






Conta a história de Edward e Connie um 
casal que vivia aparentemente muito bem.

Até que um dia Connie trombou com P. Martel 
e aceitou limpar-se em seu apartamento.

Os dois trocam olhares insinuantes, gracejos, 
e acabaram se envolveram amorosamente.

SINOPSE:



O “aparentemente bem” nem sempre 
é sinal de uma estabilidade garantida.

Atitudes inconvenientes podem 
gerar consequências indesejáveis.

Prevenir é sempre mais fácil 
do que consertar ou remediar.

CONSIDERAÇÕES:



A INFIDELIDADE CONJUGAL E OS SEUS 
EFEITOS COLATERAIS SOBRE A FAMÍLIA



INTRODUÇÃO

Segundo a psiquiatra e sexóloga Carmita Abdo, 
a fidelidade é um das condições mais óbvias para 
a construção de um relacionamento conjugal.



INTRODUÇÃO

Apesar disso, ela afirma também, com base em 
pesquisas brasileiras, que 25,7% das mulheres        
e 50,6% dos homens casados já traíram.



INTRODUÇÃO

Se considerarmos também os namorados o 
problema é ainda maior: atualmente somos 
o país latino americano que mais trai (63%). 



INTRODUÇÃO

Outras estatísticas afirmam ainda que a internet 
tem sido um grande atrativo à infidelidade: 60% 
das traições virtuais, acabam se tornando reais.



Confessou ter tido 120 
relacionamentos extraconjugais”, 
e assim desgraçou sua família. 
Afirmou: "Sabia que minhas ações 
eram incorretas, mas me convenci 
de que as regras normais não se 
aplicavam a mim”.
Grande jogador de 
golfe norte-americano.



Astro de cinema que 
virou polí:co nos EUA

Teve um caso com uma empregada e com 
ela teve um filho. Ao ser questionado 

sobre o assunto, respondeu: ”Foi a 
coisa mais estúpida que eu já fiz...    

Foi terrível. Eu infligi uma dor 
tremenda em minha esposa e uma dor 

inacreditável em nossos filhos."



Em entrevista à Revista Veja 
afirmou que nunca foi uma 
pessoa fiel em seus 
relacionamentos e que 
orgulha-se em ser honesta 
com relação a isto.
Atriz brasileira de 
primeiro escalão.



Em 1986 denunciou o adultério do 
membro da igreja de um “concorrente”

para feri-lo. Como revide, esse 
concorrente contratou um detetive 

para investigar a sua vida e 
denunciou o envolvimento 

dele com um prostituta.
Famoso tele-evangelista 

da década de 80.



Após 25 anos de 
casamento iniciou um 
relacionamento afetivo com 
a sua secretária deixando 
milhares de brasileiros que 
o seguiam, perplexos.
Ex-pastor presbiteriano, líder do 
movimento evangélico no Brasil



Pastor de uma mega igreja 
norte-américa altamente 

influente no mundo

Há poucos meses, no final de 
seu ministério acabou sendo 

denunciado por assédio de mulheres 
da própria igreja, deixando uma 

triste marca em sua história.



AS CAUSAS DA INFIDELIDADE
EMILY BROWN – KEY BRIEDGE THERAPY AND M. CENTER

4. A personalidade dividida.

5. A fuga.

1. Indisposição para conflitos.

2. A falta de intimidade sexual.

3. O vício sexual. 6. Outros.



AS CONSEQUÊNCIAS DA INFIDELIDADE 

Para o líder infiel Para a família traída

Um prazer momentâneo 
seguido de culpa duradoura. 

Um descrédito generalizado 
no contexto social.

Esfacelamento                            
da autoestima.

O estimulo constante               
à prática da imoralidade.

A amargura como                  
estilo de vida.

Uma dor extremamente               
aguda e profunda.



PROVÉRBIOS 5

1. Meu filho, preste atenção à minha sabedoria;       
ouça bem meu conselho prudente. 

2. Assim você mostrará discernimento,                            
e seus lábios expressarão o que aprendeu.

3. Pois os lábios da mulher imoral são doces          
como mel, e sua boca é mais suave que azeite.



PROVÉRBIOS 5

4. No fim, porém, ela é amarga como veneno                  
e afiada como uma espada de dois gumes.

5. Seus pés descem para a morte;                                
seus passos conduzem direto à sepultura.

6. Pois ela não se interessa pelo caminho da vida; 
não se dá conta de que anda sem rumo por uma 
trilha tortuosa.



PROVÉRBIOS 5

7. Portanto, meu filho, preste atenção;                       
nunca se desvie do que irei lhe dizer.

8. Mantenha distância dessa mulher;                               
não se aproxime da porta de sua casa!

9. Se o fizer, perderá sua honra e entregará                      
a homens impiedosos tudo que conquistou.



PROVÉRBIOS 5

10. Estranhos consumirão sua riqueza,                              
e outros desfrutarão o fruto de seu trabalho.

11. No final, você gemerá de angústia,                        
quando a doença lhe consumir o corpo.

12. Dirá: “Como odiei a disciplina! Se ao menos não 
tivesse desprezado as advertências!



PROVÉRBIOS 5

13. Por que não ouvi meus mestres?                              
Por que não dei atenção aos que me instruíam?

14. Cheguei à beira da ruína total,                                        
e agora todos saberão de minha vergonha!”.             

15. Beba a água de sua própria cisterna,        
compartilhe seu amor somente com sua esposa.



PROVÉRBIOS 5

16. Por que derramar pelas ruas a água de suas 
fontes, ao ter sexo com qualquer mulher?

17. Reserve essa água apenas para vocês;                      
não a reparta com estranhos.

18. Seja abençoada a sua fonte!                                     
Alegre-se com a mulher de sua juventude!



PROVÉRBIOS 5

19. Ela é gazela amorosa, corça graciosa; que os 
seios de sua esposa o satisfaçam sempre e você 
seja cativado por seu amor todo o tempo!

20. Por que, meu filho, se deixar cativar pela mulher 
imoral, ou acariciar os seios da promíscua?

21. Pois o Senhor vê com clareza o que o homem         
faz e examina todos os seus caminhos.



PROVÉRBIOS 5

22. O perverso é cativo dos próprios pecados;               
são cordas que o apanham e o prendem.

23. Ele morrerá por falta de disciplina                                   
e se perderá por sua grande insensatez.



O QUE ESTE TEXTO 
TEM A VER COM FAMÍLIA?

a) Tudo, pois consiste na orientação 
espiritual de um pai para o seu filho.

b) Tudo, pois apresenta um mulher que 
desprovida de uma família cuidadora.



PARA RESISTIR À INFIDELIDADE:

”Meu filho, preste atenção à minha sabedoria; ouça bem 
meu conselho prudente. Assim você mostrará discernimento, 
e seus lábios expressarão o que aprendeu.” (v.1-3) 

1. Decida a quem ouvir em                                    
tempos de crise e confusão.



Tipos de sabedoria que 
não procedem de Deus:

A sabedoria hedonista.

A sabedoria consumista.

A sabedoria descartável.

A sabedoria ”poli-amor”.





O que caracteriza o discurso do 
poliamor é você querer vender a idéia 

de que você é muito evoluído 
afetivamente, por isso, você não 

precisa ter posse sobre os outros. Mas 
assim você está sendo  mentiroso! 

LUIS FELIPE PONDÉ
SOBRE O POLI AMOR



Se você for um canalha honesto, como 
diria Nelson Rodrigues, você vai 

confessar para a sua mulher ou para o 
seu marido que você está afim de pegar 

mais alguém. Quem diz que ama todo 
mundo, na verdade não ama ninguém!

LUIS FELIPE PONDÉ
SOBRE O POLI AMOR



PARA RESISTIR À INFIDELIDADE:

”Pois os lábios da mulher imoral são doces como mel... 
No fim, porém, ela é amarga como veneno... 
Seus pés descem para a morte...” (v.3-6) 

2. Não se deixe iludir por                             
aparências e projeções enganosas.



Numa determinada época eu estava tendo 
casos extraconjugais com cinco homens 
diferentes. O primeiro foi Scott. Eu o conheci quando 
trabalhava como volunta ́ria num acampamento de vera ̃o. 
Scott era extrovertido e conversador. Meu marido, em 
comparação, era um homem de poucas palavras.

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. Sentia-me segura perto 
dele... Meu marido, por sua vez, na ̃o despertava em mim um 
sentimento de proteção e segurança como Mark. 

A BATALHA DE TODA MULHER
Shannon Ethridge



Tom era meu professor de contabilidade na 
universidade. O que me deixava atônitas com 
ele eram seu espírito brincalha ̃o e sua inteligência. Tom 
conseguia tornar suas aulas a parte mais divertida e 
interessante do meu dia. Meu marido também era um 
contador inteligente, mas na ̃o me fazia rir como Tom.

A BATALHA DE TODA MULHER
Shannon Ethridge



Ray veio mais tarde. Fomos namorados antes 
de me casar com Greg. Ray era um romântico 
a ̀ 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. 

A BATALHA DE TODA MULHER
Shannon Ethridge



Por u ́ltimo havia o Clark (dono da locadora de
filmes). No momento em que eu chegava ao 
Balcão... ia automaticamente para a secção de clássicos e 
pegava qualquer filme de Clark Gable. Qualquer um servia. 
Eu gostava de todos. Mesmo com seus dois metros de 
altura, meu marido na ̃o era páreo para o Clark. 

A BATALHA DE TODA MULHER
Shannon Ethridge



Embora eu não estivesse tendo relações 
sexuais com qualquer desses outros homens,
mesmo assim eu estava tendo um caso com cada 
um deles. Minhas fantasias... afetavam o meu casamento de 
um modo tão danoso quanto uma relação sexual.

A BATALHA DE TODA MULHER
Shannon Ethridge



Elas são injustas.

O TRIPLO PROBLEMA 
DAS COMPARAÇÕES:

Elas são ingênuas.

Elas são devastadoras.



PARA RESISTIR À INFIDELIDADE:

”Mantenha distância dessa mulher;                               
não se aproxime da porta de sua casa! ” (v.8) 

3. Resista à tentação de                                    
desafiar os seus próprios limites.



Não permita que nenhuma outra pessoa ocupe o lugar 
de amigo e confidente que seu cônjuge deveria ocupar.

COM O PROPÓSITO DE NÃO 
DESAFIAR OS PRÓPRIOS LIMITES

Não cultive relacionamentos de reserva através “curtidas”, 
elogios e mensagens através das redes sociais. 



Não pense duas vezes para delegar o aconselhamento de 
pessoas que exercem forte poder de sedução sobre você. 

COM O PROPÓSITO DE NÃO 
DESAFIAR OS PRÓPRIOS LIMITES

Não sabote a sua própria consciência racionalizando 
pecados internos que deveriam ser confessados a Deus.



PARA RESISTIR À INFIDELIDADE:

”Beba a água de sua própria cisterna... Por que derramar 
pelas ruas a água de suas fontes, ao ter sexo com qualquer 
mulher?... Seja abençoada a sua fonte! (v.15-18) 

4. Cultive um relacionamento                            
conjugal intenso e prazeroso.



ü 1 em cada 5 casais, nunca mais 
tiveram relações após terem filhos;

ü 12% dos casais dormem com os                                      
filhos mais de 3x na semana.

ü 56% lutam para terem                                               
relação sexual 1x na mês.

PESQUISA HELP LINK - 2017
SOBRE RELACIONAMENTO SEXUAL NO REINO UNIDO



ü 1 em cada 10 casais nunca mais                                   
fizeram sexo após terem filhos.

ü 44% dos casais têm relacionamento 
sexual apenas uma vez em 7 a 14 dias.

ü 23% dos casais têm relacionamento                               
sexual apenas 1vez por mês.

PESQUISA CRESCER - 2017
SOBRE RELACIONAMENTO SEXUAL NO BRASIL



PARA RESISTIR À INFIDELIDADE:

”Pois o Senhor vê com clareza o que o homem faz e examina 
todos os seus caminhos. O perverso é cativo dos próprios 
pecados... se perderá por sua... insensatez.”(v.21-23) 

5. Submeta-se ao olhar gracioso                                  
e transformador do nosso Deus.



ü O olhar de um Pai que não se deixa 
enganar pela nossa performance ministerial. 

ü O olhar de um Pai que não poupou o 
próprio Filho para nos perdoar na cruz.

ü O olhar de um Pai que nos deu a identidade   
de Filhos e nos inseriu na grande família da fé.

QUE OLHAR 
GRACIOSO É ESSE?



ü O olhar de um Pai que nos deu o Espírito 
Santo afim de garantir a nossa transformação.

ü O olhar de um Pai que está sempre                           
disposto a buscar os filhos que se perdem.

ü O olhar de um Pai que está fazendo novas todas as 
coisas dissipando o caos e estabelecendo a ordem.

QUE OLHAR 
GRACIOSO É ESSE?


