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MINISTÉRIO DE CASAIS 

Igreja Vida, “Projeto de Deus Abençoando Famílias”. 

 

VISÃO: Que o casamento seja um ambiente de paz e crescimento mútuo. Que todo marido seja uma 

cópia de Cristo, em expressão de amor à sua esposa. Que toda esposa se pareça com a igreja em 

submissão ao seu marido. Que marido e mulher sejam submissos a Cristo e fiéis à sua Palavra, formando 

um cordão de três dobras. Que todo casal saudável seja um agente de cura para outros casais à sua volta. 

Que todo casamento restaurado seja um testemunho do valor dessa aliança para os solteiros, e da 

garantia do socorro divino para os tempos difíceis na vida a dois.  

MISSÃO: Apoiar e encorajar o casamento cristão. Promover valores familiares em nossas casas, igreja 

e comunidade. Construir e fortalecer o casamento através do ensino bíblico. Ajudar a manter um lar 

centrado em Cristo. Construir relacionamentos com outros casais cristãos através de testemunho, ensino,  
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oração e do apoio mútuo. Fomentar o romance, de acordo com os princípios de Deus e ajudar os casais a 

manterem  a comunicação, a abertura, a união espiritual e uma vida de oração estruturada. 

VALORES   

1. Cremos que o casamento é uma idéia perfeita de Deus para a formação, manutenção e sucesso 

da sociedade.  

2. Cremos que todo casamento biblicamente correto conta com a bênção de Deus.  

3. Cremos que o ser humano é pecador e responsável pelos seus atos diante de Deus.  

4. Cremos que Jesus é a única resposta para todos os problemas da vida, inclusive dos problemas 

conjugais. 

5. Cremos que a restauração do casamento é sempre a melhor saída para o casal.  

6. Cremos que um relacionamento forte é formado por duas pessoas fracas e imperfeitas que se 

uniram a um Deus Perfeito e Todo Poderoso.  

7. Cremos que a base  que sustenta o casamento é a Palavra de Deus e o amor, fazendo ao outro o 

que gostaríamos que fosse feito a nós.  

8. Cremos que o estado do casamento afeta os filhos positiva ou negativamente.  

9. Cremos que o fortalecimento da aliança matrimonial facilita a renovação da aliança com Deus e 

destrona as forças das trevas.  

10. Cremos que fomos chamados não para imitar o mundo, mas para ensiná-lo o padrão do céu, 

revelado nas Escrituras, para o casamento e a família.  

 

 O Ministério de Casais da Igreja Vida acredita na possibilidade de um casamento de sucesso e 

concorda com a Bíblia - o que sustenta um relacionamento a dois, em face da incompatibilidade de gênios, 

diferenças culturais, conflitos sexuais, crises financeiras, mágoas e frieza é a base sobre qual o casamento 

foi edificado! Casais que edificam o matrimônio sobre a Rocha superam as piores tempestades e 

constroem as mais belas histórias de amor conjugal (Mt 7.24). 

Embora conheçamos a verdade a respeito do casamento e dos ideais de Deus para a vida a dois, 

sabemos que muitos casamentos entram em crise e se desfazem em um ritmo frenético, promovendo a 

expansão de uma geração de filhos revoltados, doentes, sem estrutura emocional e espiritual para 

suprirem as necessidades de seus próprios casamentos. Lamentavelmente, essa não é uma realidade fora 
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da igreja, é o que estamos vendo acontecer em famílias cristãs também. Em parte por falta de forças para 

superar as crises, em parte por não saber onde encontrar ajuda quando a necessidade bate à porta.   

Realidade Presente: “Enquanto dormimos, o inimigo está semeando joio no meio do trigo”  (Mateus 

13:24-30). Usamos essa linguagem figurada, emprestada de uma parabola de Jesus, para mostrar onde os 

conflitos conjugais estão refletindo – em nossos filhos.  

• Diversão Virtual : As mídias sociais estão bombardeando a atual geração com informações 

diversificadas e ensinando-a resistir a Verdade e os valores ensinados nas escrituras. Divertindos nos 

jogos e interagindo nas redes virtuais, crianças, adolescentes e jovens, estão cometendo pecados reais 

e se tornando escravos conectados e bem informados com um pouco de tudo, mas, ignorantes sobre 

às Escrituras, vivendo longe de Deus.   

• Apostasia : Apostasia é o abandono da fé. Filhos que crescem entre os constantes conflitos dos pais 

cristãos, tendem a pensar que o evangelho é um religião. Deus para eles é uma idéia vaga e o Juízo 

Final não passa de mais uma piada religiosa. Eles acompanham os pais por obrigação e, depois, 

abadonam a fé,  odiando o evangelho.   

• Impureza sexual: na categória “impureza sexual” incluímos a pornografia, masturbação, sexo e 

homossexualismo. Igrejas ao redor do mundo estão assustadas ao saberem de práticas como essas 

estão intercaladas com encontros “religiosos”, entre colegas da igreja. A falta de temor cauterizou a 

mente dessa geração, para eles, encontrarem-se para cultuar ou para pecar é a mesma coisa.  

• Abuso de drogas: O abuso de drogas inclui bebidas, cigarros, maconha, cocaína, crack e outras drogas 

mais pesadas. Adolescentes e jovens que se viciaram nessas substâncias no ambiente externo, estão 

trazendo para os culto e compartilhando com os colegas da igreja. É possível que jovens e 

adolescentes assistão aos cultos de “cabeça feita”, sem que os pais ou a liderança da igreja perceba. 

• Suicídio: O suicídio está cada vez mais presente entre os crentes, líderes, jovens e adolescentes. 

Imitando o comportamento do mundo, jovens e adolescentes se matam depois de perderem a fé, 

provarem o sexo, abusarem de substâncias químicas, combinados com a vida religiosa.  

  A Igreja Vida está preocupada com essa situação e deseja garantir aos casais que fazem parte de 

seu rol de membros, um conjunto de programas especiais para socorrer o casamento e promover a 

solução de problemas familiares.  
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• CONJUGAÇÃO: Será uma reunião mensal no templo da Igreja Vida e/ou em outros lugares, para 

realização de atividades voltadas para casais: palestras, debate, estudo bíblico, oração, comunhão e 

lazer. 

• ACONSELHAMENTO: Acontecerá de forma individual e em grupo. Quando estivermos tratando de um 

problema comum a todos, podemos nos reunir e encontrar as respostas juntos, uns com os outros. 

Quando se tratar de assuntos específicos, será necessário resolver os casos separadamente.  

• ENCONTRO: Queremos proporcionar aos casais uma oportindade de tirar um tempo especial, uma 

vez por ano, em um hotel, para fortalecer a aliança conjugal, e os vínculos fraternais, como igreja, 

através de: palestras, dinâmicas de grupo, oração, comunhão, e muito tempo a sós com o cônjuge.  

• CURSOS: O ministério de casais deseja promover cursos bíblicos, pensando a saúde do casal e da 

família. Além disso, também serão oferecidos cursos para noivos. 

Diante de todos os desafios que se nos apresentam, não podemos fazer esse trabalho sozinhos. 

Precisaremos contar com uma equipe de valentes que desejam ver a glória de Deus sobre as famílias da 

terra. Iremos recrutrar e treinar casais para ocuparem as seguites equipes:  

 

Intercessão Conselheiros Eventos  Apoio

CONJUGAÇÃO ACONSELHAMENTO 

ENCONTROS CURSOS  
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Esteja pronto a participar. Responda este e-mail dizendo como você gostaria de envolver-se nesse projeto 

de Deus de abençoando as famílias.  

Nosso telefone estará disponível para atender você:  

(617) 383-3379 

Pr Marcos e Luciene Nascimento 

Ministério de Casais 


