
Ressurgência	feminina:	
Reformando	os	laços		
na	família	pastoral	



Com o objetivo de tratar os mais variados 
problemas relacionados à família pastoral 
estamos dividindo o casamento em três fases: 
encantamento, acomodação e maturidade.  



a)  Sentimento de estabilidade na conquista. 
b)  Conformidade com as virtudes e defeitos do cônjuge. 
c)  Certa independência por parte dos filhos. 
d)  Desgastes em função da rotina familiar. 



a)  O surgimento da crise da meia idade. 



Sobre a crise da meia idade masculina: 
“Na crise da meia idade o homem está vivendo um dos períodos 
mais perigosos de sua vida. E muitos são praticamente destruídos 
pela crise. Muitos abandonam a carreira profissional, construída 
com sacrifício, deixam o emprego conseguido com dificuldade, 
desentendem-se com a esposa e com os filhos, tornam-se 
solitários e partem para o alcoolismo ou imoralidade. Depois que 
passa a crise, o homem se arrepende e tenta reaver o que 
perdeu. Poucos conseguem. E isto pode gerar uma nova crise”. 

Adão	Carlos	do	Nascimento		
Oficina de Casamentos. 



Sobre a crise da meia idade feminina: 
“A chamada crise da meia-idade sempre foi associada à 
figura masculina... Mas a fase não é exclusiva do sexo 
masculino... Tédio, sensação de inutilidade, solidão ou falta 
de sentido na vida, depressão, ansiedade, além de aumento 
no consumo de bebidas alcoólicas, troca constante de 
emprego ou parceiros, ou consumo compulsivo, podem 
estar associados à crise da meia-idade feminina”. 

Ana	Camelo	
Citando	reportagem	do	Portal	Terra.	



a)  O surgimento da crise da meia idade. 
b)  A preguiça e/ou orgulho para resolver seus problemas. 
c)  A hipervalorização da vida social (em detrimento da familiar). 
d)  A dificuldade em ouvir e falar menor. 



e)  A impaciência para com o que sai do meu controle.  
f)  O hábito de comparar seus maridos com outros homens. 
g)  A tentação de flertar com outros homens (testar seu poder).  



A batalha de toda mulher 
Shannon Ethridge: 

”Numa determinada época eu estava tendo casos 
extraconjugais com cinco homens diferentes. O primeiro foi 
Scott. Eu o conheci quando trabalhava como voluntária num 
acampamento de verão. Scott era extrovertido e conversador. 
O que me atraiu primeiro para ele foi sua facilidade em bater 
papo com qualquer um, não só� para conversas superficiais...” 



A batalha de toda mulher 
Shannon Ethridge: 

”Em seguida veio meu treinador de mergulho, Mark. Com seu 
cabelo volumoso e grisalho, ele parecia com Lloyd Bridges.   
A experiência e amor de Mark pelo mergulho me intrigavam. 
Ele incentivou-me a vencer o medo e ajudou-me a descobrir  
o meu lado aventureiro debaixo d'água. Sentia-me segura 
perto dele, como uma filha sente-se segurança junto do pai. ” 



A batalha de toda mulher 
Shannon Ethridge: 

”Tom era meu professor de contabilidade na universidade.      O 
que me deixava atônita com ele eram seu espírito brincalhão e 
sua inteligência. Eu esperava que contabilidade fosse a mais 
tediosa de todas as matérias, mas Tom conseguia torná-la a 
parte mais divertida e interessante do meu dia.” 



A batalha de toda mulher 
Shannon Ethridge: 

”Ray veio mais tarde. Fomos namorados antes de me casar com 
Greg. Ray era um romântico à moda antiga, enchia-me de elogios 
e me atordoava com sua paixão arrebatadora. Experimentei ao 
lado de Ray uma centelha mágica que o relacionamento com meu 
marido parece nunca ter tido. Ray havia estabelecido um padrão 
de romantismo que meu marido não podia alcançar. ” 



A batalha de toda mulher 
Shannon Ethridge: 

”Por último havia o Clark. Ele tinha uma beleza rude, mas ao 
mesmo tempo suave e gentil. Eu ficava à espera de encontrar-me 
com ele todas as noites de sexta-feira. No momento em que eu 
chegava ao balcão da locadora, o dono ia automaticamente para 
a seção de clássicos e pegava qualquer filme de Clark Gable. 
Qualquer um servia. Eu gostava de todos.” 



A batalha de toda mulher 
Shannon Ethridge: 

”Embora eu não estivesse tendo relações sexuais com qualquer desses 
outros homens, mesmo assim estava tendo um caso com cada um deles, 
um caso mental e/ou emocional. Minhas fantasias de ser a amada de Clark 
Gable, lembranças de meu relacionamento romântico com Ray, fascinação 
pela espirituosidade de Tom, a maturidade de Mark, e os talentos 
comunicativos de Scott afetavam o meu casamento de um modo tão 
danoso quanto uma relação sexual.” 



e)  A impaciência para com o que sai do seu controle.  
f)  O hábito de comparar seus maridos com outros homens. 
g)  A tentação de flertar com outros homens (testar seu poder).  
h)  A falta de investimento na vida sexual. 



a)  A falta de energia. 
b)  A falta de investimento financeiro. 
c)  A falta de uma comunicação franca. 
d)  A falta de deixar tabus e preconceitos para trás. 



Resista a acomodação no seu 
relacionamento com Deus afim de 
restaurar as suas energias espirituais. 
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Isaías 40:28-31 

“Não sabes, não ouviste que o eterno Deus, o Senhor, o Criador 
dos fins da terra, nem se cansa nem se fatiga? É inescrutável o 
seu entendimento. Dá força ao cansado, e multiplica as forças ao 
que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansarão e se fatigarão, 
e os moços certamente cairão; Mas os que esperam no Senhor 
renovarão as forças, subirão com asas como águias; correrão, e 
não se cansarão; caminharão, e não se fatigarão.” 
 



Lembre-se: 

a)  As pessoas ao seu redor não tem a energia que 
precisamos para nos sentirmos bem e felizes. 
 

b)  As práticas espirituais são fundamentais para o 
enfrentamento de algumas lutas nesta fase. 
 



Resista a acomodação no cuidado  
do seu próprio corpo afim de restaurar  
as suas energias físicas. 
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1 Timóteo 4:8-9 

“Porque o exercício corporal para pouco aproveita, 
mas a piedade para tudo é proveitosa, tendo a 
promessa da vida presente e da que há de vir. 
Esta palavra é fiel e digna de toda a aceitação...” 
 



Lembre-se: 

a)  As endorfinas responsáveis pela sensação de prazer 
e dependem diretamente de exercícios físicos. 

b)  Nem todos os exercícios físicos são estimulantes 
para todas as pessoas igualmente, descubra o seu. 
 



Resista a acomodação nos seus 
pensamentos afim de preservar 
as suas emoções. 
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Filipenses 4:8 

“Quanto ao mais, irmãos, tudo o que é verdadeiro, 
tudo o que é honesto, tudo o que é justo, tudo o 
que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de 
boa fama, se há alguma virtude, e se há algum 
louvor, nisso pensai.” 
 



Lembre-se: 

a)  Estimular a lembrança de equívocos e problemas 
ligados à relação conjugal podem ser muito danosos. 

b)  Recordar momentos especiais e conversar sobre 
eles com o cônjuge podem ser muito estimulantes. 
 



Resista a acomodação nos seus 
pecados íntimos afim de preservar 
o seu casamento. 
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2 Timóteo 2:20-22 

Ora, numa grande casa não somente há vasos de ouro e de 
prata, mas também de pau e de barro; uns para honra, outros, 
porém, para desonra. De sorte que, se alguém se purificar 
destas coisas, será vaso para honra, santificado e idôneo para 
uso do Senhor, e preparado para toda a boa obra. Foge também 
das paixões da mocidade; e segue a justiça, a fé, o amor, e a 
paz com os que, com um coração puro, invocam o Senhor. 



Lembre-se: 

a)  O uso das redes sociais pode ser tanto um recursos 
construtivo, quanto um recurso destrutivo. 

b)  Na área de sexualidade, uma simples exceção tem  
o poder de determinar uma nova fronteira. 



Resista a acomodação nos seus 
preconceitos afim de obter  
resultados diferentes. 
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Colossenses 4:14 

Lucas, o médico amado,  
e Demas, enviam saudações. 



Lembre-se: 

a)  Se você está se sentindo muito fraca podem estar lhe 
faltando algumas vitaminas: procure um médico. 

b)  Se você está se sentindo muito deprimida talvez  
precise conversar com alguém: procure um psicólogo. 



A fase dos 10-20 anos pode ser chamada de fase 
de acomodação e a falta de alguns cuidados 
nesta fase podem lhe custar o casamento. 



Como diz Adão Carlos do Nascimento:  
”Não existe casamento tão bom que não possa 
ser melhorado, nem casamento tão ruim que não 
possa ser concertado”. 


