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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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Os relacionamentos são importantes "Se alguém afirmar: ‘Eu amo a Deus’, 

mas odiar seu irmão, é mentiroso, pois quem não ama seu irmão, a quem vê, 

http://www.francisney.com.br/
http://www.francisney.com.br/


RELACIONAMENTOS                                                                                                                                          2 de 6 

não pode amar a Deus, a quem não vê” (1Jo 4:20). Nosso relacionamento com 

Deus é provado e fortalecido também por meio dos relacionamentos humanos.  

É comum a crença de que muitos no mundo antigo pensavam que a Terra 

fosse plana. Em Jó 26:7, a Terra foi descrita como estando suspensa no espaço: 

“Ele estende o norte sobre o vazio e faz pairar a Terra sobre o nada.” A Terra é “um 

círculo” ou esfera (Jó 26:10). Isaías 40:22 declara: “Ele é o que está assentado sobre 

a redondeza da Terra.” 

Com quem nos relacionamos e o que fazemos pelo próximo revelam o tipo de 

cristãos que somos. 

 

1 RELACIONAMENTOS CONFLITANTES 

 

Quando os coríntios aceitaram a fé cristã, muitos deles passaram a conviver 

em lares divididos. Deveriam então permanecer casados ou romper os laços 

matrimoniais? É desafiador estar casado com alguém que não compartilha a 

mesma fé e crença. Se há diferenças na visão de mundo e religiosidade, os 

diálogos, interesses e objetivos, por mais simples que sejam, podem se tornar 

estressantes e os conflitos fugirem ao controle. Nos relacionamentos que não têm 

Cristo como seu centro, podem ocorrer divergências devido ao egocentrismo 

de alguma das partes. Isso resulta em conflito conjugal. 

Por isso, a Palavra de Deus orienta aos que desejam se casar a não se 

colocarem em um jugo desigual. Mas o que fazer no caso de já estar casado com 

um descrente quando aceitou Cristo? A resposta de Paulo é que, em tal situação, 

o cônjuge que se tornou cristão deve testemunhar sua fé ao outro, considerando 

isso uma oportunidade evangelística. Se somos chamados a levar o evangelho a 

pessoas estranhas, quanto mais deveríamos levá-lo aos que estão mais próximos 

de nós! 

Em Gênesis, primeiramente Adão foi formado de maneira íntima por Deus, 

que lhe deu o fôlego de vida, e a mulher foi feita posteriormente para ser sua 

auxiliadora. (3) Não há sinal de conflito nem de violência no relato de Gênesis, como 

encontramos na história de Atrahasis 

 

 

 



RELACIONAMENTOS                                                                                                                                          3 de 6 

Você tem a responsabilidade espiritual de testemunhar de sua fé a fim de 

fortalecer a fé de outros. 

 

2 EXPRESSÃO DE AMOR 

 

Ao instruir os casados a não se privarem um ao outro, o apóstolo Paulo 

assegurou que a vida sexual faz parte de um relacionamento matrimonial saudável. 

Logicamente, a relação sexual não deve ser usada como instrumento de 

manipulação pelos cônjuges. Mas cada um deve ter o outro em alta estima, amor 

e respeito. 

Biblicamente, como cristãos, jamais devemos acreditar que a atividade sexual 

na vida matrimonial deva ser o único parâmetro para medir a compatibilidade e o 

amor entre os cônjuges.  

Os antigos mitos do antigo Oriente Próximo descrevem unanimemente a 

criação do homem como algo que não estava nos planos originais, resultante de 

uma tentativa de aliviar os deuses do trabalho pesado. Nada na criação do ser 

humano foi um pensamento posterior. Ao contrário, o texto aponta para a 

humanidade como o clímax do relato da criação, mostrando ainda mais claramente 

quanto os relatos pagão e bíblico são diferentes. 

No casamento, a relação sexual é uma expressão de amor que aproxima ainda 

mais o casal. 

 

3 RELACIONAMENTO DIVINO 

 

Após a criação dos nossos primeiros pais, a Bíblia menciona que ambos 

“estavam nus e não se envergonhavam” (Gn 2:25, ARA). O quadro apresentado é 

de total naturalidade, pois fazia parte de um mundo antes do pecado. Contudo, 

depois de serem expulsos do paraíso, Adão e Eva foram obrigados a mudar 

seus hábitos de vida. 

O pecado primeiramente os separou de Deus, e, como consequência, 

maculou os relacionamentos entre as pessoas. Muitas vezes somos feridos em 

nossos relacionamentos. Pode acontecer por rejeição, calúnia, difamação, traição e 

outras causas. Constantemente corremos perigo de desenvolver calos 
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emocionais. Talvez, devido a isso, muitas pessoas se isolam. Elas temem se abrir, 

confiar e ser feridas novamente. No entanto, a boa notícia é que Ele nos conhece 

intimamente e nos aceita da maneira que somos.  

Há um elemento que torna singulares essas genealogias na Bíblia: elas contêm 

o elemento do tempo, fazendo com que alguns estudiosos as chamem corretamente 

de “cronogenealogias”. Elas contêm um mecanismo de interligação de informações 

de descendência juntamente com períodos de tempo, de maneira que, “quando a 

primeira pessoa tinha vivido uma quantidade determinada de anos, ela gerou a 

segunda pessoa. Esse sistema interligado teria impedido a exclusão de certas 

gerações ou o acréscimo de outras. 

Como Deus pode nos conhecer tão profundamente e ainda nos amar? 

 

4 RELAÇÕES MATRIMONIAIS 

 

"Na mente dos jovens, o casamento está revestido de romance, e é difícil 

separá-lo desse aspecto com que a imaginação o envolve e impressionar a mente 

com o senso das pesadas responsabilidades compreendidas nos votos 

matrimoniais. Esses votos ligam o destino de duas pessoas com laços que somente 

a morte pode romper. […] 

[…] Ele lhes chamou a atenção para os abençoados dias do Éden, quando 

Deus declarou tudo ‘muito bom’ (Gn 1:31). Nessa ocasião, tiveram origem o 

casamento e o sábado, instituições gêmeas para a glória de Deus em benefício da 

humanidade.  

 “Cristo veio para corrigir esses males, e Seu primeiro milagre foi em um 

casamento. Assim, Ele anunciou ao mundo que o casamento, quando puro e 

incontaminado, é uma instituição sagrada” (Ellen G. White, O Lar Adventista, p. 

340, 341). 

A pessoa cristã deve perpetuar seu casamento se as relações conjugais se 

tornam abusivas? 

 

5 EXERCÍCIOS DE FIXAÇÃO   

 

Julgue as questões a seguir, marcando, Certo (C) ou Errado (E): 
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(____) Alguns relacionamentos saudáveis são uma avenida para se conhecer a 

Deus. 

(____) A Terra foi descrita como estando suspensa no espaço: “Ele estende o 

norte sobre o vazio e faz pairar a Terra sobre o nada.” A Terra é “um círculo” ou 

esfera (Jó 26:10). Isaías 40:22 declara: “Ele é o que está assentado sobre a 

redondeza da Terra.” 

(____) Também podem ocorrer situações em que o casal é da mesma fé mas 

tem convicções e nível espiritual diferentes. Isso acontece devido ao tipo de 

relacionamento que cada um mantém com Deus. 

(____) A mídia que romantiza o ato sexual nunca o apresenta como um “dever”. 

Filmes, novelas, revistas e livros destacam a paixão ardente e a espontaneidade 

como características supremas do ato sexual. 

(____) Uma tarde Davi se levantou, depois de ter dormido um pouco, e foi 

passear no terraço do palácio. Dali viu uma mulher muito bonita tomando banho. 

3Aí ele mandou que descobrissem quem era aquela mulher e soube que era Bate-

Seba, filha de Eliã e esposa de Urias, o heteu. 

(____) No Salmo 139, Davi escreveu que Deus nos conhece antes mesmo de 

existirmos. Você conhece a si mesmo tão bem assim? Como Deus pode nos 

conhecer tão profundamente e ainda nos amar? A expressão suprema de Seu amor 

foi enviar Jesus para Se tornar um de nós, viver entre nós e morrer em nosso lugar. 

(____) Nessa ocasião, tiveram origem o casamento e o sábado, instituições 

gêmeas para a glória de Deus em benefício da humanidade. […] Aquilo que o 

próprio Pai Eterno declarou bom era a lei da mais elevada bênção e 

desenvolvimento para o ser humano. 

 

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. 

https://francisney.com.br/category/licao-esquematizada/
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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! 

http://www.cpb.com.br/

