
Deus inventou o casamento

Sermão de 12 de setembro de 2021
Gênesis 1: 20-25; 2: 18-24

Na semana passada, começamos uma nova série de sermões sobre casamento e eu apresentei a você Os 
Quatro Capítulos da Grande História de Deus.
Você pode ver essa imagem na tela.
Nesta semana, examinaremos o primeiro casamento, que aconteceu no Capítulo 1: Criação.
Na próxima semana, veremos o primeiro conflito matrimonial, que aconteceu no Capítulo 2: A Queda.

Aqui está o nosso esboço para o sermão de hoje.
Ponto 1: a boa criação de Deus (Gênesis 1: 20-25)
Ponto 2: Deus inventa o casamento (Gênesis 2: 18-22)
Ponto 3: Tornando-se uma só carne (Gênesis 2: 23-24)

Antes de começarmos a ler a Palavra de Deus juntos, você poderia orar comigo?
Espírito Santo, por favor, abra nossos corações e mentes para Jesus, a Palavra Viva.
Pai, queremos ser filhos e filhas obedientes, alegres e produtivos.
Por favor, use sua palavra, pelo poder do Espírito, para nos tornar mais semelhantes a Jesus.
Oramos em seu nome.
Agora, Deus, pelo sangue da aliança eterna, ajude-nos a fazer apenas a sua vontade.

Ponto 1: a boa criação de Deus
Gênesis 1: 20-21
20 E Deus disse: “Que as águas fervilhem com enxames de criaturas vivas, e que os pássaros voem 
sobre a terra através da expansão dos céus”.
21 Assim Deus criou as grandes criaturas do mar e todos os seres viventes que se movem, com os quais
as águas fervilham, segundo as suas espécies, e cada pássaro alado segundo as suas espécies. E Deus 
viu que era bom.

Gosto de construir coisas com madeira.
Esta é uma foto dos armários que construí na minha cozinha.
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Estas são algumas estantes que construí em minha casa.
Meu amor por criar e construir vem de Deus.
O mesmo se aplica a você.
Nós refletimos a imagem de Deus quando fazemos coisas.

Por que eu construí essas estantes?
Sim, para armazenar livros.
Seria estranho se eu construísse todos esses armários e prateleiras e eles estivessem vazios.
Eles foram construídos para conter coisas, para serem preenchidos com o tipo certo de coisas.

Quando Deus fez a terra, o mar e o céu, eles estavam vazios.
Em seguida, nos versículos 20 e 21, lemos como ele os encheu com o tipo certo de animais.
Cada planta e animal foi projetado por Deus para um ambiente específico.
Assim como eu construí algumas estantes altas para livros grandes e algumas estantes curtas para livros
pequenos.

Gênesis 1: 22-23
22 E Deus os abençoou, dizendo: “Sede fecundos e multiplicai-vos, e enchei as águas dos mares, e os 
pássaros se multipliquem na terra”.
23 E foi a tarde e a manhã, o dia quinto.

Deus abençoou os animais com o poder de fazer mais de si mesmos.
Ele abençoa os animais, peixes e pássaros para que possam “ser frutíferos, se multiplicar e encher a 
terra”.
Mais tarde, ele dirá a Adão e Eva para fazerem a mesma coisa.

Como os animais se multiplicam?
Deus colocou um padrão na criação que requer um homem e uma mulher para fazer bebês.
Deus abençoou tudo na criação com a capacidade de se multiplicar por geração após geração.
Para fazer isso, um homem e uma mulher precisam estar juntos em um relacionamento muito pessoal.
Para os animais, é apenas uma relação física.
Mas porque os seres humanos têm alma e somos feitos à imagem de Deus, os relacionamentos 
humanos devem ser conexões profundas de coração, alma e corpo.

Gênesis 1: 24-25
24 E Deus disse: “Produza a terra criaturas viventes segundo as suas espécies - gado e coisas 
rastejantes e bestas da terra, segundo as suas espécies”.
E assim foi.
25 E Deus fez os animais da terra segundo as suas espécies e os rebanhos segundo as suas espécies, e 
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tudo o que rasteja pela terra segundo as suas espécies.
E Deus viu que era bom.

Quando Deus fez os peixes, os pássaros e os animais, Ele os fez “segundo suas espécies”.
Você vê essa frase nos versículos 21, 24 e 25?
Vacas e cavalos são diferentes tipos de animais.
Os cães são um tipo de animal e os gatos são outro tipo.
Dois cães diferentes podem se misturar, como nosso cachorro Roscoe.
Ele é meio Schnauzer e meio Poodle.
Roscoe é um Schnoodle.
Mas um cachorro e um gato não podem criar um Dat, certo?

Vejam, meus amigos, Deus é incrivelmente criativo no tipo de criaturas que fez.
Ele fez uma grande variedade de animais, mas Deus também criou ordem e estrutura, com regras de 
como as coisas funcionam.
É por isso que nos versículos 21 e 25, Deus disse que as coisas que ele fez eram boas.
Deus fez um mundo bom, com bons ambientes cheios de boa comida e água e tudo o que é necessário 
para a vida.
Deus providenciou bons limites, com leis da física, biologia e moralidade para governar como toda a 
criação funciona.
Porque tudo o que Deus fez é muito bom, ficamos um pouco surpresos quando lemos o versículo 18.

Ponto 2: Deus inventa o casamento
Gênesis 2:18
18 Disse então o Senhor Deus: “Não é bom que o homem esteja só; Vou fazer para ele um ajudante 
adequado para ele. ”

De repente, no versículo 18, algo não está bom.
Não é bom que Adam esteja sozinho.
O problema não é a solidão de Adam.
O problema é este: Adam não está completo.
Ele não pode cumprir a tarefa que Deus tinha para ele.
Deus disse a Adão para cuidar da terra, para dar nome a todos os animais.
Deus também queria que Adão enchesse a terra com mais pessoas.
Adam definitivamente não pode fazer bebês sozinho!

Não é bom para Adão ficar sozinho porque Deus tem coisas para ele fazer que exigem um parceiro.
Eu sei que alguns de vocês não são casados.
Talvez você se sinta sozinho.
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Quero que saiba que não estou ignorando como você se sente.
Deus se preocupa com sua solidão.

Deus também tem coisas para os solteiros.
Todos os seus filhos são dotados de maneiras especiais para abençoar outras pessoas e fazer crescer Seu
reino.
Por favor, não pense que se casar lhe trará felicidade completa.
Ser solteiro é difícil porque está tudo quebrado.
E ser casado é difícil porque está tudo quebrado.
Tudo foi danificado pela queda.
Nada na terra hoje pode nos trazer a plena alegria e satisfação de vida.
Vivemos entre o Jardim e a Cidade.

Casais sem filhos precisam ouvir essa mesma mensagem.
Lamentamos com você se você não pode ter filhos.
Deus às vezes abençoa casais inférteis com filhos adotivos, o que é lindo e uma ótima imagem de como
o próprio Deus nos adota em sua casa.
E ainda há um padrão na Criação que todos nós entendemos em nossos corações.
Um padrão de casais que se unem no amor para criar filhos como imagens de si mesmos e dar nome a 
eles.
Quando um casal não pode participar dessa Bênção da Criação, dói.

Por causa da queda no capítulo 2 da Grande História de Deus, não vivemos mais no Jardim.
Vivemos entre o Jardim e a Cidade.
Mas por causa do Capítulo 3, temos esperança mesmo neste mundo quebrado.
Falaremos mais sobre isso na próxima semana.
Por enquanto, vamos olhar mais para o design original e muito bom de Deus.

Gênesis 2: 19-20
19 Ora, da terra o Senhor Deus formou todos os animais do campo e todas as aves do céu e os trouxe 
ao homem para ver como ele os chamaria. E o que quer que o homem chamasse a cada criatura viva, 
esse era o seu nome.
20 O homem deu nomes a todos os animais domésticos, às aves do céu e a todos os animais do campo. 
Mas para Adão não foi encontrado um ajudante adequado para ele.

Adam tem um grande trabalho aqui.
Deus traz todos os animais até Adão e observa para ver como Adão os chamará.
Essa é outra maneira que os seres humanos são como Deus.
Deus fez o dia e a noite e os nomeou.
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Ele fez o céu e a terra e os nomeou.
Se você abrir uma nova empresa, você pode nomeá-la.
Se você escreve um livro, você lhe dá um título.
E se você tem filhos, você escolhe seus nomes.
Deus está compartilhando com Adão a responsabilidade de criar e nomear.

É interessante que Deus deu a Adão este trabalho antes de Eva existir.
Acho que Deus tinha um bom motivo.
Na verdade, Deus sempre tem um bom motivo para o que faz, certo?
Claro que sim.
Quando Adam estava fazendo este trabalho, ele teve que olhar para cada animal e pensar no melhor 
nome para cada um.
Acho que Adam provavelmente percebeu algo sobre todas essas criaturas.
Cada tipo de criatura vem em dois tipos.
O que você nota sobre esses pares de animais?
Você pode dizer que eles são da mesma espécie, certo?
Mas eles são idênticos?
Não, o masculino e o feminino são diferentes.

Deus fez muitos tipos diferentes de animais.
Cada homem tinha uma parceira adequada para ele.
“Mas para Adão não foi encontrada uma ajudadora adequada para ele” é o que o versículo 20 diz.
Quando você ler a palavra “ajudadora” no versículo 20, lembre-se de que Deus criou Eva para ser 
muito mais do que uma assistente de Adão.
Ela é uma parceira necessária.
É assim que devemos pensar em nosso cônjuge, como um parceiro necessário.

A palavra hebraica “ajudante” é usada para descrever Deus dezesseis vezes no Antigo Testamento.
Deus nunca é nosso assistente, amigos.
Deus é o salvador e o auxiliador de Seu povo quando eles estão desamparados.

No Salmo 33:20 lemos:
“Nossa alma espera pelo Senhor; ele é nosso ajudador e nosso escudo.”
Essa é a mesma palavra hebraica para ajudante que vemos em Gênesis 2:20.
Deus é quem fornece o que não temos.
Deus deu Adão a Eva porque Adão não tinha um parceiro para ajudá-lo a cumprir a missão de Deus 
para os seres humanos.

Gênesis 2: 21-22
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21 Então o Senhor Deus fez cair um sono profundo sobre o homem e, enquanto ele dormia, tomou uma
de suas costelas e fechou o seu lugar com a carne.
22 E a costela que o Senhor Deus tinha tirado do homem, ele fez uma mulher e a trouxe para o homem.

Observe que Deus trouxe Eva a Adão.
Deus, o Pai, entrega a noiva ao noivo, assim como fazemos nos casamentos hoje.
Eva é um presente e uma bênção de Deus para Adão.

Às vezes, em inglês, chamamos nosso cônjuge de “nossa cara-metade”.
E talvez essa frase venha desta passagem da escritura.
Mas quero dizer aos meus amigos solteiros: vocês não são meia pessoa sem um cônjuge.
Você não precisa ser casado para ser uma pessoa
 completa e saudável.
A palavra hebraica para "costelas" no versículo 21 se refere a todo o lado de Adão, a metade de sua 
caixa torácica.
Uma grande parte de Adão foi sacrificada para criar Eva.
Deus poderia ter feito Eva do pó, como fez Adão.
Mas Deus decidiu remover uma parte de Adão e usá-la para fazer Eva.
Há muito significado por trás disso.
Ouça esta citação de Matthew Henry:
A mulher “não é feita de sua cabeça para dominá-lo, nem de seus pés para ser pisoteada por ele, mas de
seu lado para ser igual a ele, sob seu braço para ser protegida e perto de seu coração para ser Amado.”

Isso é bonito.
Esse foi o plano de Deus para o casamento.
Mas por causa do pecado, nossos relacionamentos humanos são prejudicados.
Maridos e esposas competem por poder e controle.
Sentimo-nos como alienígenas lutando contra alguém muito estranho e difícil de se conviver.
É útil, nesses tempos, olhar para trás para o desígnio de Deus, que podemos chamar de “casamento de 
uma só carne”.

Ponto 3: casamento de uma só carne
Gênesis 2:23
23 Disse então o homem: “Esta é finalmente osso dos meus ossos e carne da minha carne; ela será 
chamada de Mulher, porque foi tirada do Homem. ”

Quando Adam estava nomeando as vacas, as águias e os crocodilos, ele provavelmente estava 
pensando: “Esse animal tem ossos diferentes dos meus.
Esse animal tem uma carne diferente da minha. ”
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Cada animal era diferente de Adão.
Mas então Adão viu Eva.
Ele pensou: “Finalmente, este tem ossos como eu!
Ela tem carne como eu!
Mas ela é diferente em alguns aspectos incríveis também! ”

Esta é uma foto de quando vi Naomi pela primeira vez em seu vestido de noiva.
Eu pareço meio boba, certo?
Mas fiquei surpreso com sua beleza e seu coração.
Fiquei tão emocionado que Deus trouxe essa mulher para mim.
Adão talvez tivesse uma cara assim quando viu Eva, não acha?

O primeiro ato de liderança de Adão no casamento é dar um nome a Eva.
Ele não a nomeia como os animais, no entanto.
Seu nome revela a conexão de uma só carne entre Adão e Eva.
A palavra hebraica para homem no versículo 23 é “Ish”.
E a palavra para Mulher é “Isha”.
É isso que torna o casamento de uma só carne tão poderoso e belo.

Nesta igreja, estamos trabalhando muito para construir relacionamentos amorosos entre pessoas de 
culturas muito diferentes.
Isso pode ser difícil.
Mas o casamento é um ótimo lugar para aprender como fazer ministério transcultural.
Porque, se você pensar bem, o casamento foi o primeiro relacionamento intercultural da história!
Deus fez homens e mulheres “da mesma espécie”, mas nos deu diferenças significativas e 
maravilhosas.
Como dizem os franceses, “Vive la différence!”

Meus amigos, às vezes o conflito no casamento é o resultado de querer que a outra pessoa seja como 
nós.
Para pensar como nós, agir como nós, viver como nós.
Para carregar a máquina de lavar louça como eu.
Mas você realmente não quer se casar consigo mesmo.
Adão e Adão não seriam capazes de cumprir as missões que Deus deu a Adão.
“Ish” precisava de “Isha”.

As diferenças entre marido e mulher também causam atritos em nosso casamento.
Mas esse atrito tem como objetivo revelar nosso pecado e nosso egoísmo para que possamos ser 
curados deles.
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Atrito e conflito podem ser usados por Deus para nos tornarmos mais semelhantes a Cristo quando 
aprendemos a nos arrepender e perdoar.
Deus quer que cresçamos fora de nosso egoísmo pecaminoso e aprendamos a servir aos outros com 
sacrifício, como Cristo nos serviu.

Filipenses 2: 3-8 diz:
3 Não faça nada por ambição egoísta ou vaidade, mas com humildade considere os outros mais 
importantes do que você mesmo.
4 Cuide cada um não só dos seus próprios interesses, mas também dos interesses dos outros.
5 Tende entre vós esta mente que é vossa em Cristo Jesus,
6 que, embora estivesse na forma de Deus, não considerava a igualdade com Deus uma coisa a ser 
alcançada,
7 mas esvaziou-se, assumindo a forma de servo, nascendo à semelhança dos homens.
8 E sendo encontrado em forma humana, ele se humilhou tornando-se obediente até a morte, até 
mesmo morte de cruz.

Esse é o evangelho, meus amigos.
Que Deus salva pecadores por meio da vida perfeita e da morte sacrificial de Jesus Cristo.
Se você crê que esta verdade do evangelho é para você, que o sacrifício de Jesus foi pelos seus pecados
pessoais, então você será salvo.
E receber esse amor sacrificial de Jesus é a única maneira pela qual você pode “não fazer nada por 
ambição ou vaidade egoísta, mas com humildade considerar os outros mais significativos do que você”,
como diz o versículo 3.

Meus amigos, vocês sabiam que podemos tornar o evangelho visível para o mundo?
Fazemos isso quando abrimos mão de nossos direitos e preferências pelas pessoas que amamos.
Quando imitamos o amor sacrificial que Cristo derramou por nós, podemos ajudar as pessoas a 
entender o evangelho.
Vejamos agora nosso último versículo de hoje.

Gênesis 2:24
24 Portanto, o homem deixará seu pai e sua mãe e apegar-se-á à sua mulher, e os dois se tornarão uma 
só carne.

Existe uma atração magnética entre homens e mulheres.
Desejamos nos reunir como uma só carne, porque Deus fez a mulher da carne do homem.
Mas ser uma só carne não se trata apenas de relacionamento físico.
Em inglês, às vezes chamamos sexo de “fazer amor”.
Mas o ato sexual não pode “fazer amor”.
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Tornar-se uma só carne como marido e mulher deve acontecer primeiro na alma e no coração.
Unidade de alma significa que eles compartilham a mesma fé, a mesma confiança em Cristo.
É por isso que Deus adverte os cristãos a se casarem apenas com outros cristãos.
Se você não estiver conectado no nível espiritual mais profundo, será muito difícil conectar-se no 
coração e no corpo.

Unidade de coração significa que nos sacrificamos uns pelos outros, ouvimos uns aos outros e tomamos
decisões juntos.
Quando dois corações estão profundamente unidos, o resultado é a unidade física.
Em outras palavras, se você deseja ter um relacionamento físico saudável em seu casamento, será o 
fruto de uma verdadeira unidade de coração e alma.

Um bom casamento é um triângulo de relacionamentos.
Vemos o mesmo padrão na Trindade, com um vínculo de amor entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo.
O Filho se submete ao Pai, e o Espírito Santo se submete ao Pai e ao Filho.
Eles são todos iguais em poder, majestade e divindade.
Eles optam por se relacionar dessas maneiras, como um modelo para nós.

No projeto de casamento de Deus, Adão se submete a Deus, e Adão conduz sua esposa em amor.
Um marido que não conduz sua esposa com sacrifício e gentileza não está se submetendo a Deus.
Mas quando o marido e a esposa estão em um relacionamento forte com Deus, eles podem se 
arrepender, perdoar e amar um ao outro da maneira que Deus planejou.
Em um casamento de uma só carne.

Quando esse casamento produz filhos, os pais têm a oportunidade de ajudar os filhos a estabelecer 
novos triângulos de Deus, marido e mulher.

Para se tornar uma só carne, o versículo 24 fornece uma equação com três etapas.
A + B = C.
R: Um homem deve deixar seu pai e sua mãe.
B: O homem ficará unido à sua esposa.
C: Eles se tornarão uma só carne.

Se o homem não se separa de seu pai e de sua mãe, ele não pode se apegar a sua esposa.
Sei que em alguns de seus países de origem é normal que uma esposa deixe sua família e vá morar com
a família de seu marido.
Não estou dizendo que essa prática cultural esteja errada.
Mas eu me pergunto se isso torna mais difícil para o marido se separar dos pais e se apegar à esposa.
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Posso fazer uma pergunta aos homens aqui?
Se houver um desentendimento entre sua esposa e sua mãe, o que você faz?
Você apóia sua esposa ou sua mãe?
Quem tem sua lealdade?

Há um teólogo africano chamado Onesimus Ngundu do Zimbábue.
Ele entende essa prática cultural de viver com a família do marido.
Ele recomenda que os pais do marido ajudem um novo casal a se separar e se apegar, dizendo algo 
assim no casamento:

“Declaramos publicamente em sua presença nosso reconhecimento do novo relacionamento de nosso 
filho com sua noiva.
Nós o liberamos com alegria para iniciar um novo relacionamento marido-mulher.
Esse relacionamento único e especial exige que ele “deixe seu pai e sua mãe e se junte a sua esposa, 
tornando-se uma só carne”.
Portanto, agora o liberamos publicamente.
É nosso desejo não interferir com o novo relacionamento conjugal desses dois como marido e mulher. ”

Mesmo que você não more com a família de seu marido ou esposa, acho que há algo importante aqui 
para todo casamento.
Nós nos desligamos de qualquer coisa que impeça o apego total a nosso cônjuge?
Existe algo que interfira em se tornar uma só carne?
Peça ao Senhor para lhe mostrar o que é, para que você possa remover esse obstáculo de seu 
casamento.

Na próxima semana, veremos como Satanás tenta quebrar o triângulo de relacionamentos amorosos 
entre Deus, Adão e Eva.
Ele faz isso nos fazendo duvidar do amor de Deus e nos concentrar em nós mesmos, em vez de nas 
pessoas que amamos.
Portanto, precisamos orar, meus amigos!
Podemos fazer isso juntos agora?

Pai, obrigado pelo bom plano que você fez para os seres humanos.
Sei que muitos dos meus amigos aqui se sentem distantes do Jardim e de seu bom plano.
Algumas pessoas aqui são solteiras e querem se casar.
Ou eles querem ter filhos.
Ou eles estão em um casamento que é realmente difícil e não vêem como isso pode melhorar.
Obrigado, Senhor, por ser o pai dos órfãos.
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Você define o solitário nas famílias.
Ajude nossa família da igreja a ser uma fonte de paz, esperança e crescimento para cada um de nós, 
enquanto vivemos juntos neste mundo destruído.
Use-nos para sua glória em tudo o que fazemos, pedimos em nome de Jesus.
Agora, Deus, pelo sangue da aliança eterna, ajude-nos a fazer apenas a sua vontade.
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