
O Livro de Cantares traz como fundamento 

principal a cumplicidade entre o esposo e a esposa, 

apresentando características fundamentais como amor, 

respeito, fidelidade e compreensão.

Ainda que este material seja desenvolvido para 

adolescentes, esse tema é muito importante para 

ser trabalhado, já que muitos garotos e garotas tem 

convivido em seus lares com pais desestruturados, 

violentos e sem viver a essência do matrimônio que é o 

amor.

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:

Muitas pessoas casam, mas trazem consigo 

inúmeras prioridades, deixando o casamento para 

depois, isso é um erro grave, pois quando homem e 

mulher se unem, o fazem por amar um ao outro e isso 

deve ser prioritário na relação.

“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:

O diálogo sempre será solução para muitos 

problemas, seja no trabalho, no trânsito e 

principalmente no casamento, na relação a dois é 

sempre importante que os sonhos , desejos, medos, 

alegrias e tantas coisas mais sejam compartilhadas, 

para que juntos possam tomar a melhor decisão.

“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:
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O termo submissão é interpretado de forma 

equivocada por muitas pessoas, já que a esposa não 

foi chamada para ser serva e nem escrava do marido 

e sim como auxiliadora, ser esposa submissa significa 

entender qual posicionamento deve ter dentro do 

casamento, assim como o marido tem a função de 

amar a esposa como Cristo amou a igreja, a mulher 

deve respeitar o marido como líder e provedor como 

como a Igreja assim respeita a Cristo. 

“Vós, mulheres, sujeitai-vos a vosso marido, como 

ao Senhor”, Ef 5.22.

4º - Os maridos devem amar suas mulheres:

Maridos devem ter como objetivo maior dentro da 

relação matrimonial, amar a esposa de forma sincera, 

fiel e respeitosa, para que assim o relacionamento cada 

vez mais possa se fortalecer.

“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 mesmo”, Ef 5.28.

5º - O casal deve tratar o casamento como 

ordenança e bênção do Senhor:

As pessoas do mundo muitas vezes tratam o 

casamento como um fardo, porém para quem conhece 

a verdade de Jesus, sabe que o matrimônio é benção do 

Senhor, alegria de poder ter um companheiro ou uma 

companheira por toda a vida.

“Ele, porém, respondendo, disse-lhes: Não tendes 

lido que, no princípio, o Criador os fez macho e fêmea e 

disse: Portanto, deixará 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.
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