




Casamento – I Co 7 

• Paulo foi indagado sobre 
diversos assuntos dos quais 
ainda não havia ministrado. 

• Quando escreveu aos 
Coríntios já havia buscado ao 
Senhor para obter uma 
resposta, portanto, não é 
simplesmente uma opnião 
pessoal do apóstolo. 



Casamento – I Co 7 

• Paulo não era contra o 
casamento, suas colocações 
foram feitas devido a situação 
presente. 

• “Angustiosa situação 
presente”  I Co 7.26 



1) O que a Bíblia diz sobre o 
ato conjugal? 

• Cada homem deva ter sua própria esposa; 

• Consideração mútua; 

• Vigiar para que Satanás não tente; 



1) O que a Bíblia diz sobre o 
ato conjugal? 

• Abstenção sexual somente por consentimento 
mútuo; 

• Não há pecado no ato sexual no casamento; 



2) O divórcio é permitido? 

• Não deve haver separação! 

• A recomendação é a reconciliação; 

• Só é permitido em caso de infidelidade conjugal 



Mateus 5.32  

“Eu, porém, vos digo 

que qualquer que 

repudiar sua mulher, a 

não ser por causa de 

prostituição, faz que 

ela cometa adultério, e 

qualquer que casar 

com a repudiada 

comete adultério.”  



Marcos 10.11,12 

“E ele lhes disse: 

Qualquer que deixar a 

sua mulher e casar 

com outra, adultera 

contra ela.  

E, se a mulher deixar a 

seu marido, e casar 

com outro, adultera.”  



Lucas 16.18 

“Qualquer que deixa 

sua mulher, e casa com 

outra, adultera; e 

aquele que casa com a 

repudiada pelo marido, 

adultera também.”  



3) Quando apenas um dos 
cônjuges se converte ? 

• Não deve haver separação! 

• Mas se o descrente abandonar, então não 
impeça, neste caso a mulher está livre” 



1 Coríntios 7.15 

“Mas, se o descrente 

se apartar, aparte-se; 

porque neste caso o 

irmão, ou irmã, não 

esta sujeito à servidão; 

mas Deus chamou-nos 

para a paz.”  



4) O pai deve dar a filha em 
casamento? 

• Os tempos eram difíceis; 

• Se pudessem ficar solteiros era melhor; 

• Mas se não puderem se conter é melhor casar; 



5) Uma viúva pode casar de 
novo? 

• Sim desde que no Senhor; 

• Ou seja, com pessoa que sirva ao Senhor! 



Renúncia 

• Não comer nada sacrificado aos ídolos; 

• Respeitar ao irmão mais fraco; 

• Não exercer o direito que temos se este 
prejudicar a fé do próximo; 



Cabelo 

“Não cortareis o cabelo, 
arredondando os cantos da vossa 

cabeça, nem danificareis as 
extremidades da tua barba.” 

Levítico 19.27  





Têmpora 

 Região temporal que se localiza 
na parte lateral da cabeça, atrás 
da órbita, acima da orelha, entre 

a região occipital e a frontal, e 
que se corresponde à escama do 

osso temporal. 



Cabelo 

“Ao Egito, e a Judá, e a Edom, e aos 
filhos de Amom, e a Moabe, e a 

todos os que cortam os cantos do 
seu cabelo, que habitam no 

deserto; porque todas as nações 
são incircuncisas, e toda a casa de 
Israel é incircuncisa de coração. ” 

Jeremias 9.26 



Cabelo 

“ao Egito, e a Judá, e a Edom, e aos 
filhos de Amom, e a Moabe, e a 

todos os que cortam os cabelos nas 
têmporas e habitam no deserto; 

porque todas as nações são 
incircuncisas, e toda a casa de Israel 

é incircuncisa de coração.” 

Jeremias 9.26 ARA 



Cabelo 

“Ao Egito, e a Judá, e a Edom, e aos 
filhos de Amom, e a Moabe, e a 

todos os que cortam os cantos do 
seu cabelo, que habitam no 

deserto; porque todas as nações 
são incircuncisas, e toda a casa de 
Israel é incircuncisa de coração. ” 

Jeremias 9.26 



Cabelo 

“Os seus camelos serão para presa, 
e a multidão dos seus gados, para 
despojo; espalharei a todo vento 

aqueles que cortam os cabelos nas 
têmporas e de todos os lados lhes 

trarei a ruína, diz o SENHOR. ” 

Jeremias 9.32 
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