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ESTUDOS

MAIO/16 - 1ª SEMANA

CÉLULA FAMILIAR

ROTEIRO PARA UMA REUNIÃO DE CÉLULA
I – Boas vindas: receba todos com entusiasmo.
(2 min)
II – Oração Inicial: ore repreendendo toda ação das trevas nesta reunião
(3 min)
III – Quebra-Gelo: (Encontro)
IV – Louvor: (Exaltação): usar um louvor que faz parte do repertório já conhecido da Igreja, para facilitar a
participação de todos
(15 min)
V – Edificação: Estudo – seja um facilitador – envolva os membros em comentar os tópicos (30 min)

FORÇAS CORROSIVAS E DESINTEGRADORAS QUE ESTÃO
ATACANDO A FAMÍLIA
"Para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração pervertida
e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo" (Fp 2.15).
Texto básico: Mt 8.23-27
INTRODUÇÃO
O evangelista Mateus narra esse episódio quase trágico vivido pelos apóstolos no mar da Galileia.
O barco em que viajavam foi açoitado pelas ondas. Tais relatos ilustram a situação da família em nossos dias.
No encapelado mar da vida, ela enfrenta grande tempestade, e está sendo açoitada por ondas e marés de várias
naturezas. Nesta lição vamos ver três forças corrosivas e desintegradoras que estão atacando a família.
1 - O CONSUMISMO
A família sofre os efeitos negativos da inflação. Mas o consumismo é o flagelo ainda maior.
Provavelmente, o verbo comprar é o mais conjugado nos lares. A indústria e comércio colocam diante de nós,
a cada dia, novos artigos para serem comprados e consumidos. Pequenas modificações em móveis, aparelhos
eletrônicos e automóveis são usados como apelo à compra. A moda joga no fundo do armário roupas seminovas e sapatos em perfeita condição de uso vão para a lixeira. A substituição é feita por artigos que custam
cada vez mais e que, em muitos casos, valem menos.
O determinante é que as famílias devem consumir, consumir e consumir. Com isto a renda fica curta e
cada vez mais as famílias tem que trabalhar, trabalhar e trabalhar, ou endividar, endividar e endividar.
As famílias precisam, urgentemente, simplificar os seus hábitos, refrear a sede de consumir e
redescobrir que o ser vale mais do que o ter. "A vida de um homem não consiste na abundância dos bens que
ele possui" (Lc 12.15), os bens de que a família mais necessita não podem ser adquiridos em lojas, por mais
completas e sofisticadas que sejam. Os maiores bens de uma família são a comunhão com Deus, o amor, a paz
e a harmonia.
2 - INFLUÊNCIA NEGATIVA DOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO
Exite uma interpretação materialista da vida. Isso não é novo. Nos dias de Davi, já havia quem
afirmasse: "Não há Deus" (Sl 14.1). E o profeta Isaías se refere àqueles que ensinam: "Comamos e bebamos,
que amanhã morreremos"(Is 22.13). A história é testemunha dos esforços feitos para a divulgação de tais
filosofias. Mas, no nosso século, ocorreu uma decisiva mudança de estratégia. Hoje os meios de comunicação
apenas relatam os fatos que conduzem ao materialismo. Isso ocorre nos cinemas, na televisão, nos jornais, nas
revistas, nos livros e na internet.
Essa nova estratégia é perigosíssima. Primeiro, porque assim os profetas do materialismo, em suas
variadas formas, conseguem driblar nossas defesas. Certamente não permitiríamos que nossos filhos
assistissem a programas de TV que pregassem o amor livre, a violência, o uso da mentira e coisas dessa
natureza. Mas estamos permitindo que eles vejam tudo isto nas novelas, nos programas a que assistem, nos
livros que leem, nas músicas que ouvem e na internet. Esta facilidade de acesso à informação tem dominado
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esta geração. O mais grave, porém, é que este sistema é mais eficiente do que o ensino direto e frontal. A
simples exposição dos fatos, sem a emissão de qualquer juízo moral, imprime em nosso ser a ideia de que
aquela é a ordem natural da vida. Se o personagem que nos impressiona usa a mentira para sair de uma
situação, passamos a achar que tal prática é natural.
Os meios de comunicação, usando a perigosíssima estratégia acima exposta, estão solapando o alicerce
da família. O estilo de vida, a escala de valores e o tipo de comportamento que os meios de comunicação estão
trazendo para o seio da família são incompatíveis com a vida cristã. "Portanto, vede prudentemente como
andais, não como néscios, e, sim, como sábios remindo o tempo"(Ef 5.15-16)
3 - FALTA DE VIDA ESPIRITUAL
No Antigo Testamento (sistema patriarcal), cada família se constituía numa congregação, onde Deus
era servido e adorado. A Igreja Primitiva não tinha templo; suas reuniões eram feitas nos lares. Mas hoje a
falta de cultivo da vida espiritual nos lares está corroendo e desintegrando as famílias. A dificuldade começa
na área individual. O excesso de atividades e o domínio pelos meios de comunicação têm roubado o tempo
que deveria ser gasto em leitura bíblica, meditação e oração.
No passado o Senhor clamou: "Ouvi, ó céus, e dá ouvidos, ó terra, porque o Senhor é quem fala: Criei
filhos, e os engrandeci, mas eles estão revoltados contra mim. O boi conhece o seu possuidor, e o jumento o
dono da sua manjedoura; mas Israel não tem conhecimento, o meu povo não entende"(Is 1.2,3). Hoje vivemos
situação idêntica.
CONCLUSÃO
O horizonte está negro. A atmosfera carregada, as nuvens escuras, relâmpagos e trovões balançam a
terra. Grande tempestade se prenuncia. E Cristo, onde está?
Os discípulos se viram às voltas com a tempestade no mar da Galileia, Jesus estava ausente. Mt 14.22 Relata que Jesus estava "do outro lado". Mc 4.38 - Que Ele "estava na popa, dormindo". Muitas famílias estão
atravessando o tempestuoso mar da vida sozinha, pois deixaram Jesus do outro lado. Outras trouxeram Jesus
no barco, mas Lhe reservam um espaço tão pequeno para atuar, que Ele não tem outra alternativa a não ser
dormir. E a sua Família?
Ainda hoje, o desafio de Cristo continua o mesmo: "Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se
negue, tome a sua cruz e siga-me. Porquanto, quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á; e quem perder a vida
por minha causa, achá-la-á. Pois, que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou
que dará o homem em troca da alma"(Mt 16.24-26).

Fonte: Pr. Válter Machado de Lima - CEO /Rio de Janeiro
Correção gramatical: Dc. Samuel Lopes Maciel
Coordenação e Revisão Geral: Pr. Donizétti Maciel
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ESTUDOS

MAIO/16 – 2ª SEMANA

CÉLULA FAMILIAR

ROTEIRO PARA UMA REUNIÃO DE CÉLULA
I – Boas vindas: receba todos com entusiasmo.
(2 min)
II – Oração Inicial: ore repreendendo toda ação das trevas nesta reunião
(3 min)
III – Quebra-Gelo: (Encontro)
IV – Louvor: (Exaltação): usar um louvor que faz parte do repertório já conhecido da Igreja, para facilitar a
participação de todos
(15 min)
V – Edificação: Estudo – seja um facilitador – envolva os membros em comentar os tópicos (30 min)

O LAR CRISTÃO NA SOCIEDADE
Cl 3.18-25; 4.1
INTRODUÇÃO
Aos lares, em geral, está reservado um papel marcante. Eles compõem a sociedade. Esta será estável e
tranquila, dependendo dos lares, como a saúde do corpo depende das células. O lar é a célula matriz da
sociedade. A desintegração da sociedade começa onde começa a corrupção dos bons costumes cultivados na
família. Vamos ver a importância do "Lar Cristão" na sociedade.
I - COMO DEVE SER O LAR CRISTÃO
Ora, os elementos básicos na formação do lar cristão são o homem e a mulher na união matrimonial.
Da convivência destes, depende a geração dos filhos e a educação do próprio lar. A Bíblia apresenta as
características do lar cristão: O TEMOR A DEUS, A PIEDADE, O AMOR, A SINCERIDADE, A
LEALDADE, O TESTEMUNHO CRISTÃO, A INSTRUÇÃO E A EDUCAÇÃO. Mas, no texto básico, há
recomendações específicas, que devem marcar a família Cristã, a fim de que venha ser uma bênção para a
sociedade.
1) ESPOSAS SUBMISSAS AOS SEUS MARIDOS NO SENHOR
Paulo recomenda no texto - Cl 3.18. O feminismo doentio da nossa época é uma distorção do ensino
bíblico. A hierarquia social, a sua organização em várias categorias, corresponde a uma necessidade de
sobrevivência. O conceito tradicional comporta uma Autoridade Suprema - DEUS. Desta Autoridade Suprema
vem a hierarquia social, a partir do lar: pai, mãe e filhos. A organização política se mantém com governos e
governados. Não há outro meio de se conhecer uma sociedade organizada.
A mulher deve ser submissa ao marido, no Senhor. Ela não teve a prioridade na criação e teve
prioridade no pecado. Por isso, deve ela ser humilde. A sua grandeza está em sua missão de mãe e em
desenvolver as virtudes cristãs. Paulo propõe esta doutrina em harmonia com o restante da Bíblia.I Tm 2.9-15.
2) OS MARIDOS DEVEM AMAR AS ESPOSAS
Paulo diz: "Maridos amai a vossas esposas, e não as trateis com amargura" - Cl 3: 19. Está implícita a
doutrina no trato, o cavalheirismo, que busca o entendimento no diálogo inteligente e no tratamento com
brandura. Que esposa pode se ofender com um modo afável de tratar, num diálogo respeitoso? Que
dificuldade terá a esposa em se submeter a um esposo carinhoso e cristão?
Se o lar cristão se esmerar na convivência, na prática dos conselhos e das exortações da Palavra de
Deus, estará apto a cumprir o seu papel, contribuindo para manter e aprimorar o corpo social na sua hierarquia
de autoridade, em que há pai, mãe, filhos, governadores e governados, reis e súditos, servos e Senhores ou
patrões e empregados, vivendo harmoniosamente na consciência de que DEVERÃO PRESTAR CONTAS
AO SEU ÚNICO SENHOR: Cl 4.1.
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3) O LAR CRISTÃO NA FORMAÇÃO DAS GRANDES PERSONALIDADES
Tudo começa no lar. A tarefa da educação dos filhos é dos pais. É verdade que a maior oportunidade é
da mãe que fica, em geral, mais tempo com os filhos, quando não é necessário ajudar o marido a ganhar o pão.
A Bíblia realça a responsabilidade de ambos: "Pais, não provoques vossos filhos à ira, mas criai-os na
disciplina e na admoestação do Senhor" - Ef 6.4.
Dos grandes lares nascem as grandes personalidades, como Moisés, Josué, Samuel, Davi, João Batista,
Marta, Maria, Eunice, e outras personalidades da Bíblia e da História. Thomas Jefferson, célebre estadista
americano, testemunhou da influência que recebeu do seu lar ao escrever: "OS MOMENTOS MAIS FELIZES
DA MINHA VIDA FORAM AQUELES POUCOS QUE PUDE PASSAR EM MINHA CASA, NO SEIO DE
MINHA FAMÍLIA" E Mirabeau, um dos grandes promotores da Revolução Francesa, exclamou: "OS
SENTIMENTOS E COSTUMES QUE SÃO A BASE DA FELICIDADE PÚBLICA SE FORMAM NO LAR
DOMÉSTICO!" Os grandes personagens cristãos, na maioria, muito devem aos seus lares cristãos. Lares
cristãos, as melhores escolas do mundo.
4) OS LARES NA FORMAÇÃO DE ATITUDES NOBRES
Os sentimentos nobres são inspirados nos lares cristãos, como altruísmo, a prática da generosidade, o
princípio da justiça e da equidade, o amor à verdade e o princípio da lealdade e do genuíno patriotismo, bem
como o sentimento humanitário. O amor paterno e materno, o respeito e o amor filial, são cultivados e
crescem no santuário da família. De lares cristãos saiu a inspiração que criou os hospitais, os asilos e
orfanatos, pois o cristianismo restaurou a dignidade da criança, do velho e da mulher. Os lares modernos
contam com a glória de, anualmente, dedicar todo um dia de homenagem à mãe, o elemento na educação dos
filhos.
O lar cristão tem criado ou inspirado a criação de grandes instituições de influência mundial.
CONCLUSÃO
Não é sem razão que Paulo e o Novo Testamento, em geral, delineavam os limites e as obrigações da
família evangélica. A Igreja Cristã, nos dias atuais, através de todos os seus ramos, tem a responsabilidade
inadiável de transmitir os ensinamentos evangélicos sobre a família. Mais do que isso, deve premiar pela
estruturação da família sobre os seus legítimos fundamentos, para que O LAR seja um reservatório
inesgotável de virtudes pela fé em Cristo, à luz da predição divina: "EM TI SERÃO BENDITAS TODAS AS
FAMÍLIAS DA TERRA".
APLICAÇÃO
Que é que você tem feito para que o seu lar seja um lar verdadeiramente cristão?

Fonte: Pr. Válter Machado de Lima - CEO/Rio de Janeiro
Correção gramatical: Dc. Samuel Lopes Maciel
Coordenação e Revisão Geral: Pr. Donizétti Maciel
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ESTUDOS

MAIO/16 - 3ª SEMANA

CÉLULA FAMILIAR

ROTEIRO PARA UMA REUNIÃO DE CÉLULA
I – Boas vindas: receba todos com entusiasmo.
(2 min)
II – Oração Inicial: ore repreendendo toda ação das trevas nesta reunião
(3 min)
III – Quebra-Gelo: (Encontro)
IV – Louvor: (Exaltação): usar um louvor que faz parte do repertório já conhecido da Igreja, para facilitar a
participação de todos
(15 min)
V – Edificação: Estudo – seja um facilitador – envolva os membros em comentar os tópicos (30 min)

"EU E MINHA CASA SERVIREMOS AO SENHOR"
Js. 24.15 / Lc. 2.39-52
INTRODUÇÃO
Em Lc. 6.47- 48 Jesus falou sobre a prudência do homem que edifica a casa sobre as Suas palavras:
casa firme, edificada sobre a rocha, que resiste às chuvas e ao vento, e não cai. Evidentemente Cristo fala não
de um prédio, mas do outro sentido que tem a palavra casa: família.
Uma família está edificada sobre a rocha quando está assentada sobre o alicerce inabalável da Palavra
de Deus. É a família integrada no corpo de Cristo: o edifício bem firmado sobre a rocha eterna - Mt. 16.18.
Como pode e deve toda a família estar integrada na Igreja do Senhor Jesus é nosso assunto hoje. É
bom lembrar que o sentido de Igreja, aqui, não é o de uma organização local, mas o de Igreja espiritual, da
qual a igreja deve ser expressão.
Voltemos nossa atenção para a família de Jesus, onde viveu até os 30 anos de idade, e poderemos
verificar alguns pontos muito significativos: (Lc. 2.39-52)
1. Era uma família obediente à Lei do Senhor (v. 39).
Por meio da Lei de Deus somos ensinados como devemos viver no mundo. Por isso, é importante que
obedeçamos à Palavra de Deus, que é toda a Escritura Sagrada.
2. "Crescia o menino" (v. 40).
Isso significa que seus pais cuidavam de sua saúde (alimentação, higiene, hábitos sadios) e que havia
cooperação do próprio menino. Para dar sabedoria espiritual, Deus usa também a sabedoria que se aprende na
escola, nos livros. Jesus também foi à escola (sinagoga), teve professores, também precisou dedicar-se aos
estudos. Mas, acima de tudo, crescia na Graça de Deus.
3. José e Maria eram religiosos.
Todos os anos iam de Nazaré a Jerusalém, a fim de participarem da festa da Páscoa, a mais importante
e significativa para os judeus. Uma viagem trabalhosa, longa e cansativa. Não eram só José, Maria e Jesus,
havia outros filhos: Tiago, José, Judas, Simão, além de Filhas (Mc. 6.3). Mas esse esforço era feito porque
integrava toda a família no povo de Israel.
4. A família de Jesus era uma família normal.
O próprio Jesus, aos 12 anos, causou um problema que, certamente, afligiu toda a família, quando
ficou em Jerusalém e seus pais voltavam para Nazaré. No meio do caminho julgou que ele havia se perdido (v.
43-45); quando o encontraram no templo, Maria chamou sua atenção delicadamente (v. 48). Os irmãos de
Jesus, quando adultos, não criam nele (Jo.7.5).
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5. Jesus era obediente aos pais.
Como filho e adolescente, Jesus era um menino normal. Era crente, tinha consciência de que era o
Messias (v. 49), mas não deixou de reconhecer a autoridade de seus pais -"era-lhes submisso" (v. 51). A
família é uma sociedade onde há diferentes autoridades que precisam ser reconhecidas e acatadas para o bem
de todos.
6. Finalmente observamos que, nesse ambiente, "Jesus crescia em sabedoria, estatura e graça, diante de
Deus e dos homens" (v. 52). Jesus foi um homem forte e saudável; do contrário não poderia realizar a pé, com
os apóstolos, todas as viagens que fez, do norte ao sul da Palestina, indo a todas as cidades, vilas e aldeias para
que todos ouvissem a Sua mensagem.
"Jesus crescia em graça diante de Deus e dos homens", significa que, como homem, Ele se tornava
cada vez mais aberto para receber bênçãos espirituais de Deus; como resultado, Ele crescia em graça também
diante dos homens, granjeava sua simpatia, com qualidades de caráter que possuía. Mais tarde Ele foi
desprezado e até odiado, foi quando iniciou e continuou Seu ministério. Enquanto uma pessoa é apenas uma
pessoa de bom caráter, é admirada por todos, mas quando começa a realizar um ministério com rigorosa
fidelidade a Deus, o adversário se levanta contra ela e consegue muitos comparsas para lhe fazerem oposição.
CONCLUSÃO
A família de Jesus é o modelo que podemos e devemos seguir. Se fizermos assim, nossa família estará
bem integrada no reino de Deus.

Fonte: Pr. Váter Machado de Lima CEO/Rio de Janeiro
Correção gramatical: Dc. Samuel Lopes Maciel
Coordenação e Revisão Geral: Pr. Donizétti Maciel
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ESTUDOS

MAIO/16 - 4ª SEMANA

CÉLULA FAMILIAR

ROTEIRO PARA UMA REUNIÃO DE CÉLULA
I – Boas vindas: receba todos com entusiasmo.
(2 min)
II – Oração Inicial: ore repreendendo toda ação das trevas nesta reunião
(3 min)
III – Quebra-Gelo: (Encontro)
IV – Louvor: (Exaltação): usar um louvor que faz parte do repertório já conhecido da Igreja, para facilitar a
participação de todos
(15 min)
V – Edificação: Estudo – seja um facilitador – envolva os membros em comentar os tópicos (30 min)

A FAMÍLIA DEPOIS DA QUEDA ORIGINAL
"Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam". Sl 127: 1.
Ml 2.10- 16

INTRODUÇÃO
É difícil admitirmos que a obra de Deus pode deteriorar-se, mas esse é um fato que, se não podemos
explicar, também não podemos negar.
Tudo o que Deus fez era "muito bom" e não apenas bom: todos os seres criados, a ordem perfeita no
espaço sideral entre bilhões de corpos celestse, o extraordinário equilíbrio biológico na Terra e o casal
humano que Deus tornara marido e mulher, "eis que era muito bom" (Gn 1.31).
Na face da Terra, porém, tudo isso foi alterado desde que Adão e Eva pecaram. Eles sofreram as
primeiras consequências da transgressão e outras foram surgindo.
Como ficou a instituição “família” após a queda é o que vamos ver adiante:
1. Quebrou-se o ambiente de diálogo amigo entre o casal.
Lançando sobre Eva a culpa de sua queda (Gn 3.17-21), Adão certamente criou uma situação de
amargura entre os dois, que iria perturbar a comunhão entre eles. Nenhum dos dois assumiu honestamente a
culpa do ato que cada um praticou.
2. Trabalho do homem se tornou penoso.
O próprio solo sofreu transformações, conforme a sentença dada a Adão: "Maldita é a terra por tua
causa... ela produzirá também cardos e abrolhos... no suor do teu rosto comerás o teu pão" (Gn 3.17-19).
Jamais Adão poderia queixar-se do trabalho, pois ele mesmo dera motivo para que este se tornasse árduo para
todos os homens. "Por que, pois, se queixa o homem vivente? Queixe-se cada um dos seus próprios
pecados"(Lm 3.39).
3. Surgiu inimizade entre irmãos.
Adão e Eva tiveram filhos e filhas (Gn 5.14). Inicialmente a Bíblia registra só os nomes de Caim e
Abel porque foram personagens de um trágico acontecimento. Abel era um homem de Deus (Hb 11.4) e Caim
era um incrédulo. Ambos ofereceram ofertas aso Senhor, mas Deus rejeitou a de Caim, pois Ele não se agrada
de ofertas incrédulas (Gn 4.5 e Is 1.13). Os atos posteriores provam a incredulidade de Caim: revolta contra
Deus e ira contra o irmão. O resultado foi o crime de morte praticado contra Abel.
4. Desrespeito e violência, o uso errado de todas as coisas, inclusive o sexo, perturbam as famílias.
Gênesis cap. 34 nos conta o primeiro crime sexual na descendência de Abraão de que temos conhecimentos: a
filha de Jacó, Diná, violentada por um dos cananeus. Mesmo em face da proposta de reparação do mal, com o
casamento de Siquém e Diná, e um pacto de paz e boa vizinhança proposto pelos heveus, os filhos de Jacó
usaram um ardil torpe, assassinaram os homens e saquearam as cidades dos heveus. Se assim era entre os
descendentes de Abraão, imagine como era entre outos povos! Com todos esses crimes, os filhos magoaram
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profundamente a seu pai Jacó, agora na velhice e Homem de Deus. Muito antes disso, porém, a corrupção e a
violência imperaram. Leia, por exemplo, Gn 6.1-3, 5, 11, 12, Gn 18.32 e Gn 19.1-13.
Tal tendência moral levou os homens a criarem o costume de repudiar as esposas. Por isso Deus deu
leis para cobrir os abusos e proteger as mulheres repudiadas (Dt 24.1-4). Deus não instituiu o divórcio. Ele
deu leis sobre o divórcio, como dera sobre o roubo, o assassinato e outros crimes, para regulamentar direitos e
deveres e evitar abusos.
O nascimento da tirania masculina e do preconceito social contra as mulheres foi outro mal que se
abateu sobre a família.
Na sentença dada à mulher em Gn 3.16 ("o teu desejo será para o teu marido, e ele te governará"),
Deus estava dizendo o que aconteceria como consequência da quebra da santidade na vida dos seres humanos.
Não era esse o desejo de Deus para seus filhos, mas assim passou a ser a vida dos homens através dos séculos.
As esposas passaram a ser tratadas como servas, as mulheres em geral como pessoas inferiores, menos
capazes, numa injusta discriminação social. Tudo isso foi transformando a vida familiar e tornando penosa a
existência da mulher até dentro de sua própria casa. Não pode ser assim entre os cristãos, "criados em Cristo
para boas obras" (Ef 2.10).
A Bíblia não é e nem poderia ser machista ou feminista, porque o homem e a mulher foram criados à
imagem e semelhança de Deus.
Nosso modelo é Cristo, o homem perfeito, "o segundo Adão". Ser e agir como Cristo seria e agiria se
estivesse agora em nosso lugar, no seio de nossa família, é o ideal que temos de perseguir.
Não é um ideal inatingível. Assim como o pior homem pode ser transformado em nova criatura, assim
a nossa família, deformada pelos nossos pecados, pode também ser transformada à medida que cada um de
seus membros vai se identificando com Cristo Jesus no seu viver diário.
O texto básico fala da consciência final da queda sobre a família: sua desintegração. Ml 2.10-16.
Verso 10 - O profeta nos lembra que todos fomos criados pelo mesmo Deus. Em sua última pergunta,
destaca o absurdo da deslealdade entre os homens, especialmente se verifica entre os crentes. Essa é a
preocupação maior do profeta: "Não temos nós todos o mesmo Pai?".
Verso 11 - Acusa Judá de ser desleal e de ter cometido abominação: a profanação do santuário, e ter-se
"casado" com a adoradora de deus estranho; é a infidelidade espiritual, no próprio culto, na tentativa de
agradar a Deus e a si mesmo ao mesmo tempo.
Verso 14 - Diante da reação e da punição anunciada, o povo pergunta, "Por que?" E a causa era a
infidelidade dos maridos a suas esposas.
Verso 15 - "Ninguém com um resto de bom senso o faria", diz Deus, e adverte, "ninguém seja infiel
para com a mulher da sua mocidade".
Verso 16 - "Porque o Senhor Deus de Israel diz que odeia o repúdio". Não querendo mais viver com a
primeira esposa, agora sem viço da mocidade, queria o israelita usar a lei do divórcio, como se tivesse o
direito de fazê-lo. Esta fora dada por Deus como um ato de misericórdia para aquelo que errara e não poderia
mais consertar os seus erros, mas ninguém tem o direito de usar essa lei para encobrir a sua deslealdade ou
infidelidade. "Não sejais infiéis" é a palavra final de Deus sobre o assunto".
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