




TEXTO AUREO

“Assim não são mais dois, 

mas uma só carne. 

Portanto, o que Deus 

ajuntou não separe o 

homem.” (Mt 19.6)



VERDADE PRÁTICA

A vontade de Deus para o 

casamento é que ele seja 

vitalício. Na continuidade 

do Sermão do Monte, 

Jesus condena o adultério.



27 – Ouvistes o que foi dito aos antigos: Não 

cometerás adultério.

28 – Eu, porém, vos digo que qualquer que atentar 

numa mulher para a cobiçar já em seu coração 

cometeu adultério com ela.

29 – Portanto, se o teu olho direito te escandalizar, 

arranca-o e atira-o para longe de ti, pois te é melhor 

que se perca um dos teus membros do que todo o 

teu corpo seja lançado no inferno.

LEITURA BÍBLICA EM CLASSE MATEUS 5:27-32



30 – E, se a tua mão direita te escandalizar, corta-a e 

atira-a para longe de ti, porque te é melhor que um 

dos teus membros se perca do que todo o teu corpo 

seja lançado no inferno.

31 – Também foi dito: Qualquer que deixar sua mulher, 

que lhe dê carta de desquite.

32 – Eu, porém , vos digo que qualquer que repudiar 

sua mulher, a não ser por causa de prostituição, faz 

que ela cometa adultério; e qualquer que casar com a 

repudiada comete adultério



INTRODUÇÃO



Jesus destaca o 7º mandamento 

A preservação do casamento foi destacada como carater 

do verdadeiro discípulo de Cristo

Jesus disse: “Não adulterarás”, Esse desejo maligno 

começa no coração

A teoria sobre o divorcio cai por terra

O casamento deve ser honrado por todos; o leito conjugal, 

conservado puro; pois Deus julgará os imorais e os adúlteros. 

Hebreus 13:4



I- A CONDENAÇÃO DO ADULTÉRIO

1- Definição de adultério.



➢ O adultério é definido como uma relação sexual que 

um homem casado tem com uma mulher que não é 

sua esposa ou vice-versa. 

➢ A idolatria era chamada, figuradamente, de adultério 

(Jr 3.8,9; Ez 23.37).  (A infidelidade de Israel)

➢ Jesus tratava da preservação do casamento através da 

fidelidade, e a família 



2- A posição de Jesus quanto ao adultério.

Jesus disse que o adultério começa no coração com; olhar cobiçoso 

e pensamentos impuros

Se um homem casar-se com uma mulher e depois não a quiser mais por 

encontrar nela algo que ele reprova, dará certidão de divórcio à mulher e a 

mandará embora. Deuteronómio 24:1

Jesus vai alem da prática sexual que leva ao divorcio e diz que 

tudo começa no interior

Jesus nos aconselha a se abster de pensamentos impuros

Uma intenção errada é tão pecaminosa quanto um ato 



3- Os males do adultério.

➢ O adultério sempre é prejudicial para a estrutura familiar

➢ Qualquer infidelidade no relacionamento a dois sempre 

será ruim , pois gera desconfiança, feridas emocionais, 

desvalorização, desrespeito, fraqueza e queda na vida 

espiritual.

➢ O cristão deve manter a mente pura, cheia da Palavra 

de Deus, para evitar o ato



II – O QUE REGE O CORAÇÃO 

REGERÁ O CORPO

1- O que procede do coração.



O pecado não está restrito apenas ao ato, 

mas também a pensamentos impuros, 

malignos, cuja fonte é o coração (Mt 15.19). 

Pois do coração saem os maus pensamentos, os 

homicídios, os adultérios, as imoralidades sexuais, os 

roubos, os falsos testemunhos e as calúnias.

✓ No seu especto figurativo, o coração refere-se 

ao caráter moral. 

✓ Um cristão que tem o coração transformado 

tem um viver totalmente diferente,  cheio da 

Palavra de Deus(Cl 3.16).



2- O homem é o que pensa.

Os pensamentos e ideias que estão no seu “ homem 

interior” são os motores que colocam em ação todo o 

seu corpo e são determinantes para sua conduta.

Se armazenarmos pensamentos bons semearemos 

boas ações, se armazenarmos pensamentos que nos 

levam a pecar cairemos no pecado

Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando 

esta o atrai e seduz.

Então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado; e o 

pecado, uma vez consumado, gera a morte. Tiago 1:14,15



As tentações vem com as obras da carne e encontra 

guarida em um coração pecaminoso

Ora, as obras da carne são conhecidas e são: imoralidade sexual, 

impureza, libertinagem,

idolatria, feitiçarias, inimizades, rixas, ciúmes, iras, discórdias, divisões, 

facções,

invejas, bebedeiras, orgias e coisas semelhantes a estas. Declaro a 

vocês, como antes já os preveni, que os que praticam tais coisas não 

herdarão o Reino de Deus. Gálatas 5:19-21

Devemos tapar essas brechas com as virtudes do fruto do 

Espírito (A base sempre será oração, jejum e Palavra)

Mas o fruto do Espírito é: amor, alegria, paz, longanimidade, 

benignidade, bondade, fidelidade,

mansidão, domínio próprio, Gálatas 5:22,23



3- Sujeitando o corpo ao Espírito Santo

O caminho para que o cristão possa 

dominar bem o corpo é viver na 

dependência do Espírito Santo (Gl 5.16). 

➢ Jesus usou figuras de linguagem e de modo hiperbólico para 

mostrar como fazer para vencer os instintos sexuais. 

➢ Ao sugerir “ Se o teu olho direito te escandalizar, arranca-o e atira 

fora para longe de ti” (Mt 5.29a), Cristo não estava a incitar 

alguém praticar mutilação dos membros do corpo, mas, mostrando 

atitudes de sacrifício à carne para glorificar a Deus (Rm 12.1; 1 Co 6.20).



III- A INDISSOLUBILIDADE DO 

CASAMENTO

1- O casamento na perspetiva bíblica.



➢ O casamento é fundamental em todas as 

instituições sociais

➢ O casamento deve ser permanente

➢ Deus deu a ordem: “Não adulterarás” (Êx 20.14).

➢ Cristo falou da aliança, do vinculo conjugal

➢ De modo que já não são mais dois, porém uma só 

carne. Portanto, que ninguém separe o que Deus 

ajuntou. Mateus 19:6

➢ Paulo comparou o amor de Cristo com a igreja 

deve ser igual ao do marido com sua esposa Ef 5.25



2- O que fazer para que o 

casamento seja para sempre?

O casamento deve ser construído com base 

em respeito, amizade, bom tratamento, 

carinho, dignidade, entre outros.

Maridos, vocês, igualmente, vivam a vida comum do lar 

com discernimento, dando honra à esposa, por ser a parte 

mais frágil e por ser coerdeira da mesma graça da vida. 

Agindo assim, as orações de vocês não serão 

interrompidas. 1 Pedro 3:7



Para ser um casamento duradouro devem;

➢ Saber que a vida espiritual é igual a ambos

➢ Há obrigações distintas e específicas a 

serem cumpridas

➢ Vida sexual dever ser ativa e fiel

➢ O relacionamento sexual deve ser com 

amor, carinho e muito respeito

Portanto, o casal que deseja que seu casamento dure 

para sempre, deve estar em comunhão com Deus, e 

ter uma união marcada pelo amor e uma vida sexual 

regrada e sadia.



3- Casamento: uma união indissolúvel.

Na discussão de Jesus com os líderes 

religiosos, Ele destacou os ideais divinos 

sobre o casamento, isto é, como Deus o 

havia projetado a fim de que fosse 

permanente (Mc 10.9).

Portanto, que ninguém separe o 

que Deus ajuntou.



Os exegetas querem provar que o divorcio é permitido 

usando duas escolas rabínicas que ensinam esse ato no 

aspeto mosaico a partir do adultério permitindo a carta de 

divorcio ou ainda mais liberal, “qualquer coisa que viesse 

desagradar o marido”

Para Jesus o casamento é indissolúvel e que o 

mandamento de Moisés era devido a fraqueza humana, por 

causa do pecado

Jesus respondeu: — Foi por causa da dureza do coração 

de vocês que Moisés permitiu que vocês repudiassem a 

mulher, mas não foi assim desde o princípio. Mateus 19:8



➢ Jesus salienta que concordar com a lei mosaica segundo 

o entendimento deles, significava legalizar o adultério e 

instituir o divorcio

➢ Sempre é doloroso falar sobre divórcio, visto que já se 

trata da destruição de um casamento. 

➢ Como servos de Deus, precisamos viver o padrão do 

Reino de Deus, com suas bem-aventuranças,

➢ Entender que o ideal divino é ainda a indissolubilidade da 

vida a dois, seguindo o padrão divino do Éden: 

os dois serão uma só carne (Gn 2.23,24).



CONCLUSÃO
Pela Palavra de Deus, compreendemos que o 

casamento é para sempre, mas sua construção 

depende de uma vivência com Deus em um 

relacionamento marcado pelo amor. 

Frente aos problemas que possam surgir, o caminho 

não é o divórcio.

Os cônjuges devem agir com boa vontade e sacrifícios, 

buscando sabedoria divina para que se volte à 

verdadeira harmonia, com a presença de Jesus.





Para Jesus, onde está 

a gênese do adultério?

Jesus, a gênese do adultério está no coração, 

começando com um olhar cobiçoso e 

pensamentos impuros que levam à prática sexual 

ilícita.



No seu Sermão, Jesus evidencia 

a importância de homens e 

mulheres absterem-se de quê?

Jesus evidencia a importância de homens e 

mulheres absterem-se de pensamentos impuros, 

tanto fora como dentro do casamento, pois é 

dessa forma que se consegue manter a pureza 

em três níveis: sexual, moral e social.



Como Jesus via o casamento?

Para Jesus, o casamento é uma união indissolúvel, 

e por isso deixou claro que, quanto ao divórcio, não 

era um mandamento de Moisés, por causa do 

pecado (Mt 19.8), pelo padrão baixo e 

desmoralizante em que muitos estavam vivendo.



De forma figurada, a idolatria 

também era chamada de quê?

A idolatria era chamada, figuradamente, de 

adultério (Jr 3.8; Ez 23.37).



De acordo com a lição, perante 

Deus, com o bem expressou Cristo, 

uma intenção errada é tão 

pecaminosa quanto um ato. O que 

fazer para não cair neste mal?

Devemos sempre buscar pensamentos puros e 

bons (Fp 4.8).


