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Como nosso Amigo, Jesus não tem medo de que o pecado cause 

uma tensão na amizade. O Salvador aborrece com o pecado, mas 

ama o pecador. 
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Você não é uma ilha. Os seres humanos foram criados para viver em 

comunidade. Essa necessidade de sociabilidade vem desde a Criação. Portanto, 

nossa necessidade de relacionamentos está enraizada em nossa essência. Se os 
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relacionamentos e as amizades são saudáveis, as chances de ter uma disposição 

positiva para a vida é uma realidade. O mais íntimo relacionamento de 

companheirismo é a união matrimonial. Quando Deus declarou: “Não é bom que o 

homem esteja só”. Fica claro que o casamento é parte do plano divino para a 

humanidade.  

A perguntas mais importantes da filosofia a respeito de quem somos, por que 

estamos aqui e como chegamos aqui são respondidas na primeira frase da Bíblia. 

A Bíblia ensina que Jesus foi o agente da criação. Ela declara que por 

intermédio de Cristo (Jo 1:3), Deus “fez o Universo” (Hb 1:1, 2). Ele completará o 

que começou, pois Ele é “o Alfa e Ômega”, “o Primeiro e o Último” (Ap 1:8; 22:13). 

O companheirismo promove o bem-estar físico, mental e espiritual. 

 

1 MISSÃO NO MATRIMÔNIO 

 

Tanto Adão quanto Eva passavam tempo com o Criador. Deus queria que 

eles mantivessem um relacionamento pessoal com Ele. Fomos criados para viver 

em companheirismo.  

Deus confiou uma tarefa específica a Adão, a tarefa de dar nome aos 

animais. Ao fazer isso, Adão percebeu que todos os animais tinham uma 

companheira, no entanto, ele estava sozinho. Isso pode ter despertado nele o 

desejo de ter uma companheira também.  

A ordem que Deus deu a Adão e Eva como casal foi separada do trabalho que 

Ele lhes confiou individualmente. Como casal, eles tinham uma missão que 

precisavam um do outro para cumprir: povoar a Terra.  

A palavra hebraica yôm, ou dia, é usada constantemente em toda a narrativa 

da criação para designar um dia literal. Yôm, ou dia, é definido com a frase “houve 

tarde e manhã” (Gn 1:5, 8, etc.). O termo foi usado no singular, não no plural, 

significando um dia único. 

A individualidade de cada um não pode submergir na do outro. 
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2 A MARCA DOS LARES FELIZES 

 

Hollywood e o relativismo moral deturparam as percepções da sociedade 

a respeito do romance e do casamento. O casal tradicional da sua vizinhança, que 

está casado há décadas, foi substituído pelas famílias disfuncionais. Pessoas se 

enamoram de outras do mesmo gênero, casais homoafetivos adotam filhos, lares 

disfuncionais têm um esposo com duas esposas ou vice-versa, etc.  

Na cultura popular, geralmente, a união matrimonial gira em torno da 

paixão, do interesse, da proximidade, porém, raramente, do amor verdadeiro.  

Quando a paixão morre, como sabidamente acontece, os cônjuges passam a 

achar que se casaram com a pessoa errada, porque “o verdadeiro amor nunca 

morre”.  

O propósito é viver, em amor, um para com o outro, mas também, 

compartilhar as bênçãos com todas as pessoas com quem interagirem. Crescendo 

dia a dia em amor, eles transmitem amor aos que os rodeiam.  

Muitos criacionistas enfatizam a obra de Deus durante os seis dias da criação, 

mas deixam de reconhecer que ela não terminou no sexto dia. Sua obra terminou 

quando Ele criou o sábado.  

Nenhum outro dia na Bíblia recebeu essas três designações (descanso, bênção 

e santificação). Contudo, essas três ações foram repetidas no quarto mandamento, 

quando Deus escreveu com o próprio dedo e apontou para a criação como o 

fundamento para o sábado (Êx 20:11). 

A humanidade tem se afastado cada vez mais do ideal edênico. 

 

3 UM SALVADOR SOLTEIRO? 

 

O apóstolo João escreveu: “Todas as coisas foram feitas por intermédio 

Dele [Jesus]; sem Ele, nada do que existe teria sido feito” (Jo 1:3). Portanto, 

Jesus foi o Criador em Gênesis 1. Ele fez Adão dormir (Gn 2:21, 22), e formou Eva 

de maneira maravilhosa (Gn 2:23). Depois, Ele realizou a primeira cerimônia de 

casamento unindo o casal para estabelecer o primeiro lar na Terra. Foi também 

durante um casamento que Cristo realizou Seu primeiro milagre em Seu 

ministério terrestre (Jo 2:1-11). 



DOIS EM UM                                                                                                                                                            4 de 5 

No entanto, alguém poderia questionar: “Como Aquele que é nosso exemplo 

em todas as coisas nunca se casou?” Bem, o fato é que embora o casamento seja 

uma instituição divina, até mesmo, anterior à entrada do pecado e parte do ideal 

de Deus, não é pecado ser solteiro. Ser solteiro também não significa ser contrário 

ao casamento. A missão do Salvador foi singular. Ele era Deus entre nós, um Ser 

divino-humano. Por isso, não podemos fazê-Lo igualzinho a nós. 

Descrevendo as situações que levam a uma vida de celibato, Jesus 

mencionou três categorias (Mt 19:12): (a) por escolha própria – aqueles que 

sentem que têm uma missão especial neste mundo a qual seria incompatível com 

a vida familiar; (b) devido às circunstâncias; e (c) por uma predisposição 

biológica – ou seja, algumas pessoas demonstram uma tendência natural para 

permanecer solteiras. 

Todas as pessoas da trindade divina, em um relacionamento de amor umas 

com as outras, criaram o casamento humano divinamente instituído aqui na Terra. 

Logicamente, o ideal divino é “que o homem não viva só”, mas que ele se case 

para formar um lar que seja um pedaço do Céu aqui na Terra. 

 

4 VERDADEIRO AMOR 

 

Inúmeras são as más consequências de maus casamentos. São contraídos por 

impulso. Mal se pensa em obter uma visão sincera do assunto, e a consulta com 

as pessoas de experiência é considerada coisa antiquada. 

 O verdadeiro amor não é uma forte, ardente e impetuosa paixão. Ao contrário, 

é calmo e profundo em sua natureza.  

Qual é sua concepção da vida diária em um casamento ideal? Até que ponto ela 

pode ser influenciada pela mídia? 

 

5 EXERCÍCIOS DE FIXAÇÃO   

 

Julgue as questões a seguir, marcando, Certo (C) ou Errado (E): 

(____) Fica claro que o casamento é parte do plano divino para a humanidade. 

Ele nos ajuda a satisfazer a necessidade de companheirismo. 
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(____) Na verdade, as perguntas mais importantes da filosofia a respeito de 

quem somos, por que estamos aqui e como chegamos aqui são respondidas na 

primeira frase da Bíblia. 

(____) Tanto Adão quanto Eva passavam tempo com o Criador. Deus queria 

que eles mantivessem um relacionamento pessoal com Ele. Fomos criados para 

viver em companheirismo. O tempo que Adão e Eva passavam com Deus 

despertava neles a necessidade desse companheirismo. 

(____) Na cultura popular, geralmente, a união matrimonial gira em torno da 

paixão, do interesse, da proximidade, porém, raramente, do amor verdadeiro. 

(____) Nenhum outro dia na Bíblia recebeu essas três designações (descanso, 

bênção e santificação). 

(____) Seja qual for a razão pela qual uma pessoa venha a permanecer solteira, 

o exemplo de Cristo ilustra que ser solteiro significa isolamento. 

(____) Impulso e paixão profana, eis o que ocupa o lugar da paixão pura. 

Muitos põem em risco a própria vida, e trazem sobre si a maldição de Deus por 

entrarem nas relações conjugais unicamente para satisfazer a imaginação. 

GABARITO do Exercício: CLIQUE AQUI. 

Lição completa da CPB: CLIQUE AQUI.  

 

ATENÇÃO: A construção da Lição da Escola Sabatina ESQUEMATIZADA, parte do pressuposto de, meramente, 

sintetizar e aproveitar os textos originais da lição, efetuar pequenos ajustes e, realçar as ideias centrais do manual de 

instrução semanal. 

Os esquemas deste material, jamais pretendem desestimular a não leitura da lição, pelo contrário, para um melhor 

aproveitamento do conteúdo, é indispensável que você leia a lição por completo, após, complementarmente, fixe os 

entendimentos com base neste instrumento de aprendizado. 

O Exercício de Fixação, propõe que você alicerce o seu conhecimento adquirido, com base nos ensinamentos do 

estudo diário e semanal. 

A lição, utilizada como fonte deste material, poderá ser estudada e/ou adquirida no site da Casa Publicadora 

Brasileira - CPB: www.cpb.com.br. Mergulhe no estudo! 
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