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Namoro e Casamento
Atividade Nº 1
Ler no grupo Gênesis 1:26 a 28 e Gênesis 2:18 a 25.
Completar:
a. Gênesis 1:27 a 28a
“Assim _________________ criou os seres
_______________; ele os criou ________________
com Deus. Ele os criou ___________ e
___________ e os _______________, dizendo: —
Tenham ____________ e muitos ___________;
_______________ por toda a _____________ e a
_______________.”
b. Gênesis 2:18
“Depois o _______________ disse: —Não é ____________ que o homem viva ______________.
Vou fazer para ele _________________ que o ______________ como se fosse a sua
____________ ________________.”
c. Gênesis 2:24
“É por isso que o homem ________________ o seu ___________ e a sua _______________ para
se _____________ com a sua _________________, e os _________________ se tornam ________
só ______________.”
Bem no início da historia, antes do pecado ter estragado o plano perfeito de Deus
para a raça humana, nós vemos que Deus criou a família - um homem, uma mulher
e os seus filhos - como a sua estrutura principal para que o Seu Reino, o Seu
domínio, se estendesse sobre a terra.
Atividade Nº 2
Ler no grupo Mateus 19:3 a 10. Completar:
a. Versículos 5 e 6
“E _____________ disse: ‘Por isso o ______________ deixa o seu ____________ e a sua
__________ para se unir com a sua _____________, e os dois se tornam uma só ______________.’
Assim já não são ______________ pessoas, mas _____________ só. Portanto, que
_______________ separe o que ______________ uniu.”
b. Marcos 10:11 e 12
“E __________________ respondeu: —O __________________ que _______________ a sua
_______________ embora e _______________ com outra __________________ estará cometendo
_________________ contra a sua esposa. E, se a _____________________ mandar o seu
________________ embora e ___________________ com outro _________________, ela também
estará cometendo _________________.”

c. Hebreus 13:4
“Que o ____________________ seja _____________________ por todos, e que os
___________________ e as ___________________ sejam ______________ um ao outro. Deus
___________________ os ___________________ e os que cometem __________________.”
d. Efésios 5:33
“Mas também está falando a respeito de ______________: cada _______________ deve
_______________ a sua ________________ como _____________ a _______ mesmo, e cada
________________ deve _____________________ o seu ___________________.”

O plano de Deus é que o casamento seja para a vida toda - “até a morte os
separará”. Ele quer famílias fortes, onde os filhos estão sendo criados num
ambiente de amor, compromisso e segurança. Então, o namoro deve ser visto como
o primeiro passo para um casamento duradouro.

Atividade Nº 3
a. 2 Coríntios 6:14
“Não se _____________________ com _________________ para trabalhar com eles. Pois como
é que o _______________ pode ter alguma ________________ a ver com o ________________?
Como é que a __________ e a _________________ podem ________________ juntas?”
Observação: A Nova Tradução na Linguagem de Hoje da Bíblia inseriu a frase “para trabalhar
com eles”, porém a maioria das traduções da Bíblia não tem esta frase neste versículo.
b. Amós 3:3
“Por acaso, duas ______________ viajam _________________, sem terem ________________
antes?”

É importante que a pessoa com quem nós estamos pensando de compartilhar o
resto de nossa vida junto, tem as mesmas crenças e valores que nós temos. Uma
pessoa que segue o Senhor Jesus não poderia ter um casamento abençoado com
uma pessoa que não é seguidor de Jesus.

Atividade Nº 4
Conversar no grupo:
O padrão Bíblico para o namoro e casamento é bem diferente daquele que nós vemos na televisão,
nos filmes, nas letras das músicas populares, etc. Por que Deus, que criou os seres humanos, exige
este compromisso no casamento?

