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25 A 27 DE NOVEMBRO DE 2011

RETIRO DE CASAIS

O MAIS IMPORTANTE É O AMOR
1 CORÍNTIOS 13:13
“Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor, estes três,
mas o maior destes é o amor”
PRELETOR
PR. ARGEMIRO RAIMUNDO DA SILVA FILHO
Igreja Batista Regular de Petrolina

HOTEL DON’ANA
POUSADA DO SOL
Praia do Presídio – Iguape - Ceará

PROGRAMAÇÃO
Sexta-Feira – Dia 25
21 h – Coffee-break (nos dois hotéis)
22 h – Abertura – Pousada do Sol
Louvor
Casal-Amigo que Edifica
Introdução aos Estudos – Pr. Argemiro
Sábado – Dia 26
08:00 – Café da Manhã
09:00 – Reunião da Manhã
Louvor
Estudo Bíblico – Pr. Argemiro
10:30 – Tempo Livre
12:30 – Almoço
Tarde Livre
19:00 – Jantar
20:00 – Reunião da Noite
Louvor
Estudo Bíblico – Pr. Argemiro
23:00 – SOCIAL
Domingo – Dia 27
08:00 – Café da Manhã
09:00 – Reunião da Manhã
Louvor
Estudo Bíblico – Pr. Argemiro
10:30 – Tempo Livre
12:30 – Almoço
Tarde Livre
16:00 – Reunião de Oração na Praia
(Vamos nos encontrar em frente ao Hotel Don’Ana)
18:00 – Jantar
19:00 – Reunião da Noite
Louvor
Estudo Bíblico – Pr. Argemiro

SEXTA-FEIRA – DIA 25/11 – ÀS 21 HORAS
RELACIONAMENTO FAMILIAR - 1 SAMUEL 1:1-8
1 - Eu costumo dizer que não existe “de repente” pois todo “de repente” tem
um antecedente. Na época das chuvas, na cidade de São Paulo muitas árvores
antigas e frondosas caem sobre pessoas, casas e automóveis e ouvimos
alguém dizer: “De repente” a árvore caiu! De repente não, há muito tempo a o
poder público não verificava a condição daquela árvore. O mesmo se diz das
construções: “De repente” tudo veio a baixo! “De repente” não, há muito
aquela construção vinha sofrendo infiltrações. “De repente” ele ou ela me
deixou! “De repente não! Há muito eles não cuidavam adequadamente do
relacionamento, mesmo morando debaixo do mesmo teto. Eu ouvi um médico
dizer que eles não dizem mais ”ACIDENTE VASCULAR CELEBRAL” porque
uma série de fatores estão por traz de um “derrame” como é popularmente
conhecido. “De repente” não existe, porque todo “de repente” tem um
antecedente.
2 - E nos concentrando nessa questão no que diz respeito ao casamento, as
entrelinhas do presente texto tem muito a nos ensinar. Ele é por demais
conhecido, trata-se de uma questão envolvendo Elcana e Ana, num tempo que
antecedeu o nascimento de seu filho Samuel. O contexto nos fala de uma
família com sérios problemas, pois Elcana não fazendo jus ao seu nome que
significa possessão de Deus ou Deus criou era um bígamo, algo
completamente contrário a vontade de Deus (Deus não fez duas Evas para um
Adão ou dois Adãos para uma Eva. (1Co 7:2). Portanto, é claro que o maior
problema de Elcana não era a rixa entre Penina e Ana, isso só era um reflexo
do problema real ou seja sua desobediência a Deus. E é desse contexto que
extrairemos algumas lições para nós como casais, lições essas que eu sintetizo
da seguinte maneira:
“EXISTEM ALGUNS ERROS QUE PODEM COMPROMETER O NOSSO
RELACIONAMENTO, MAS CEDO DO QUE PENSAMOS”
Três erros podem comprometer nosso relacionamento, mais cedo do que
pensamos:
1 - Pensar que podemos suprir ou estamos suprindo totalmente as
necessidades de nosso cônjuge – Vs. 8
2 - Pensar que podemos compensar eficazmente os pecados que cometemos
contra o nosso cônjuge – Vs. 5
3 - Pensar que podemos entender perfeitamente o coração do nosso cônjuge.

ESTUDO BÍBLICO – SÁBADO DIA 26 - MANHÃ
TEXTO: 1 PEDRO 3:1-7
RELACIONAMENTO FAMILIAR
INTRODUÇÃO
1. Vivemos numa época de automação. Automação significa sistema
automático pelo qual os mecanismos controlam seu funcionamento,
dispensando, quase por completo, a interferência do ser humano.
Infelizmente essa ideia tem sido transferida para muitas áreas de
relacionamento humano, inclusive o casamento. Muitos pensam que
basta se declararem cristãos para que o seu casamento se transforme
automaticamente em sucesso.
2.“COMO CRISTÃOS TEMOS A RESPONSABILIDADE DE
DESENVOLVER UM RELACIONAMENTO FAMILIAR QUE AGRADA A
DEUS”
De acordo com o presente texto, como podemos desenvolver um
relacionamento familiar que agrada a Deus?
Podemos desenvolver um relacionamento familiar que agrada a Deus
assumindo alguns fatos, de acordo com o presente texto.
PALAVRA CHAVE: FATOS
1 - ASSUMINDO O FATO QUE APESAR DE ESTAREM NA MESMA
BATALHA
CADA UM DOS CONJUGES TEM SUA PRÓPRIA FRENTE DE
BATALHA,
 Vencer os empecilhos a submissão –
 Vencer as tendências de priorizar os adornos exteriores
 Discernimento –consideração
2 - ASSUMINDO O FATO QUE A DIFERENÇA POSICIONAL E A
IGUALDADE ESPIRITUAL SÃO DUAS FACES DA MESMA MOEDA.
... juntamente herdeiros da mesma graça de vida...

3. ASSUMINDO O FATO QUE DEUS É O OBJETIVO CENTRAL DO
RELACIONAMENTO.
ESTUDO BÍBLICO – SÁBADO - DIA 26 – NOITE
TEXTO: 1 CORÍNTIOS 7:1-6
UM PONTO DE VISTA BÍBLICO DO SEXO NA UNIÃO CONJUGAL
1 - Yves de Chartres, um padre francês da Idade Média, aconselhava os
devotos a absterem-se de relações sexuais às quintas-feiras, em
memória da ascensão de Cristo; nas sextas-feiras, por causa da
crucificação, sábados, por causa da Virgem Maria; domingos, pela
ressurreição; nas segundas-feiras, em respeito às almas que haviam
partido. Agostinho, em "A Cidade de Deus", declara que "vergonha
acompanha toda a relação sexual". Exceto se feito para a procriação, o
sexo era um pecado venal. Lembrando que Agostinho antes de se
converter, tinha feito muitas extrapolais sexuais e, quem sabe, destas
lembranças negativas venha seu posicionamento no que diz respeito ao
sexo. Até hoje existem muitos posicionamentos errados sobre o sexo,
inclusive em igrejas que se dizem cristãs.
2 - “ENCONTRAMOS NESSE TEXTO ENSINAMENTOS FUNDAMENTAIS
PARA ENTENDER O PONTO DE VISTA BÍBLICO SOBRE O SEXO NA
UNIÃO CONJUGAL”
Quais ensinamentos fundamentais para entender o ponto de vista bíblico
sobre o sexo na união conjugal, encontramos nesse texto?
Encontramos nesse texto , três ensinamentos fundamentais para
entender o ponto de vista bíblico sobre o sexo na união conjugal.
1. O SEXO É UMA QUESTÃO DE OBEDIÊNCIA DOS CONJUGES AS
ESCRITURAS.
2. O SEXO É UMA QUESTÃO DE DIREITO CONFERIDO AOS CONJUGES
PELAS ESCRITURAS..

3. O SEXO É UMA QUESTÃO CUIDADO EXPEDIDO AOS CONJUGES NAS
ESCRITURAS.
ESTUDO BÍBLICO – DOMINGO – DIA 27 – MANHÃ
TEXTO: 1 CORÍNTIOS 7:10-16
FEITO PARA DURAR
1 - No livro “Feitas para durar”, Jim Collins discorre sobre empresas
“feitas para durar”. Empresas que resistem e superam as diversas
crises… Segundo Collins, por detrás do bom êxito destas empresas
estão, entre outras coisas, os valores nos quais acreditam, cultivam e
praticam.
Em meio à cultura do descartável e do “eterno enquanto dura”, e saindo
do mundo corporativo, nós precisamos refletir sobre como superar as
crises familiares, no casamento e nos relacionamentos em geral, crises
essas que têm destruído muitas vidas, famílias e sociedades. É
imperativo rever os valores que acreditamos, cultivamos e praticamos,
pois há muitos que declaram o casamento como falido e descartável, ou
seja, não foi “feito para durar”.
2. “O PRESENTE TEXTO NOS FALA DE COISAS QUE NÃO DEVEM SER
UM OBSTÁCULO A DURABILIDADE DA UNIÃO CONJUGAL”
De quais coisas que não devem ser um obstáculo à durabilidade da união
conjugal, o presente texto nos fala?
O presente texto nos fala de três coisas que não devem ser obstáculos à
durabilidade da união conjugal.
1. A CULTURA NÃO DEVE SER UM OBSTÁCULO A DURABILIDADE DA
UNIÃO CONJUGAL. – Vs. 10,11
2. A FÉ NÃO DEVE SER UM OBSTÁCULO A DURABILIDADE DA UNIÃO
CONJUGAL. – Vs. 12-14

3. A FALTA DE EXPECTATIVA NÃO DEVE SER UM OBSTÁCULO A
DURABILIDADE DA UNIÃO CONJUGAL. – Vs. 16

ESTUDO BÍBLICO – DOMINGO – DIA 27 – NOITE
(ENCERRAMENTO)
TEXTO: 1 REIS 3:16-28
UM AMOR VERDADEIRO
INTRODUÇÃO
“ENCONTRAMOS NESSE TEXTO OS ELEMENTOS DA PERFORMANCE
DE UM AMOR VERDADEIRO”
1 - A LEGITIMIDADE DA LUTA DE UM AMOR VERDADEIRO
(Vv.16-233)
É fácil perder o interesse pelo que não nos custou nada!
2 - A LEGITIMIDADE DA RENÚNCIA DE UM AMOR VERDADEIRO (V.26)
... dai-lhe o menino vivo e de modo nenhum o mateis...
A outra, porém dizia: Nem meu nem teu seu dividido.
3 - A LEGITIMIDADE DA VITÓRIA DE UM AMOR VERDADEIRO (V.27)

