
LIÇÃO 13    CONHECENDO CANTARES 

O livro de Cantares traz em sua essência, a relação entre o 

marido e a mulher e apresenta algumas características que são 

vitais para o bom relacionamento. A maioria dos jovens que es-

tudam a revista Conectar+ são solteiros mas, em alguns anos 

chegarão ao casamento e quando o mesmo acontecer, deve-

rão estar prontos para uma relação saudável e abençoada. 

A Bíblia em si é um manual de instruções para uma vida 

abençoada entre o casal.

Veja algumas dicas fundamentais para minimizar em muito, 

os erros que homem e mulher cometem dentro desta relação:

1º - Depois de Deus, o cônjuge deve ser prioridade em sua 

vida:

“Por isso, deixará o homem seu pai e sua mãe e se unirá à sua 

mulher; e serão dois numa carne”, Ef 5.31.

2º - Conversarem sempre com respeito:

“Há alguns cujas palavras são como pontas de espada, mas a 

língua dos sábios é saúde”, Pv 12.18

3º - As esposas devem ser submissas aos maridos:

“Vós, mulheres, sujeitai-vos a vosso marido, como ao Senhor”, 

Ef 5.22.

4º - Os maridos devem amar suas mulheres:

“Vós, maridos, amai vossa mulher, como também Cristo 

amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela”, Ef 5.25.

“Assim devem os maridos amar a sua própria mulher como 

a seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher ama-se a si mes-

mo”, Ef 5.28.

5º - O casal deve tratar o casamento como ordenança do 

Senhor:

“Ele, porém, respondendo, disse-lhes: Não tendes lido que, no 

princípio, o Criador os fez macho e fêmea e disse: Portanto, dei-

xará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher, e serão dois 

numa só carne? Assim não são mais dois, mas uma só carne. 

Portanto, o que Deus ajuntou não separe o homem”, Mt 19.4-6.

Como ter um casamento abençoado segundo a Bíblia
#conectou?
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