


Pesquisa do IBGE aponta que brasileiros 

têm casado menos e se divorciado
 mais rápido



O número de divórcios no País cresceu 75% em 

cinco anos e, no meio do ano passado, o total 

de divórcios saltou para 7,4 mil apenas em 

julho, um aumento de 260% em cima da média 

de meses anteriores



Em 2019, 48,2% dos divórcios 
registrados tiveram menos de 10 anos

 de duração. 



“A traição facilitada pelo uso da 

internet é a maior causa de divórcios 

no Brasil.” 

Fonte: site Jusbrasil 



CULTURA DE HOJE:
constante incentivo ao descartável.



QUANDO TRAIR 
PARECE A MELHOR

 OPÇÃO 



“Quando o Senhor começou a falar por meio de 

Oséias, o Senhor lhe disse: "Vá, tome uma 

mulher adúltera e filhos da infidelidade



porque a nação é culpada do mais vergonhoso 

adultério por afastar-se do Senhor".

Oséias 1:2 NVI 



O EQUÍVOCO MAIS 
COMUM DO CASAMENTO  



“Pois ela disse:
‘Irei atrás dos meus amantes, que me dão 

comida, água, lã, linho, azeite e bebida'.”

Oséias 2:5 NVI 



ELA ACREDITA NA MENTIRA: 
O QUE ESTOU PERDENDO É MELHOR DO 

QUE O QUE EU TENHO.



Ela faz o que as pessoas fazem por 

séculos, eles trocam os 80% pelos 20%.  



1. Necessidades não atendidas



2. Expectativas não cumpridas



3. Imaturidade emocional



4. Conflito não resolvido  



5. Pensamentos descontrolados



‘‘Sempre que a grama parece mais verde em 

outro lugar, é hora de regar seu 
próprio quintal!’’



A MENSAGEM DE DEUS PARA O 

CÔNJUGE INFIEL



1. Reconhecer o 
pecado 



“Ó Deus, tenha misericórdia de mim por causa 

do seu amor; por sua grande compaixão, 

apague a terrível mancha dos meus pecados. 

Lave-me de toda a minha culpa.



Purifique-me dos meus pecados! Reconheço 

que pequei; o meu pecado me persegue dia e 

noite. Pequei contra o Senhor, somente contra o 

Senhor.”

Salmos 51:1-4 NBV-P 



2. Terminar a relação 
imediatamente.  



‘‘Agora é a hora. Hoje, se você ouvir a voz de 

Deus falando com você, não endureça o seu 

coração contra ele.’’

Hebreus 3:15 



3. Faça o que for preciso para 
evitar qualquer contato 
com essa pessoa a partir 

de agora.  



“As tentações em sua vida não são diferentes 

daquelas que outros enfrentaram. Deus é fiel, e 

ele não permitirá tentações maiores do que 

vocês podem suportar.



Quando forem tentados, ele mostrará uma saída 

para que consigam resistir.’’

1 Coríntios 10:13 NVT



A MENSAGEM DE DEUS PARA 

O CÔNJUGE TRAÍDO



SÓ PORQUE VOCÊ TEM MOTIVOS PARA O 

DIVÓRCIO, NÃO SIGNIFICA QUE VOCÊ 

DEVE DESISTIR TÃO FACILMENTE.



1º reação: 
RAIVA JUSTA



“Ela não reconheceu que fui eu quem lhe deu o 

trigo, o vinho e o azeite, quem a cobriu de ouro 

e de prata... Arrancarei dela minha lã e meu 

linho, que serviam para cobrir a sua nudez.



Agora, pois, vou expor a sua lascívia diante dos 

olhos dos seus amantes; ninguém a livrará das 

minhas mãos.’’

Oséias 2:8-10 NVI 



2º reação: 
AMAR 



“Portanto, agora vou atrai-la; vou levá-la para o 

deserto e vou falar-lhe com carinho. Ali 

devolverei a ela as suas vinhas, e farei do vale 

de Açor uma porta de esperança.”

Oséias 2:14,15 NVI 



NÃO VAMOS MUITO LONGE SE 

FICARMOS SEMPRE COM RAIVA. 



PERDOAR E AMAR COMO VOCÊ FOI 

PERDOADO E AMADO 



“O Senhor me disse: ‘‘Vá, trate novamente com 

amor sua mulher, apesar de ela ser amada por 

outro e ser adúltera. Ame-a como o Senhor ama 

os israelitas.’’

Oséias 3:1 NVI 



O que isso SIGNIFICA:



- Não é tornar-se um “capacho”        



             

 - Que você não possa estabelecer 

novas regras 
              



- Que mudanças sejam necessárias



- MAS FUNDAMENTALMENTE não importa 

o que seu cônjuge faça, você vai escolher 

fazer o que é certo, mesmo que
não haja garantias           



‘‘Eu disse: 
'Plantem boas sementes de justiça e terão uma 

colheita de amor.



Arem o solo endurecido de seu coração, pois é 

hora de buscar o Senhor, para que ele venha e 

faça chover justiça sobre vocês'.’’

Oséias 10:12 NVT 


