




Ct 7:2-8-O teu umbigo como uma taça redonda, a que não falta 
bebida; o teu ventre como montão de trigo, cercado de lírios....Os 
teus dois seios como dois filhos gêmeos de gazela....Quão 
formosa, e quão aprazível és, ó amor em delícias!



“...Pois que sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por 
fora realmente parecem formosos, mas interiormente estão 
cheios de ossos de mortos e de toda imundícia” (Mt 23.37).



Pv 6:27-29-Porventura tomará alguém fogo no seu seio, sem que suas vestes se 
queimem? Ou andará alguém sobre brasas, sem que se queimem os seus pés?
Assim ficará o que entrar à mulher do seu próximo; não será inocente todo aquele 
que a tocar.



Eclesiastes 9:9-Goza a com a mulher que amas, todos os 
dias da tua vida .....porque esta é a tua porção nesta vida,....



Pv 13:7-Há alguns que se fazem de ricos, e não têm coisa 
nenhuma, e outros que se fazem de pobres e têm muitas 
riquezas.





Dt 24:5-Quando um homem for recém-casado não sairá à 
guerra, nem se lhe imporá encargo algum; por um ano inteiro 
ficará livre na sua casa para alegrar a mulher, que tomou.



Cantares 7:2- Levantemo-nos de manhã para ir às 
vinhas, vejamos se florescem as vides, se se

aparecem as tenras uvas, se já brotam as romãzeiras; 
ali te darei o meu amor.





2 Tm 3:2-Porque haverá homens amantes de 
si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, 
blasfemos, desobedientes a pais e mães, 
ingratos, profanos.



Mt 19: 4-“Por isso, o homem deixará pai e mãe, e se unirá à sua 
mulher, e os dois serão uma só carne”.



Os 2:19-20-E desposar-te-ei comigo para sempre; 
desposar-te-ei comigo em justiça, e em juízo, e em 
benignidade, e em misericórdias.E desposar-te-ei 
comigo em fidelidade, e conhecerás ao SENHOR



 O casal  que presta atenção nos primeiros sinais 
de que alguma coisa não está indo bem no seu 
casamento se livra da infelicidade e da tragédia 
chamada divórcio.
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