
CASAMENTO 

 

O Senhor, o Deus dos céus, que me tirou da casa de meu pai e de minha terra natal e que me prometeu sob juramento que 

à minha descendência daria esta terra, enviará o seu anjo adiante de você para que de lá 

traga uma mulher para meu filho. Gen. 24:7 

"Obrigada Jesus, porque seu anjo já foi enviado para trazer até mim o meu marido!" 

 

E disse: O SENHOR, Deus de meu senhor Abraão, dá-me hoje bom encontro, e faze beneficência ao meu senhor Abraão! 

Gen. 24:12 

"Obrigada Jesus porque você já me deu hoje FAVOR e BOM ENCONTRO, para que o meu marido me encontre hoje!" 

 

Deus faz que o solitário viva em família; liberta aqueles que estão presos em grilhões; mas os rebeldes habitam em terra 

seca. Sal. 68:6 

"Obrigada Jesus porque você já me deu um marido e uma família!" 

 

Então o Senhor Deus declarou: "Não  é bom que o homem esteja só; farei para ele alguém que o auxilie e lhe corresponda". 

Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão 

uma só carne. Gen. 2:18, 24 

"Obrigada Jesus, porque você diz na SUA PALAVRA que não é bom que eu esteja só, por isso, você já me deu um marido 

para que eu o auxilie e o corresponda." 

 

Mas os que esperam no SENHOR renovarão as forças, subirão com asas como águias; correrão, e não se cansarão; 

caminharão, e não se fatigarão. Isaias 40:31 

 

Pai, obrigado porque eu e meu cônjuge somos co-herdeiros da Graça da Vida e as nossas orações são respondidas. 1 Pe 3:7 

 

Pai, obrigado porque eu e meu cônjuge nos transformamos pela renovação do nosso entendimento, para experimentar a 

boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Rm 12:2 

 

Pai, obrigado porque eu e meu cônjuge estamos firmes e juntos em um mesmo espírito e propósito, combatendo 

juntamente com mesmo ânimo pela fé do evangelho. Fp 1:27 

 

Pai, obrigado porque eu e meu cônjuge não somos insensatos ou imprudentes, antes entendemos perfeitamente qual é a 

vontade do Senhor. Ef 5:17 

 

Pai, obrigado porque eu e meu cônjuge recebemos o espírito de sabedoria, revelação e discernimento sobre os mistérios e 

segredos de um conhecimento profundo e íntimo de Você. Pelos olhos do nosso coração que estão abertos e iluminados, 

conhecemos e entendemos a esperança da Sua vocação para nós. Quão rica é  a Sua herança gloriosa 

nos santos! Ef 1:17-18 

 

Pai, obrigado porque eu e meu cônjuge estamos sendo constantemente renovados no espírito do nosso sentido. Nós nos 

revestimos do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Ef 4:24 

 

Pai, obrigada porque eu me sujeito a meu marido, como ao Senhor. Ef 5:22 

 

Pai, obrigada porque como a igreja está  sujeita a Cristo, assim também eu sou em tudo sujeita a meu marido. Ef 5:24 

 

Pai, obrigada porque o meu marido me ama, como Cristo amou a igreja e Se entregou a Si mesmo por ela, para que Ele a 

santificasse e purificasse com a lavagem da água pela Palavra. Ef 5:25-26 

 

Pai, obrigada porque eu sou uma mulher virtuosa e uma coroa para o meu marido. Pv 12:4 

 

Eu sou uma esposa obediente e nenhuma rebelião opera em mim. Ef 5:22 1Sam 15:23 

 

Meu marido é sábio. Ele é o rei e sacerdote de nossa casa. Ele toma boas decisões. Pv 31:10, Rv 1:6, Pv 21:1 


