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SEU CASAMENTO É IMPORTANTE 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

RESUMO 

 O papel de ser romântica também é seu. 

 Faça uma lista com as qualidades de caráter do seu marido, sempre que estiver 

frustrada com ele olhe para essa lista. 

 Sugestão bibliográfica: Como reinventar o casamento quando os filhos nascem. 

 Muitas vezes os maridos acham que perderam o posto de número um para a criança. 

 Não espere que sua criança determine o sucesso ou fracasso do seu casamento. 

 A perda da intimidade conjugal resulta da falta de: 

1. Tempo de qualidade; 

2. Demonstrações de amor; 

3. Comunicação. 

 Para reconstruir a intimidade os 3 ingredientes essenciais são: 

1. Limpar a ficha – Reconhecer sua participação negativa, identificar seus erros. 

Resolva entregar qualquer mágoa para Deus; 

2. Reafirmar o compromisso – Lembre-se dos seus votos de casamento. 

3. Faça com que seu marido se sinta amado: Pergunte dele o que você faz que ele 

se sente amado. 

 Se comprometa e reconheça que o casamento é tão importante quanto os cuidados do 

dia-a-dia com sua criança. 

 Momento esposa da Bíblia: Ester 

o Lições do livro de Ester: 

 Respeitar e nos submeter aos nossos maridos – Ef 5:33; 

 Sabedoria – ser uma mulher sábia; 

 Estar em comunhão com Deus; 

 Ter discernimento. 

 Para ter um casamento da maneira que Deus quer, você precisa fazer o que Deus te 

manda fazer: 

o Faça do casamento uma prioridade:  

 Lembre-se, você só tem essa criança que você tanto ama por causa do 

seu marido. 

 Como mostrar na prática que seu marido é uma prioridade: 

 Pare tudo que você está fazendo quando ele chegar do trabalho; 

 Quando for servir a comida, deixe ele se servir primeiro; 

 Pergunte o que ele e não as crianças querem para o almoço. 
 

o Seja submissa:  

 Submissão está ligada a humildade, brandura, cumplicidade, confiança na 

liderança, docilidade e respeito. 

 Submissão é uma maneira inteligente de se lidar com a parceria no 

casamento. 

 A mulher que não se submete castra o marido. 
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 Nossa influência nada mais é do que submissão feita com inteligência. 

 Deus é o justo juiz – Sl 7:11; Rm 2:6. 

 

o Respeite seu marido: 

 Ef 5:33; 

 Elogie a parte física do seu marido. 

 Seu marido busca e precisa de respeito, honra, elogios e incentivos. 

 Seu marido não é responsável por lhe fazer feliz. 

 

o Dicas de como ajudar a envolver mais o pai na relação de cuidado: 

 Programe passeios em família em lugar aberto; 

 Dar banho no bebê, levá-lo ao parquinho; 

 Cozinhar juntos. 

 

o 4 A’s do que o seu marido precisa: 

 Apoio (suporte, incentivo e encorajamento); 

 Afeto (Carinho: Sugestão site namorada criativa, deixe sua criança ver 

você demonstrando carinho pelo seu marido; Intimidade sexual: Se 

desafie, se programe, se planeje); 

 Aconchego (refeições e uma casa confortável); 

 Amparo (cuidados). 

 

o Descubra atitudes que te animam, vela, cheiros. 

o Não tenha relações sexuais com criança dentro do quarto. 

o Aconchego: Refeições – prato preferido. Determine o dia que você vai fazer o 

prato preferido do seu marido. 

o Amparo: Cuidados, demonstrar preocupação por seu marido. 

o Ser fiel é: fazer o que disse que faria, fazer sempre, fazer o melhor. 

o Não espere retorno! Faça porque você vai agradar a Deus! 

 

 

 

 

AVALIAÇÃO 

- Orientações gerais para todas as matérias 
- Limite de 2 faltas. Mais de 2 faltas está reprovado.    
- Se o aluno faltar por motivo de escala de ministério no horário do SENIB a falta será abonada, com o limite de uma 
falta por este motivo, por rodada. 
- Em caso de falta no dia da avaliação, o aluno deverá entrar em contato com a secretaria logo na semana seguinte 
para marcar dia e hora da segunda chamada. Média para aprovação no SENIB: 6,0 
 
Orientações específicas para esta matéria 

 Valor do teste desta matéria: 6,0             

 Atividades da semana: 3,0 

 Visual da história confeccionado: 1,0 

 

      


