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DEVERES DO MARIDO E DA ESPOSA 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                             
SIGNIFICADO DO CASAMENTO 
Gen 2.24 – escreva os 3 verbos ..............................; ......................................; ............................................ 
 
Efésios 5.31-32 – compara o casamento ao relacionamento entre ..................... e a .................................. 
Por que é um mistério profundo? .................................................................................................................. 
 
CASAMENTO é UMA ALIANÇA 
Ingredientes de uma aliança: .....................................; .....................................; .......................................... 
 
Divórcio – a quebra da .................................. 
Mal 2.16 – Deus .................. o divórcio. 
Mat 19.3-9 - A origem da derrota no casamento - ........................................................................................ 
O significado de “não foi assim desde de o princípio” - ................................................................................ 
Qual é a cláusula de exceção? .................................................................................................................... 
O melhor caminho - ...................................................................................................................................... 
Quer divorciar, mas não houve adultério. 1 Cor 7.10-11 - ............................................................................ 
 
DEVERES DO MARIDO 
1-............................... o lar. Ef 5.23 
Essencial na vida do líder: ............................................................................................................................ 
 
2- .................... a sua esposa. Ef 5.25 
O amor precisa ser: ...................................................................................................................................... 
 
3.Amar ................................. a sua esposa. 1 Cor 7.2-5 
Condições para curta interrupção: ............................................................................................................... 
Escreva a sua conclusão: ............................................................................................................................. 
 
4.Ser ................................... Gen 2.15 
Termine primeiro o seu trabalho a céu aberto; deixe pronta a sua lavoura. Depois constitua família. 
Provérbios 24:27 
Explique o que entendeu? ............................................................................................................................ 
 
5. ........................ a esposa. 1 Ped 3.7 
Qual a consequência espiritual da desonra segundo este texto? ................................................................ 
 
6. Ser ......................... 1 Ped 3.7 
Por que a mulher precisa de proteção? ........................................................................................................ 
 
DEVERES DO ESPOSA 
 

1.Ser ..............................  Gen 2.18 
A mulher como ajudadora não a coloca como inferior, mas revela ainda mais a condição do marido de 
maior responsabilidade na condução do seu lar. 
 
2.Ser ..............................  Efésios 5.22 
 Do mesmo modo, mulheres, ............................ a seus maridos, a fim de que, se alguns deles não 
obedecem à palavra, sejam ganhos sem ........................, pelo ............................ de sua mulher, 1 Pedro 
3:1 
 
3, ser boa ............................ do lar. Tito 2.3-5 
Cite 5 instruções de Paulo para as mulheres: .............................................................; 
..............................................; ..........................................................; .......................................................; 
.......................................................... . 
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Cite 5 qualidades da mulher virtuosa em Prov 31.10-31 
...............................................................; ........................................................; 
.......................................................; ........................................................................; 
................................................................. . 
 
4.Amar ......................... o seu marido. 1 Cor 7.2-5 
 
5.Buscar um espírito ......................... e ............................ 1 Ped 3.3,4 
A Palavra de Deus não está condenando o cuidado com a aparência, mas está revelando o que é mais 
importante. 
 
6. ........................... o seu marido.  Efésios 5.33 
O homem precisa mais de respeito e a mulher de amor. 
 
 
 

AVALIAÇÃO 
- 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.  
- 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 
 
      
 


