
IGREJA BATISTA VIDA NOVA 

CÉLULAS DE CASAIS 
 

ESTUDO 05: UM PEDIDO DE CASAMENTO 

Texto: Oséias 2:19,20 

Introdução 

Comece o estudo dando oportunidade a alguns casais contarem algo sobre o seu casamento: 

há quanto tempo estão casados, onde foi a cerimônia, como foi o “pedido oficial” , etc. 

Explicar que o livro de Oséias, onde se encontra o texto do estudo de hoje, tem na figura de 

um casamento, lições muito fortes pras nossas vidas com Deus. 

Deus usou a vida do profeta, seu casamento, e até os nomes dos seus filhos para repreender 

duramente o povo de Israel que havia traído o Senhor e estava adorando a falsos deuses. 

Nesse contexto, encontra-se esse PEDIDO DE CASAMENTO que acabamos de ler. ( Ler 

novamente o texto base do estudo ) 

1. Casamento é coisa séria 

Você sabe que um casamento é uma aliança, um compromisso muito sério. Por isso, é 

firmado entre dois adultos, conscientes dos seus atos, diante de um juiz, com juramento, 

documento assinado, testemunhas. 

Quando uma pessoa resolve se casar ela está declarando com essa atitude que não está 

mais “flertando”, mas decidiu ter um relacionamento sério, duradouro, fiel com alguém. 

 

2. Deus quer ter um compromisso sério com você!! 

O tipo de relacionamento que Deus deseja ter conosco assemelha-se a um casamento. Deus 

quer ter um compromisso sério, irrevogável, por toda a vida com cada pessoa que Ele criou. 

Deus não quer apenas ser seu amigo, seu socorro na hora da necessidade, àquele com quem 

você fala aos finais de semana, que hoje pode estar com Ele e amanhã não estar mais... 

Não!!! O plano de Deus é firmar uma aliança séria conosco! 

Há pessoas que brincam com Deus. Numa hora são crentes, fiéis, comprometidas. Mas, 

diante das primeiras dificuldades ou desapontamentos, abandonam o Senhor. 

No mesmo livro de Oséias, isso é chamado de “espírito de prostituição que leva as pessoas a 

se desviarem e serem infiéis para com Deus” ( 4:12 b) 

 



3. Deus espera que todos saibam do seu compromisso com Ele 

O casamento é algo público, testemunhado por muitas pessoas. Assim também, é 

importante que todas as pessoas dos seus relacionamentos saibam que você tem um 

compromisso com Deus e com a Igreja de Jesus! 

Não há porque esconder! Sempre haverá aqueles que não vão entender e talvez até nem 

concordar com a sua decisão de servir a Deus, mas isso não deve nos impedir de dar 

testemunho da nossa fé e nova vida em Cristo. Com o tempo, as pessoas que nos 

recriminam também vão querer conhecer a esse Jesus que mudou a nossa história. 

4. Deus promete e exige fidelidade 

Perceba que no texto que lemos, Deus se apresenta como alguém irrecusável para fazermos 

uma aliança. Ele promete: 

 Nunca nos abandonar ( Eu me casarei com você para sempre ) 

 Ser justo e correto em tudo ( Eu me casarei com você com justiça e retidão ) 

 Nos tratar com amor incondicional ( ...com amor e compaixão ) 

 Ser fiel em todo o tempo ( Eu me casarei com você com fidelidade) 

O mesmo Deus que promete ser tão maravilhoso conosco, exige de nós as mesmas atitudes. 

Ele espera o seu SIM. Mas espera também que você: 

 Nunca o abandone 

 Tenha uma vida justa e correta 

 Ame a Deus acima de todas as coisas 

 Seja fiel a Ele em todo o tempo. Deus não aceita dividir você com nenhum outro deus 

Quando um casamento acaba, há muita dor, tristeza, decepção, trauma... Todo crente que já 

fez uma aliança com Deus e se afasta, rompendo o seu compromisso, também passa por 

todo esse processo de sofrimento. 

Mais importante do que o seu casamento “físico” é o seu compromisso com Deus. No físico, 

você será casado até que a morte os separe. Com Deus, essa aliança durará por toda a 

eternidade.  

Se você ainda não fez isso, diga SIM para Deus nesse dia. Preze por esse compromisso! 

Conte pra todo mundo que agora você serve ao Senhor. Viva uma vida digna de quem é 

comprometido com Jesus Cristo. Nunca quebre sua aliança com Deus. E, se já quebrou 

alguma vez, hoje é o DIA DA RECONCILIAÇÃO. 

Ore com os presentes, pra que todos entreguem suas vidas a Jesus e tenham o compromisso 

de viver fielmente pra Deus por todos os dias. Se houver alguém “desviado” do evangelho, 

ministre palavras e orações de reconciliação. 

No amor de Cristo, Valéria Petrizi, maio/2012 


