílias benditas do Senhor, os problemas do nosso lar devem ser 

resolvidos de forma sábia e segundo a Bíblia, com humildade, mansidão, 

paciência, paz, sem palavras torpes, sem amargura, cólera, ira, gritaria, 

blasfêmias, malícia.   

Josué 24:14 Agora, pois, temei ao SENHOR e servi-o com integridade e com 
fidelidade; deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais dalém do 
Eufrates e no Egito e servi ao SENHOR. 15 Porém, se vos parece mal servir ao 
SENHOR, escolhei, hoje, a quem sirvais: se aos deuses a quem serviram 
vossos pais que estavam dalém do Eufrates ou aos deuses dos amorreus em 
cuja terra habitais. Eu e a minha casa serviremos ao SENHOR. 
 

Eu e a minha casa serviremos ao SENHOR.   

Repita: Eu e a minha casa serviremos ao SENHOR.  

Josué 24:23 Agora, pois, deitai fora os deuses estranhos que há no meio 

de vós e inclinai o coração ao SENHOR, Deus de Israel. 

Escolha praticar a palavra de Deus, tire do seu lar tudo aquilo que possa 

entristecer o Espírito Santo e incline seu coração para o Senhor e assim você 

poderá afirmar como Josué afirmou: 

Eu e a minha família servirmos ao SENHOR. 

Que assim seja! 


