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O QUE PODE DESTRUIR UM CASAMENTO 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                  
Davi após a vitória sobre os filisteus conduz a Arca para Jerusalém - Ler 2 Sam 6:14-23 

1.NÃO COMPARTILHAR OS MESMOS ..................................... 
- Cada um cuide, não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos 

....................... Filipenses 2:4 
- Jesus, porém, conhecendo os seus pensamentos, disse-lhes: Todo o reino dividido contra si 

mesmo é devastado; e toda a cidade, ou ............................., dividida contra si mesma não subsistirá. 
Mateus 12.25 

 
2.NÃO DAR ...................................  ÀS CONQUISTAS UM DO OUTRO 

         - Dediquem-se uns aos outros com amor fraternal. Prefiram dar .............................. aos outros 

mais do que a si próprios. Romanos 12:10 

3.CRÍTICA E .............................. GRAVE 
-  Portanto, cada um de vocês também ame a sua mulher como a si mesmo, e a mulher trate o 

marido com todo o respeito. Efésios 5.33 
- No lugar de Mical, ao ver que o marido se comportou de forma inadequada, como você 

falaria? .................................................................................................................................................... 
 
4.COMBATER O MAL COM O ....................... 
- Não retribuam a ninguém mal por mal. Procurem fazer o que é correto aos olhos de todos. 

Não se deixem vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem. Romanos 12:17,21 
-  No lugar de Davi como você responderia a esta crítica?  
............................................................................................................................................ 

Resultado desse casamento – divórcio e esterilidade 
 
 

O SEGREDO DE UM CASAMENTO FORTE - É MELHOR SEREM DOIS DO QUE UM  

Melhor é serem dois do que um, porque têm melhor paga do seu trabalho.  Porque se um cair, o outro 
levanta o seu companheiro; mas ai do que estiver só; pois, caindo, não haverá outro que o levante. 
Também, se dois dormirem juntos, eles se aquentarão; mas um só, como se aquentará?  E, se alguém 
prevalecer contra um, os dois lhe resistirão; e o cordão de três dobras não se quebra tão depressa. 
Eclesiastes 4:9-12 
 

1.OS DOIS ................................ E ................................ JUNTOS FINANCEIRAMENTE 
- “têm melhor paga do seu trabalho.” 
 
2.UM ................................... O OUTRO 
- “Porque se um cair, o outro levanta o seu companheiro.” 
 
3.UM .................................. DO OUTRO 
- “se dois dormirem juntos, eles se esquentarão.” 
 
4. OS DOIS JUNTOS SÃO MAIS ..................................  
- “se alguém prevalecer contra um, os dois lhe resistirão”. 
 
5..................................... É A 3ª DOBRA 
 
- “o cordão de três dobras não se quebra tão depressa.” 
- Sal 127:1 – Se o Senhor não .............................  a casa, em vão ....................................os que a 
edificam, se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. 
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