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Viu Deus tudo quanto fizera, e 

eis que era muito bom!!

Gn 1.31



Porque estudar as bases do 

casamento nesse texto?

 Porque relata a criação! Mostra como era o casamento quando o 

mesmo foi inventado por Deus.

 Como o seu casamento seria se o pecado não tivesse entrado no 

mundo (e em você)!

 Quais são as dinâmicas do pecado que começaram a atuar no 

casamento depois da queda.

 Qual é o padrão que você deve buscar para ter um casamento 

redimido.



Imagem de Deus

Gênesis 1.26 Também disse Deus: Façamos o homem à nossa 

imagem, conforme a nossa semelhança; tenha ele domínio sobre 

os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais 

domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que 

rastejam pela terra. 27 Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, à 
imagem de Deus o criou; homem e mulher os criou. 28 E Deus os 

abençoou e lhes disse: Sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a 

terra e sujeitai-a; dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos 

céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. 29 E disse Deus 

ainda: Eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente e 

se acham na superfície de toda a terra e todas as árvores em que 

há fruto que dê semente; isso vos será para mantimento. 30 E a 

todos os animais da terra, e a todas as aves dos céus, e a todos os 
répteis da terra, em que há fôlego de vida, toda erva verde lhes 

será para mantimento. E assim se fez. 31 Viu Deus tudo quanto 

fizera, e eis que era muito bom. Houve tarde e manhã, o sexto dia.



Gênesis 2.1Assim, pois, foram acabados os céus e a terra e todo o seu exército. 2E, havendo Deus 
terminado no dia sétimo a sua obra, que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que 
tinha feito. 3E abençoou Deus o dia sétimo e o santificou; porque nele descansou de toda a 
obra que, como Criador, fizera.

A formação do homem

4Esta é a gênese dos céus e da terra quando foram criados, quando o Senhor Deus os criou. 
5Não havia ainda nenhuma planta do campo na terra, pois ainda nenhuma erva do campo 
havia brotado; porque o Senhor Deus não fizera chover sobre a terra, e também não havia 
homem para lavrar o solo. 6Mas uma neblina subia da terra e regava toda a superfície do 
solo. 7Então, formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o 
fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. 8E plantou o Senhor Deus um jardim no 
Éden, na direção do Oriente, e pôs nele o homem que havia formado. 9Do solo fez o Senhor 
Deus brotar toda sorte de árvores agradáveis à vista e boas para alimento; e também a 
árvore da vida no meio do jardim e a árvore do conhecimento do bem e do mal.

10E saía um rio do Éden para regar o jardim e dali se dividia, repartindo-se em quatro braços. 11O 
primeiro chama-se Pisom; é o que rodeia a terra de Havilá, onde há ouro. 12O ouro dessa terra 
é bom; também se encontram lá o bdélio e a pedra de ônix. 13O segundo rio chama-se 
Giom; é o que circunda a terra de Cuxe. 14O nome do terceiro rio é Tigre; é o que corre pelo 
oriente da Assíria. E o quarto é o Eufrates.

15Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o 
guardar. 16E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: De toda árvore do jardim comerás livremente, 
17mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás; porque, no dia em que 
dela comeres, certamente morrerás.



A formação da mulher

Gênesis 2.18Disse mais o Senhor Deus: Não é bom que o homem esteja só; far-lhe-ei uma 

auxiliadora que lhe seja idônea. 19Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra 

todos os animais do campo e todas as aves dos céus, trouxe-os ao homem, para ver 

como este lhes chamaria; e o nome que o homem desse a todos os seres viventes, 

esse seria o nome deles. 20Deu nome o homem a todos os animais domésticos, às 

aves dos céus e a todos os animais selváticos; para o homem, todavia, não se 

achava uma auxiliadora que lhe fosse idônea.

21Então, o Senhor Deus fez cair pesado sono sobre o homem, e este adormeceu; tomou 

uma das suas costelas e fechou o lugar com carne.

22E a costela que o Senhor Deus tomara ao homem, transformou-a numa mulher e lha

trouxe. 23E disse o homem:

Esta, afinal, é osso dos meus ossos

e carne da minha carne;

chamar-se-á varoa,

porquanto do varão foi tomada.

24Por isso, deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só 

carne. 25Ora, um e outro, o homem e sua mulher, estavam nus e não se 

envergonhavam.



Ser Humano Tridimensional

Relaciona-
mento

com Deus

Relaciona-
mento
com o 
Mundo 
Criado

Ser 
Humano

Relaciona-
mento
com o 

próximo

1. O ser humano não é um animal racional, mas sim 

imagem e semelhança de Deus.

2. Você foi feito(a) por Deus como um ser relacional.

3. Deus deu três mandatos: 

1. Espiritual: comunhão com Deus 

2. Social: Família e próximo 

3. Cultural: mundo criado



No Éden havia Comunhão com Deus

 Gênesis 1.26-27 Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa 
semelhança... 27Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, à imagem de Deus 
o criou; homem e mulher os criou.

 Gn 1.28-29 E Deus os abençoou e lhes disse... 29 E disse Deus ainda: Eis que vos 
tenho dado todas as ervas que dão semente e se acham na superfície de 
toda a terra e todas as árvores em que há fruto que dê semente; isso vos será 
para mantimento.

 Gn 2.1-3 Assim, pois, foram acabados os céus e a terra e todo o seu exército. 2 
E, havendo Deus terminado no dia sétimo a sua obra, que fizera, descansou
nesse dia de toda a sua obra que tinha feito. 3 E abençoou Deus o dia sétimo 
e o santificou; porque nele descansou de toda a obra que, como Criador, 
fizera.

 Gn 2.7-9 Então, formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra e lhe soprou 
nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente... Do solo 
fez o Senhor Deus brotar toda sorte de árvores agradáveis à vista e boas para 
alimento...

 Gn 2.16-17 16 E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: De toda árvore do jardim 
comerás livremente, 17 mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não 
comerás; porque, no dia em que dela comeres, certamente morrerás.



No Éden havia Trabalho

 Gênesis 1.26-28 ...tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves 
dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os 
répteis que rastejam pela terra ...dominai sobre os peixes do mar, sobre as 
aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. 

 Gn 2.5, 8 Não havia ainda nenhuma planta do campo na terra, pois ainda 
nenhuma erva do campo havia brotado; porque o Senhor Deus não fizera 
chover sobre a terra, e também não havia homem para lavrar o solo. 8 E 
plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, na direção do Oriente, e pôs 
nele o homem que havia formado.

 Gn 2.15 Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do 
Éden para o cultivar e o guardar.

 Gn 2.19-20 Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os 
animais do campo e todas as aves dos céus, trouxe-os ao homem, para 
ver como este lhes chamaria; e o nome que o homem desse a todos os 
seres viventes, esse seria o nome deles. 20 Deu nome o homem a todos os 
animais domésticos, às aves dos céus e a todos os animais selváticos; para 
o homem, todavia, não se achava uma auxiliadora que lhe fosse idônea.



No Éden havia Casamento

 Gênesis 1.27-28 Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, à imagem de 

Deus o criou; homem e mulher os criou. 28 E Deus os abençoou e lhes 

disse: Sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a...

 Gênesis 2.18-27 Disse mais o Senhor Deus: Não é bom que o homem esteja 

só; far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea... 20 Deu nome o homem 

a todos os animais domésticos, às aves dos céus e a todos os animais 

selváticos; para o homem, todavia, não se achava uma auxiliadora que 

lhe fosse idônea. 21 Então, o Senhor Deus fez cair pesado sono sobre o 

homem, e este adormeceu; tomou uma das suas costelas e fechou o lugar 

com carne. 22 E a costela que o Senhor Deus tomara ao homem, 

transformou-a numa mulher e lha trouxe. 23 E disse o homem: Esta, afinal, é 

osso dos meus ossos e carne da minha carne; chamar-se-á varoa, 

porquanto do varão foi tomada. 24 Por isso, deixa o homem pai e mãe e 

se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. 25 Ora, um e outro, 

o homem e sua mulher, estavam nus e não se envergonhavam.



Viu Deus tudo quanto fizera, e 

eis que era muito bom!!

Gn 1.31



Princípios de um Casamento Muito 

Bom

 Deus é o centro: ele é a pessoa central, nós somos imagens dele.

 Deus é o modelo: nós somos reflexos dele.

 Deus é aquele que fala: nós ouvimos e recebemos: Deus os 

abençoou e disse...

 Deus é aquele que manda: nós obedecemos: No dia em que dela 

comerdes, certamente morrerás...

 Ele tem um plano para nós: dominar, cultivar, guardar, nomear... 
Desenvolver alguma área da criação dele.

 Imagem de Deus é ser Homem e ser Mulher: “Criou Deus, pois, o 
homem à sua imagem, à imagem de Deus o criou; homem e mulher 

os criou”. Pluralidade que faz uma unidade.



Princípios de um Casamento Muito 

Bom

 Sexo é uma bênção da criação e não o motivo da queda: homem e 

mulher, sede fecundos..., estavam nus e não se envergonhavam, 

uma só carne.

 Há uma diferença clara de papéis: Não é bom que o homem esteja 
só; far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea (alguém que o 

auxilie e lhe corresponda, NVI; alguém que o ajude como se fosse a 

sua outra metade, NTLH).

 O casamento, invenção deliciosa de Deus, nos completa: 1.21-22 

Então, o Senhor Deus fez cair pesado sono sobre o homem, e este 

adormeceu; tomou uma das suas costelas e fechou o lugar com 
carne. 22 E a costela que o Senhor Deus tomara ao homem, 

transformou-a numa mulher e lha trouxe.



Princípios de um Casamento Muito 

Bom

 Deus é o centro, o outro é o foco:  2.23 Esta, afinal, é osso dos meus 

ossos e carne da minha carne; chamar-se-á varoa, porquanto do 

varão foi tomada. 24 Por isso, deixa o homem pai e mãe e se une à 

sua mulher, tornando-se os dois uma só carne.

 Casamento é lugar de verdade, vulnerabilidade e cumplicidade: 

2.25 Ora, um e outro, o homem e sua mulher, estavam nus e não se 

envergonhavam.



Algumas aplicações

1. Homens, assumamos nosso papel como líderes espirituais, amorosos 

e românticos. Reflitam Deus na sua esposa e filhos.

2. Mulheres: assumam o papel de vocês de ajudadoras. Reflitam Deus 
em seu marido e filhos.

3. Você não é o centro!

4. O cônjuge não é o centro!

5. Os filhos não são o centro!

6. Pai, mãe e irmãos não são o centro!

7. Deus é o centro! (devocional, obediência, viver para ele)

8. Usufruam as bênçãos da comunhão pessoal.

9. Usufruam as bênçãos do sexo.



A queda do homem
3 1Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: É assim que Deus

disse: Não comereis de toda árvore do jardim? 2Respondeu-lhe a mulher: Do fruto das árvores do jardim podemos comer, 
3mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: Dele não comereis, nem tocareis nele, para que não 
morrais. 4Então, a serpente disse à mulher: É certo que não morrereis. 5Porque Deus sabe que no dia em que dele 
comerdes se vos abrirão os olhos e, como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. 6Vendo a mulher que a árvore era 
boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu e deu 
também ao marido, e ele comeu. 7Abriram-se, então, os olhos de ambos; e, percebendo que estavam nus, coseram folhas 
de figueira e fizeram cintas para si.

8Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor 
Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. 9E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: Onde 
estás? 10Ele respondeu: Ouvi a tua voz no jardim, e, porque estava nu, tive medo, e me escondi. 11Perguntou-lhe Deus: 
Quem te fez saber que estavas nu? Comeste da árvore de que te ordenei que não comesses? 12Então, disse o homem: A 
mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore, e eu comi. 13Disse o Senhor Deus à mulher: Que é isso que fizeste? 
Respondeu a mulher: A serpente me enganou, e eu comi. 14Então, o Senhor Deus disse à serpente: Visto que isso fizeste, 
maldita és entre todos os animais domésticos e o és entre todos os animais selváticos; rastejarás sobre o teu ventre e 
comerás pó todos os dias da tua vida. 15Porei inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu 
descendente. Este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. 16E à mulher disse: Multiplicarei sobremodo os sofrimentos 
da tua gravidez; em meio de dores darás à luz filhos; o teu desejo será para o teu marido, e ele te governará. 17E a Adão 
disse: Visto que atendeste a voz de tua mulher e comeste da árvore que eu te ordenara não comesses, maldita é a terra 
por tua causa; em fadigas obterás dela o sustento durante os dias de tua vida. 18Ela produzirá também cardos e abrolhos, 
e tu comerás a erva do campo. 19No suor do rosto comerás o teu pão, até que tornes à terra, pois dela foste formado; 
porque tu és pó e ao pó tornarás.

20E deu o homem o nome de Eva a sua mulher, por ser a mãe de todos os seres humanos. 21Fez o Senhor Deus vestimenta de 
peles para Adão e sua mulher e os vestiu.

22Então, disse o Senhor Deus: Eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal; assim, que não 
estenda a mão, e tome também da árvore da vida, e coma, e viva eternamente. 23O Senhor Deus, por isso, o lançou fora 
do jardim do Éden, a fim de lavrar a terra de que fora tomado. 24E, expulso o homem, colocou querubins ao oriente do 
jardim do Éden e o refulgir de uma espada que se revolvia, para guardar o caminho da árvore da vida.



Queda

Esconderam –
se de Deus 
por medo.

Maldita é a 
serpente, um 
dia o filho da 
mulher vi pisar 

a sua 
cabeça!!!

Sofrimento na 
gravidez; o eu 

desejo será  
para o teu 

marido.

Maldita é a 
terra. 

Vocação vai 
virar Trabalho.

Expulsão da 
Jardim de 

Deus



Crise 
espiritual

Crise no 
trabalho

Crise de 
identidade

Crise 
relacional



Não estrague tudo...

 Não deixe de vigiar... (Não dê espaço ao diabo).

 Não duvide da palavra de Deus

 Não pense em você mais do que no outro.

 Não descuide dos seus olhos

 Mulheres, não tomem a frente do lar.

 Homens, não se tornem apáticos com o lar.

 Não se escondam um do outro.

 Não se escondam de Deus.

 Assuma as suas culpas, não jogue para o outro.



Viu Deus tudo quanto fizera, e eis que 

era muito bom!! Gn 1.31

Porei inimizade entre ti e a mulher, 

entre a tua descendência e o seu 

descendente. Este te ferirá a cabeça, 

e tu lhe ferirás o calcanhar. (Gn 3.15)



Redenção!

 Não é possível ter casamentos perfeitos em um mundo 
caído.

O Filho da mulher que pisaria a cabeça da serpente já 
veio!! O restaurador de todas as coisas entrou em cena!!! 
“O Nosso Cordeiro Venceu! Sigamo-lo”.

 É possível ter casamentos restaurados, muito bons, cheios 
de cumplicidade e delícias!

 Deus é o centro, o outro é o foco, dominar o mundo é a 
atividade.

 Tudo para a glória de Deus e a nossa alegria, nele.


