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Texto Bíblicos: Gên. 2:18–25, Marcos 10:7–9, Ef. 5:22–25, Mat. 5:27–30, 2Cor. 3:18. 
 
Citações 

• Antes de o homem receber qualquer outro chamado, ele foi chamado para ser 
um marido. Henry Smith 

• A mulher foi criada de uma costela do lado de Adão; não de sua cabeça para ter 
domínio sobre ele, nem de seus pés para nele pisar, mas de seu lado, para ser 
igual a ele, de sob seu braço, para ser protegida, e perto de seu coração, para ser 
amada. 

• Matthew Henry 

• Os filhos de um homem são pedaços de si mesmo, mas sua esposa é ele próprio. 
Matthew Henry 

• Casamento é nossa última e melhor chance de crescer. Joseph Barth 

• O que pode ser mais importante para dois seres humanos do que sentirem-se 
unidos para toda a vida – para fortalecer um ao outro em todo trabalho, para 
apoiar-se um no outro em toda tristeza, para ministrar um ao outro em toda dor, 
para ser um com o outro nas silentes e indizíveis memórias no momento da 
última despedida? George Eliot 

• Um mais um, igual a um, pode não ser um correto conceito matemático, mas é 
uma correta descrição da intenção de Deus para o relacionamento do casamento. 
Wayne Mack 

 

Perguntas 
Por que o tema do casamento é hoje um assunto tão polêmico? Por que Deus criou o 
casamento? Como você explicaria as razões para o casamento – qual seu propósito? Por 
que é importante voltar ao princípio? Como Deus está hoje envolvido no 
relacionamento do casamento? Como Deus “abençoa” o casamento? Como o casamento 
reflete o caráter de Deus? 
 
 
Sumário Bíblico 
Gên. 2:18-25 descreve como Deus criou uma companheira – uma adjutora – para o 
homem. Jesus diz para aqueles que perguntam acerca do divórcio: “No princípio, desde 
a criação, Deus os fez macho e fêmea. Por isso o homem deixará seu pai e sua mãe e se 
unirá à sua esposa, e os dois se tornarão uma só carne. Serão, não mais dois, mas um. O 
que Deus uniu, não o separe o homem” (Marcos 10:6-9). Efésios 5:22-25 trata do 
assunto de como maridos e esposas deveriam relacionar-se um com o outro. No Sermão 
da Montanha, Jesus deixa claro que romper o relacionamento do casamento por meio do 
adultério é muito mais do que a prática do ato físico (Mat. 5:27-30). 2Cor. 3:18 fala da 
transformação ao tempo do fim pela qual esperamos. 
 
Comentários 
Notícias recentes são alarmantes. Da Índia, chega a história de uma mulher que se casou 
com uma serpente – uma cobra, para ser exato (o noivo, contudo, não estava presente na 
cerimônia). Do Sudão, a notícia de que um homem casou-se com um bode, chegando a 
pagar um dote a seu dono. A internet relata casamentos com cães, gatos, golfinhos, 
cavalos... Qual é, então, o impacto de tudo isso sobre o conceito de casamento? E sobre 



todas as demais discussões quanto a como o casamento deva ser definido? Simples: 
casamento é um tema polêmico. Pois casamento é discriminatório – e assim deve ser! 
Em nossa sociedade, onde plurarismo e diversidade e não-discriminação são palavras de 
ordem, a ideia de casamento para sempre é destoante. É como disse um comentarista: 
“Casamento não é suficientemente multiforme”. Não suficientemente? O que temos 
visto é a dissolução do significado do casamento, a constante erosão dos princípios que 
fundamentam o casamento, a família e a sociedade. Princípios tais como compromisso, 
sinceridade, confiança. Em nome da não-discriminação e diversidade, somos instados a 
acolher diferentes ideias quanto ao que o casamento deveria significar e a como deveria 
ser praticado. Mas há boas razões para manter o significado original. Não apenas porque 
Deus assim o disse – mas porque faz tanto sentido em termos de intimidade especial, 
apoio mútuo, criação da família, amizade duradoura, lealdade profunda e tudo o mais. 
 
Quando Deus diz que duas pessoas se tornariam uma só carne, ele não está empregando 
imagens fantasiosas. O que quer que o Estado faça quanto à definição de casamento, 
uma coisa é certa – Jesus identificou o significado original do casamento em seus 
comentários registrados em Mateus 19, em que conduz seus ouvintes de volta ao 
princípio. Jesus frequentemente voltava-se para o princípio... De fato, ele continua 
falando, com relação ao divórcio, que no princípio não era assim (Mat. 19:8). 
Casamento é posicionado “lá no princípio”, e foi instituído por Deus de um modo muito 
específico. O fato de que estamos corrompidos e feridos significa que vivemos num 
mundo muito diferente do que Deus planejou. Todo tipo de divergência tem sido 
experimentada no que diz respeito ao casamento – de fato, a poligamia é um antigo 
exemplo de casamento plural registrado já em Gênesis. 
 
Porém, conquanto não rejeitemos aqueles que enfrentam desafios no modo como 
expressam sua sexualidade, isso não muda a intenção original do casamento. O Estado 
foi investido com o poder de manter a estabilidade social e regular os relacionamentos. 
O conceito pelo qual o Estado assegura privilégios particulares àqueles escolhidos como 
especiais na vida das pessoas não é inapropriado. Mas, se aceitamos que o casamento é 
um “presente originado no Éden”, então o casamento é já está definido. 
 
Comentários de Ellen White 
 
Quando os fariseus posteriormente O questionaram quanto à legalidade do divórcio, 
Jesus dirigiu Seus ouvintes de volta à instituição do casamento como ordenada na 
criação. “Por causa da dureza de vosso coração”, Ele disse, Moisés “permitiu-lhes 
dispensar sua esposa. Mas não foi assim no princípio”. Ele os referiu aos dias 
abençoados do Éden, quando Deus disse que todas as coisas eram “muito boas”. Foi lá 
que o casamento e o Sábado tiveram sua origem, instituições gêmeas para a glória de 
Deus e benefício da humanidade. Então, ao unir as mãos do santo casal em matrimônio, 
dizendo que o homem “deixará seu pai e sua mãe, unir-se-á a sua esposa, e serão um”, 
Ele enunciou a lei do casamento para todos os filhos de Adão até o fim do tempo. {AH 
340-1} 
 
Tenho frequentemente lido essas palavras: “Casamento é uma loteria”. Alguns agem 
como se cressem nessa afirmação, e sua vida marital testifica de que assim é para eles. 
Mas o verdadeiro casamento não é uma loteria. O casamento foi instituído no Éden. 
{HP 203.2} 
 



Deus criou a mulher do homem, para ser uma companheira e ajudadora, para ser uma 
com ele, para animá-lo, encorajá-lo e abençoá-lo. E ele, por sua vez, deveria ser seu 
forte ajudador. Todos os que entram na vida matrimonial com um santo propósito, o 
marido para obter a pura afeição do coração de uma mulher, a esposa para suavizar e 
melhorar o caráter do marido, e dar-lhe plenitude, cumprem o propósito de Deus para 
eles. {ST, September 6, 1899 par. 12} 
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