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I. Introdução

 

Nosso amor durará para sempre? È possível que 
todo casal, que está casado por algum tempo, já 
tenha feito esta pergunta. Mas, você se lembra do 
dia do seu casamento? A expectativa de toda noiva 
e noivo cheios de sonhos ao apertarem as mãos um 
do outro, ao suspirarem de paixão e esperança, e 
dizer: “O nosso amor será para sempre.” O amor 
eterno é possível? Numa sociedade onde 
casamentos estão cada fez mais fracassados e a 

esperança de um profundo e duradouro amor parece ser algo impossível, será que o 
amor eterno é possível? Afirmamos que sim!

Nenhum casamento, por melhor que seja, é imune aos problemas. Todos têm um ou 
outro problema pessoal ou, às vezes, deparam com alguma dificuldade. Os exemplos 
são inumeráveis: a insatisfação sexual que silenciosamente endurece nossos corações; 
dívidas que nos enchem de vergonha; a esperança adiada pela angústia da infertilidade; 
a falta de comunicação que nos deixa tentados a desistir; vícios graves que nos levam a 
ter uma vida secreta; o descontrole emocional que faz as pessoas que amamos viverem 
ansiosos; ou um passado sofrido que nos impede de amar no presente. São inúmeros os 
problemas, grande ou pequenos, que podem afetar um bom casamento. 

“O que mais impede que nosso amor seja para toda a vida não é o 
que nos acontece, mas o modo como optamos por responder e 
crescer com isso.”

- Gary Smalley

“O conjugar a vida com alguém é o maior desafio relacional que temos... Na 
hora de  juntar aparece muita gente para a festa e um monte de padrinhos e 
madrinhas.  Quando  as  crises,  das  noites  escuras  do  casal,  dos  sinais  de 
desilusão,  atritos,  desejos  de  morte  e  separação,  pouquíssimas  são  as 
pessoas  sábias  para  caminhar  ao  lado.  Como  é  terrível  o  sentimento  de 
abandono!  Daí  necessitarmos  processos  de  preparação  –  iniciação  –  um 
assessoramento  por  pessoas mais  experimentadas  e  amigas  ou  terapeuta 
bem formado. Para antes e após o enlace.” 

– Ageu Heringer Lisboa, Revista Lar Cristão, 09/03, n# 75
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Mas se vocês estão aqui é porque vocês estão dispostos a trabalhar no seu 
relacionamento e fortalecer o seu casamento. Vocês já tomaram o primeiro passo na 
direção certa. Vocês estão prestes a iniciar uma experiência de aprendizado rumo ao 
amor eterno. Se mantiverem a mente aberta para três idéias especificas do começo ao 
fim desta experiência, vocês terão ótimos resultados em seus estudos.  

 Primeiro, cogite a idéia de que você é responsável pela qualidade de sua vida, 
independente de quais foram, são ou serão sua circunstâncias. Pelos próximos 
capítulos a ênfase será em você, nas suas dificuldades, responsabilidades, e 
crescimento... e não no seu cônjuge.

 Segundo, o sucesso de um casamento é avaliado através do crescimento do 
casal. Pelos próximos capítulos estaremos enfatizando o processo de 
crescimento e desenvolvimento do casal e não nos fracassos de cada um.

 Terceiro, o casamento é um conceito instituído e abençoado por Deus. Pelos 
próximos capítulos estaremos enfatizando a necessidade de Deus para o sucesso 
do casamento.   

O Problema 

A instituição do casamento está sendo cada vez mais abalada pelas muitas influências 
que a corrompem. O conceito de casamento e família nos últimos anos tem sido 
ferozmente atacado com o aumento do divorcio, do numero de pais solteiros, e o 
numero de crianças crescendo desamparadas. A face do casamento está cada vez mais 
distorcida e passando por um processo radical de transformação e possível decadência.  
Nós temos nos tornado uma nação de pessoas relativistas, sem um conceito claro do que 
casamentos fortes e saudáveis deveriam aparentar. Nós estamos dispostos a aceitar 
qualquer definição e modelo de relacionamento que se apresente com sinceridade e a 
promessa de algum sucesso, mesmo que se torne em uma promessa vazia. Isto nos deixa 
sem nenhum roteiro saudável para a vida a dois. Estamos acostumados a deixar cada um 
decidir o seu próprio papel e a definir o seu conceito do que um casamento deveria ser. 
O critério prevalente aparenta ser baseado em desejos pessoais que na maioria das vezes 
são egoístas e distorcidos. Os resultados desta maneira de pensar têm sido 
dolorosamente óbvios e as conseqüências destrutivas ao bem estar da sociedade em 
geral. Você consegue pensar em qualquer outro problema que alcança mais lares e que 
afetam mais adultos e crianças que a destruição e termino do casamento?

Alguns motivos porque os casamentos estão sofrendo:
(Marriage Enrichment Seminar – Brecheen e Faulkner)

 A valorização da liberdade individual sobre o compromisso com 
relacionamentos. 

 Muita atenção e energia gasto com o urgente e não atenção suficiente dado ao 
importante.

 A ignorância e falta de preparo para um casamento saudável.
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 A reversão de prioridades – O trabalho tem se tornado um escape e o lar têm se 
tornado um trabalho (Time Bind – Arlie Hochschild)

 A criação de expectativas altas e irrealistas em relação ao casamento.
 A perda do conceito “sagrado” do casamento e o crescente desejo de aceitação 

do divorcio pela sociedade em geral. 

A Solução – O Plano de Deus

 SEIS BASES PARA UM CASAMENTO DURADOURO
 O plano – “Não é bom que o homem esteja só...”

 Alguém que auxilie e corresponda
 Alguém companheiro
 Alguém para estar em comunhão
 Alguém para compartilhar 
 

 O "deixar"  “Por isso deixa o homem pai e mãe”.

 É um deixar geográfico;
 É um deixar emocional;
 É um deixar financeiro;
 É um deixar para o noivo e a noiva;

 O compromisso  "se une à sua mulher"

 É um compromisso permanente;
    É um compromisso monogâmico;
 É um compromisso exclusivo.

 A unidade  "tornando-se os dois uma só carne".

    È um relacionamento de união espiritual;
 È um relacionamento de união emocional;

Então o Senhor  Deus  declarou: “Não é  bom que  o homem  esteja só;  farei 
para  ele  alguém  que  o  auxilie  e  lhe  corresponda”.  Depois  que  formou  da 
terra  todos  os  animais  do  campo e  todas  as  aves  do  céu,  o  Senhor  Deus 
trouxe  ao  homem  para  ver  como  este  lhes  chamaria...  Todavia  não  se 
encontrou  para  o  homem  alguém  que  o  auxiliasse  e  lhe  correspondesse. 
Então o Senhor Deus fez o homem cair em profundo sono e, enquanto este 
dormia,  tirou‐lhe  uma  das  costelas,  fechando  o  lugar  com  carne.  Com  a 
costela que havia tirado do homem, o Senhor Deus fez uma mulher e a levou 
até  ele.  Disse então o homem: “Esta, sim, é osso  dos meus ossos e  carne da 

minha carne! Ela será chamada mulher porque do homem foi tirada”. Por essa 
razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão 
uma só carne.                       ‐ Gênesis 2.18‐24
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 È um relacionamento de união sexual

 A necessidade de um novo conceito – “vocês foram ensinados a 

despir-se da velha vida, que se corrompe por desejos 
enganosos, a serem renovados no modo de pensar...” Efésios 
4.22-24

 Despir-se do velho conceito – motivado por desejos enganosos 
 Revestir-se do novo conceito – justiça e santidade proveniente da 

verdade

 A expectativa Divina – “portanto o que Deus uniu, ninguém separe” Mt 

19.6

 A união do casamento é sagrada – Deus faz parte da união do casamento.  
 A união do casamento é para ser permanente 

“Sucesso no casamento não se tem, 
se conquista.”

– Ann Landers
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ETERNAMENTE JUNTOS
Objetivos E Expectativas

O curso Eternamente  Juntos  é direcionado a fortalecer e enriquecer os casamentos através de 
um enfoque preventivo e descontraído. Os objetivos do curso são:

 Equipar os casais para melhor lidar com os obstáculos e desafios no casamento.
 Desenvolver e fortalecer a confiança mútua. 
 Esclarecer e desvendar os mitos irreais da vida a dois. 
 E criar um ambiente de apoio através de relacionamentos com outros casais.

Haverá uma reunião semanal, com aproximadamente uma hora e meia de duração. É 
importante que todos mantenham o compromisso de participação durante as 8 semanas 
e sejam pontuais. 

As reuniões visam desenvolver um ambiente de confiança e apoio onde as pessoas 
sintam-se seguras e encorajadas. Não é permitido fazer comentários fora do grupo 
sobre assuntos pessoais que venham a ser compartilhados nas reuniões.

O curso visa um enfoque prático através de tarefas e exercícios fora das aulas. O 
sucesso do curso é em parte dependente da disposição e empenho do casal em fazer as 
tarefas e exercícios.

No término do curso os participantes receberão um Certificado de conclusão.

“Irmãos, vocês foram chamados para a liberdade. Mas não usem a liberdade 

para  dar  ocasião  à vontade  da  natureza  pecaminosa;  ao  contrário,  sirvam 

uns  aos outros mediante o amor.  Toda  lei  se resume num só mandamento: 

‘Ame  o  seu  próximo  como  a  si  mesmo’.  Mas  se  vocês  se  mordem  e  se 

devoram  uns  aos  outros,  cuidado  para  não  se  destruírem mutuamente” – 

Gálatas 5.13‐15
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Enfoque Abençoado
Parte Prática

A vida a dois está repleta de circunstâncias e influências que muitas vezes levam o casal 
a desenvolver uma visão com tendências negativas a respeito do relacionamento. Um 
hábito para contrariar essa tendência é constantemente lembrar e enfatizar coisas 
positivas, mantendo assim uma atitude mais otimista.  Faça uma lista das qualidades 

positivas que você aprecia no seu cônjuge. Compartilhe com o seu cônjuge os 
resultados da sua lista. 

 ________________________________________________________________

 ________________________________________________________________

 ________________________________________________________________

 ________________________________________________________________

 ________________________________________________________________

 ________________________________________________________________

 ________________________________________________________________

 ________________________________________________________________

 ________________________________________________________________

 ________________________________________________________________

 ________________________________________________________________

 ________________________________________________________________

 ________________________________________________________________

 ________________________________________________________________

 ________________________________________________________________

 ________________________________________________________________

 ________________________________________________________________

 ________________________________________________________________
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II . Aliança no Casamento

“O casamento é um compromisso, uma 
decisão que tomamos para a vida inteira, 

uma expressão de amor”. 
– Herman H. Kieval

Um Amor Completo

Amor é a principal razão dada pela maioria dos casais que decidem unir as suas vidas 
em casamento. Sendo que as pessoas estão dispostas a começarem uma vida a dois, tudo 
em nome do amor, talvez seja importante definir o que é o amor. O que é o amor? O 
amor pode ser definido como a soma de 3 elementos. Um triangulo isóscele é uma boa 
ilustração para essa definição. Cada lado do triangulo representa um aspecto do amor. A 
primeira face do triangulo é o conceito da intimidade. Ele define a intimidade como 
uma boa e forte amizade. O compartilhar um com outro, longas conversas, e passar 
tempo juntos fazem parte desse conceito. A segunda face do triangulo representa o 
conceito da paixão. A paixão é definida como a soma do aspecto romântico com o lado 
físico do amor. Jantares românticos, expressos de carinho, e sexo são exemplos desse 
conceito. A terceira face e a base do triangulo é o conceito do compromisso. O 
compromisso é definido como o lado lógico do amor. O compromisso não 
necessariamente depende dos outros dois lados para ser mantido, pois é uma decisão 
que se é tomada. Aparentemente o que está faltando no casamento de muitos é terceira 
face que é à base do amor duradouro, o compromisso.  
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Você se lembra dos seus votos de casamento? “Na alegria e na tristeza, na riqueza e na 
pobreza, na saúde e na doença, até que a morte nos separe.” 
Você se lembra o compromisso que vez a esses votos quando 
afirmou e confirmou o seu amor com um enfático “sim”?  
Mas o que são esses votos se não meras palavras que 
compõem uma simples frase? Você a ouve em todo 
casamento. Uma coisa é dizer essas palavras num momento 
entusiástico e de festa e outra é vivê-las no decorrer de uma 
convivência a dois. Sabemos que esses votos são quebráveis, 
pois já presenciamos ou até mesmo vivenciamos a fragilidade 
dessas palavras. Vamos encarar o fato: essa promessa só se 
concretiza com o passar dos anos e o desenvolver do 
casamento. 

O voto “até que a morte nos separe” do casamento não é um 
ideal irreal ou intocável, mas uma realidade alcançável garantida por um compromisso 
inabalável. É uma vontade obstinada de manter vivo o amor e manter a honestidade aos 
votos feitos. O compromisso pode ser o escudo mais eficiente que os casais podem usar 
para enfrentar as coisas ruins da vida. Sem o compromisso e a confiança que ele gera, os 
casamentos não teriam nenhuma chance de durar.1  

Afinal, qual são os motivos pelo quais os casais fazem votos na cerimônia de 
casamento? Talvez não compreendamos muito bem a natureza e a importância dos 
votos. O propósito dos votos não é simplesmente para expressar os nossos sentimentos 
ou uma previsão como serão nossos sentimentos no futuro. Mas é exatamente o 
contrário. Os votos são promessas feitas para uma época em que a euforia da paixão, o 
entusiasmo enlouquecido, o “friozinho” na barriga, e a magia dos contos de fadas não 
estejam mais presentes. Os votos não dependem dos sentimentos, dos acontecimentos, 
ou dos nossos cônjuges, mas do compromisso de se dedicar ao relacionamento e de 
permanecer fiel.2 

O compromisso do casamento carrega uma seriedade, que entre outras coisas, tem 
implicações jurídicas. O casamento perante a lei é um contrato entre duas pessoas que 
estão de acordo e cientes das implicações e termos desse contrato. O casal então, 
perante a lei, tem que assinar esse contrato como uma demonstração de aceitação. Para a 
maioria dos casais não basta um contrato legal, pois também querem uma cerimônia 
religiosa para confirmar seu casamento. Na cerimônia religiosa, igual ao contrato civil, 
exige um compromisso do casal. Esse compromisso é expresso através dos votos feitos 
durante a cerimônia. Assim como a assinatura do contrato de casamento carrega 
implicações legais, será que os votos na cerimônia religiosa têm implicações 
espirituais?  Considere esses versículos:

Eternamente Juntos - Igreja de Cristo                        Enio Latorre Jr & Jerry Heiderich
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Robert Runcie, Arcebispo da Cantuária, ao presidir o casamento entre o príncipe 
Charles e lady Diana disse: “Eis a matéria-prima para construir um conto de fadas, o 
príncipe e a princesa em sua cerimônia de casamento. Mas os contos de fadas 
geralmente terminam no momento da simples expressão ‘E viveram felizes para 

sempre’. Talvez isso se deva ao fato de os 
contos considerarem o casamento um 
anticlímax em relação ao romance do 
namoro. Essa não é a visão cristã. Nossa fé 
enxerga o dia do casamento não como o 
ponto de chegada, mas como o momento em 
que a aventura começa.”3

  

Uma Realidade Completa

A afirmação “Sim, eu aceito” feita na cerimônia do casamento traz consigo muitas 
expectativas conscientes e inconscientes que afetam o decorrer do relacionamento. 
Quais eram algumas das expectativas que você tinha sobre o casamento? Quando você 
se casou, imaginava que o seu cônjuge tinha as mesmas expectativas que você? Com a 
maioria dos recém casados, cada um acredita que o outro tem a mesma visão e 
expectativas do casamento. Entretanto, nada poderia ser mais longe da verdade. 
Acabamos nos sentindo incompreendidos e frustrados porque nunca nos ocorreu que 
nossas expectativas pudessem ser tão diferentes. Essa incongruência entre as 
expectativas e a realidade tem levado muitos casais a desistir do seu compromisso 
perante tanta frustração e desilusão. O objetivo aqui é de desmistificar o casamento. 
Infelizmente a maioria dos casamentos estão atrelados a expectativas e suposições 
irreais. Essas expectativas e suposições acabam corroendo o compromisso sagrado dos 
nossos casamentos. Livres desses mitos podemos enxergar a verdadeira realidade do 
casamento.

“Não seja precipitado de lábios, nem apressado de coração para fazer 
promessas diante de Deus... Quando você fizer um voto, cumpra-o sem 
demora, pois os tolos desagradam a Deus; cumpra o seu voto. É melhor 
não fazer voto do que fazer e não cumprir. Não permita que sua boca o 
faça pecar. E não diga... ‘O meu voto foi um engano’. Por que irritar a 
Deus com o que você diz e deixá-lo destruir o que você 
realizou?” (Eclesiastes 5.2-6).
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3 Casamento. Dr. Les Parrott III e Dra. Leslie Parrott. Editora Vida, pgs 30.
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Os Mitos do Casamento

 Viveremos felizes para sempre
A crença na eterna felicidade após o casamento é provavelmente o mito mais comum e 
ao mesmo tempo o mais destrutivo. A escritora 
francesa Anais Nin disse que: “Fomos envenenados 
pelos contos de fadas.” Esse mito tem sido transmitido 
e ilustrado através dos anos. Considere o conto de 
fadas como o da Cinderela. Nessa história um pobre 
menina que trabalha como criada de sua madrasta e 
irmãs adotivas é salva pelo belo e nobre Príncipe 
Encantado. Eles se apaixonam e “vivem felizes para 
sempre”.  Não importa que o único contato social de 
Cinderela tenha sido com os ratos da casa e que ela 
não tivesse a menor idéia de como se comportar diante 
de toda a pompa e cerimônia da corte. Não importa 
que o Príncipe Encantado tenha crescido em um 
ambiente totalmente diferente, em que adquiriu sua 
cultura, seus gostos e hábitos. Não importa que os dois 
tenham nada em comum e não tenham conhecido absolutamente nada sobre a 
perspectiva do outro em relação ao casamento. Tudo o que tinham em comum era um 
sapatinho de cristal e um pezinho que servia nele!4

É claro que amor não acontece dessa maneira. Mas no fundo, não esperamos um 
Príncipe Encantado ou uma Cinderela que dê sentido e felicidade a vida a dois? 
Esperamos que ao casarmos tudo dará certo e que a vida será uma longa coletânea de 
dias românticos cheios de felicidade. O problema acontece quando descobrimos que a 
realidade não é bem assim. A vida a dois é uma mistura de dias bons como também dias 
difíceis. A decepção que sentimos ao reconhecermos a incongruência entre as 
expectativas e a realidade acaba abalando o nosso compromisso. Nas palavras de Joshua 
Lievman: “‘E vivemos felizes para sempre’ é uma das frases mais infelizes da 
literatura. É infeliz porque é falsa. É um mito que levou gerações a esperar algo 
impossível do casamento”.5 
 
 O Casamento é a solução
Todos nos temos cicatrizes e feridas emocionais causadas pelos altos e baixos da vida. 
Imagino que grande maioria, pelo menos inconscientemente, casamos com a esperança 
de que o casamento curará as nossos feridas. Mesmo que não tenhamos tido nenhuma 
grande experiência traumática em nossas vidas, ainda sim carregamos nossas ansiedades 
e necessidades não preenchidas. Todos nos sentimos magoados, inseguros, indignos, 
ansiosos, amedrontados e insatisfeitos. Por isso, no casamento, esperamos que o 
cônjuge seja capaz de preencher todas as nossas necessidades e curar todas as nossas 
enfermidades emocionais. Porém, não importa quão gloriosa seja a instituição do 
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casamento ou quão especial seja o seu cônjuge, não preencherá ou curará todas as suas 
necessidades. Por quê? Porque as pessoas são imperfeitas e cada uma tem as suas 
necessidades e feridas emocionais. A certidão de casamento não é uma varinha mágica 
ou um sapatinho de cristal encantado. 

A realidade é que o casamento não curará instantaneamente todas as nossas dores, mas 
poderá tornar-se um poderoso ambiente curativo com o passar do tempo. Se formos 
pacientes e realistas, ele nos ajudará a vencer até mesmo as piores aflições. Porém, o 
casamento ou o nosso cônjuge não substituirá o árduo trabalho da cura espiritual. Avon 
Malone disse que “Um casamento feliz não é a ausência de problemas, mas a 
presença de Deus”. Os nossos cônjuges não podem repor o poder e a presença de 
Deus em nossas vidas. Quando colocamos expectativas irreais sobre os nossos cônjuges 
estamos sentenciando os nossos casamentos a muitas decepções e possível término.   
     
 Meu cônjuge me completará 
 Esse mito geralmente começa com a crença de que as pessoas que tiveram uma união 
feliz é porque “foram feitas uma para a outra” ou é porque acharam a sua “alma 
gêmea”. O problema ao acreditar nesse mito é que quando temos dificuldades no 
casamento, rapidamente atribuímos isso a ter escolhido a pessoa errada. Então 
pensamos, “se tivesse escolhido outra pessoa, a minha verdadeira alma gêmea, ai eu 
seria feliz”. 

Sejamos sinceros! É ridículo acreditar que o sucesso de um casamento totalmente 
dependa de acharmos aquela pessoa, em meio a 6 bilhões existentes no mundo, que foi 
feita especialmente sob medida para você. Quando acreditamos nesse mito, acabamos 
pondo toda a responsabilidade da nossa felicidade e sucesso nas mãos dos nossos 
cônjuges. Acabamos nos tornando dependentes dos nossos parceiros de uma forma não 
saudável. Quando os nossos cônjuges não nos completam instantaneamente, isso não 
quer dizer que tenhamos nos casado com a pessoa errada. Em sermos o parceiro 
dependente, acabamos somente buscando a nossa felicidade e não crescimento pessoal. 
Não estamos interessados em contribuir ao relacionamento, mas ser sustentado pelo 
outro parceiro. John Fisher disse bem: “O sucesso de um casamento não depende 
de encontrarmos a pessoa ‘certa’, mas da habilidade de cada um dos parceiros 
de se adaptar à verdadeira pessoa com a qual casou”.6 

“Imaginamos um parceiro perfeito, mas nos casamos com uma pessoa 
imperfeita. Restam‐nos então duas opções: rasgar o retrato e ficar com 
a pessoa ou rasgar a pessoa e ficar com o retrato”. - J. Grant Howard Jr.
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Se você se sente desencorajado por ter acreditado nessas histórias e mitos, tenha ânimo. 
Se o seu compromisso está abalado como conseqüência desses mitos, não desista. Todos 
casam acreditando em mentiras em maior ou menor grau e todo casamento bem 
sucedido trabalha pacientemente para superar e vencer esses mitos. 
 

Um Conceito Completo

Será que o casamento é somente um conceito prático que se resume a duas assinaturas 
num pedaço de papel? A palavra de Deus indica que o casamento é mais do que um 
contrato civil com implicações jurídicas. O casamento é um uma aliança criada e 
exemplificada por Deus.
  

 O Casamento é uma Aliança Criada por Deus
“O Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego 
de vida, e o homem se tornou um ser vivente. Então o Senhor Deus declarou: ‘Não é 
bom  que  o  homem  esteja  só;  farei  para  ele  alguém  que  o  auxilie  e  lhe 
corresponda’. Com a costela que  havia  tirado do homem,  o Senhor Deus  fez uma 
mulher e a levou até ele. Disse então o homem: ‘Esta, sim, é osso dos meus ossos e 
carne da minha carne! Ela será chamada mulher, porque do homem foi tirada.’ Por 
essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão 
uma só carne.” – Gênesis 2.7, 18, 22‐24.

 O Casamento é uma Aliança Valorizada por Deus
“Há outra coisa que vocês  fazem: Enchem de lágrimas o altar do Senhor; choram e 
gemem porque ele  já não dá atenção às suas ofertas nem as aceita com prazer. E 
vocês ainda perguntam: ‘Por quê?’ É porque o Senhor é testemunha entre você e a 
mulher  da  sua  mocidade,  pois  você  não  cumpriu  a  sua  promessa  de  fidelidade, 
embora ela  fosse  sua companheira,  a mulher  do  seu  voto matrimonial. Não  foi  o 
Senhor que os fez um só?...Portanto tenham cuidado: Ninguém seja infiel à mulher 
da sua mocidade. ‘Eu odeio o divorcio’, diz o Senhor...” – Malaquias 2.13‐16.

 O Casamento é uma Aliança Confirmada por Deus
“Jesus respondeu:  ‘Vocês não leram que, no princípio, o Criador  ‘os  fez homem e 
mulher’ e disse: ‘Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, 
e  os  dois  se  tornarão um  só carne’?  Assim,  eles  já não  são dois, mas  sim uma  só 
carne. Portanto, o que Deus uniu, ninguém separe”. – Mateus 19.4‐6.
 

 O Casamento é uma Aliança Consagrada por Deus 
“Meu  filho,  obedeça  aos  mandamentos...Pois  o  mandamento  é  lâmpada,  a 
instrução  é  luz...são  o  caminho  que  conduz  à  vida...ele  o  protegerão  da  mulher 
adúltera.  Pode  alguém colocar  fogo no peito  sem queimar  a  roupa?  Pode  alguém 
andar sobre brasas sem queimar os pés? Assim acontece com quem se deita com a 
mulher alheia; ninguém que a toque ficará sem castigo. Mas o homem que comete 
adultério não tem juízo; todo aquele que assim procede a si mesmo se destrói.” – 
Provérbios 6.20, 23‐24, 27‐29, 32. 
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Aliança no Casamento
Parte Prática

Olhando para trás em seu casamento, quais expectativas irrealistas você 
consegue identificar?
________________________________        _________________________________
________________________________        _________________________________
________________________________        _________________________________

Considere a lista apresentada a seguir de expectativas comuns e marque aquelas que 
você costumava ter (antiga) e as que você ainda tem (presente). Depois de preencher a 
lista compartilhe a com o seu cônjuge e converse sobre os resultados. Sempre 
lembrando que isto é apenas um exercício para compartilhar informações e não uma 
oportunidade para despejar decepções e culpar um ao outro. Em pouco tempo vocês 
encontrarão as soluções para as expectativas irrealistas.

Meu cônjuge deveria:     Antiga  Presente 
Sempre me ouvir atentamente     _____  _______
Ficar em casa com as crianças     _____  _______
Trabalhar tempo integral      _____  _______
Cuidar das finanças da família     _____  _______
Cuidar da casa       _____  _______
Cuidar do carro      _____  _______
Fazer as refeições diariamente     _____  _______
Compartilhar uma refeição diária sem interrupções   _____  _______
Fazer as compras de supermercado     _____  _______
Tomar a iniciativa no sexo     _____  _______
Sempre estar disposto(a) a fazer sexo   _____  _______
Estar disposto(a) a conversar sobre o relacionamento _____  _______
Saber o que eu penso e preciso     _____  _______
Ir dormir na mesma hora que eu    _____  _______
Consultar-me nas decisões      _____  _______
Disciplinar os nossos filhos      _____  _______
Planejar noites para namorarmos     _____  _______
Surpreender-me com presentes, flores, etc   _____  _______
Ser uma pessoa religiosa     _____  _______
Compartilhar nos meus interesses      _____  _______
Suprir as minhas necessidades emocionais e física  _____  _______
Me fazer feliz       _____  _______
__________________________________   _____  _______
__________________________________   _____  _______

Após ter refletido sobre o assunto da Aliança no Casamento e ter desmistificado as suas 
expectativas, reescreva os seus votos de casamento em suas próprias palavras: 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
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III. Perdoar para Renovar

Introdução

“Toda relação humana passa por um processo” afirma 
Albert Friesen (Cuidando do seu casamento, Esperança, 
2004, Curitiba, p.24). O casamento, para ele é um processo 
de adaptação em que o casal passa por uma seqüência de 
etapas que se transformam com o desenvolver do tempo.  
Em cada uma desta etapas, há crises previsíveis, assim  
como tarefas que devem ser cumpridas para que haja 
amadurecimento.  A intensidade e duração de cada etapa é 
distinta para cada casal, conforme demonstram os estudos 
(Mônica McGoldrick & Betty Carter, As mudanças no ciclo 

de vida familiar, Porto Alegre: Artes Médicas, 1995).  
Apresentamos uma breve relação das sete etapas 
apresentadas por Friesen, p. 28-44

“Que  o  amor  seja  sincero,  não  fingido... Dediquem‐se  uns  aos  outros 
com amor fraternal”.  Rm. 12. 9‐10

“Qualquer  casamento  bem  sucedido  requer  que  o  casal  se  apaixone 
muitas  e  muitas e muitas  vezes, mas  sempre  com  a mesma  pessoa.”  
Mignon McLaughlin

As Etapas do Casamento

1. ROMÂNTICA:  Ele/a é o meu remédio, vai me fazer 
feliz.  Todos os casamentos começam com esta etapa 
ilusória.  Esta etapa começa durante o namoro e pode durar 
até um certo ponto durante o casamento.  Nesta fase as 
emoções, a paixão é o combustível da relação.  Cada um 
idealiza o outro.  Enfatizamos o que é agradável do outro e 
desculpamos e justificamos os defeitos.  É nesta etapa que, 
implicitamente ou explicitamente o outro nos “promete” 
complementar, fazer feliz, resolver todas as feridas do 
passado. 
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2. REALIDADE: Sonhos são apenas sonhos.  Nesta etapa 
descobre-se quem realmente é quem através das rotina e tarefas 
diárias da vida.  Começamos a enfatizar os defeitos que agora 
nos irritam e os pontos agradáveis do outro não são poderosas o 
suficiente para nos satisfazer como imaginávamos.  Começam a 
acumular sentimentos de frustração.  A carreira, deveres 
domésticos e criação dos filhos sugam energia e paixões que na 
etapa anterior eram dedicadas quase que exclusivamente ao 
relacionamento.  Muitas vezes surgem “jogos de manipulação” 
na tentativa de voltar à etapa romântica.  (Como resolver as 
frustrações que surgem nesta faze e porque isto é tão importante 
para o casamento?)

3. REFORMA - Paixão virou amargura e agressão.  Esta é a etapa do “projeto/
reforma”. Paramos de pedir mudanças e começamos a exigir.  Querer mudar ao 

outro para realizar os seus sonhos e 
conformar a sua realidade, porque 
continuamos a insistir que a felicidade de 
cada um depende do comportamento do 
outro.  Culpamos o outro pela nossa 
frustração e decepção.  Pela primeira vez, 
procuramos ajuda externa para falar sobre 
o casamento.  E normalmente procuramos 
ajudar para mudar o nosso cônjuge, não a 
nós mesmos!  É melhor que esta ajuda não 
venha do sexo aposto, que pode até piorar 

o casamento, ou apenas de parentes,  que podem tomar partida e novamente 
piorar o casamento.  A crise continua porque ninguém consegue mudar ninguém.  
(Resistência à Mão: pedir que alguém levante a mão e faça pressão contra ela.  
Fatalmente a pessoa oferecerá resistência.  Resistimos pressão de mudanças).

4. REAÇÃO - (Crescer ou Romper) Esta é a etapa da “Divisório 
das águas” do casamento.  È aqui que o cônjuge decide se vale 
a pena continuar lutando pela felicidade.  Senão,   rompimento 
e divórcio são mais comuns nesta etapa.  O casal pode até ficar 
juntos, mas separar-se espiritual e afetivamente.  O casal se 
acomoda, estabelecendo uma proximidade tolerável e mantêm 
o relacionamento e as aparências.  Cada um pode dedicar a 
preencher o vazio e o tempo “afundando-se” na carreira ou 
ministério da igreja, para ele, ou da parte dela, na criação dos 
filhos.  O casal esta prestes a decidir entre separação ou 
crescimento.  Se sair do casamento e casar novamente, não vai 
automaticamente para a próxima etapa.  Começa tudo do zero 
e tem que passar, novamente, pelas mesmas etapas para voltar 
a esta!
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5. RESPONSABILIDADE Assumindo a responsabilidade pela felicidade pessoal. 
Para perseguir nesta etapa cada cônjuge tem que largar as ilusões de que o outro 

é responsável pela sua felicidade e 
contentamento.  Assim, largar as feridas, 
amarguras e ressentimentos.  Muda a 
linguagem extremista e acusatória, “sempre, 
nunca, você” e substitui por “ as vezes, 
frequentemente, eu, para mim...”.  Cada um 
resolver fazer suas próprias mudanças, 
adotando pequenos ajustes que, com  
acabam influenciando para o bem do 
casamento.  As vezes precisa renegociar 

expectativas e necessidades.  Para amadurecer e crescer cada um muda o foco da 
atenção para si mesmo.  Em vez de mudar ao outro, nos esforçamos para 
compreender.  Fazemos novos acordos e compromissos baseados na realidade e 
não em sentimentos e expectativas irrealistas que carregamos desde o início do 
casamento.  Não mais esperamos que o outro satisfaça todas as minhas 
necessidades.  O conceito do amor muda, de muito sentimento e paixão para ser 
vivenciado com atitude, compromisso, aceitação e respeito.  

6. REALIZAÇÃO - Equilíbrio e satisfação. Nesta etapa o casal chega a um 
contentamento na união do casamento não experimentado antes.  Cada um sente 
seguro em compartilhar sem se impor e sem temer receber imposições do outro.  
A intimidade, ou “uma só carne” está 
sendo realizada no casamento.  A 
comunicação de pensamentos e 
sen t imentos não é v i s to como 
ameaçador e um ambiente seguro e 
confiante é construída que acaba 
melhorando também a intimidade 
sexual do casal.  Não havendo mais 
expectativas excessivas, não é projetado 
sobre o outro a responsabilidade de 
suprir todas as necessidades próprias.  
Assim se desenvolve novas amizades e passatempos e interesses mútuos.  O 
casamento está crescendo e realizando e cada cônjuge também.  

7. REFERÊNCIA - Nesta fase o casal não está concentrado em si, na sua própria 
interação.  A atenção é voltada para questões exteriores 
como os filhos, os netos, a profissão ou ministérios e 
necessidades da sociedade.  Ao contrário da quarta 
etapa, concentramos nas atividades externas não 
porque o casamento é tão problemático mas porque o 
potencial individual e em conjunto transborda.  É 
tempo de investir nas vidas pelas gerações futuras, 
pela comunidade, igreja e Reino de Deus. 
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Todos os casais seguem este desenvolvimento normal, tendo que passar por todas as 
etapas, se fizeram o trabalho necessário.  Não é possível pular de etapas e sim, as vezes 
casais estagnam numa das etapas, principalmente na terceira ou quarta etapa.  
Normalmente leva entre 25 a 35 cinco anos para passar por todo este processo.  

(Qual foi a etapa máxima que seus pais alcançaram?  Em que etapa vocês se encontram 
e qual o trabalho necessário para vocês avançarem para a próxima?)

“Crescer não é fácil.  O crescimento acontece apenas através do estímulo da crise.  
Quem vive acomodado não cresce. Deve haver disposição e busca para 
crescer.” (Freisen, p. 25).  

Certamente precisaremos maturidade e muita disposição para passar pelo processo de 
crescer pelas etapas do casamento.  Hoje, falaremos sobre a necessidade e capacidade 
de perdoar com imprescindível para deixar uma e passar para outras etapas.  

Uma professora de 1ª grau, pediu para cada aluna trazer para a próxima aula uma sacola 
de plástico, cheia de batatas.  Ela pediu para eles lembrarem todas as ofensas cometidas 
contra eles, todas as mágoas guardadas.  Ela instruiu os alunos a pegar cada batata e 
escrever o nome da pessoa não perdoada, e a data da ofensa.  Depois, fecharam as 
sacolas.  Eles tinham que levar a sacola para todos os lugares.  Com tempo as sacolas 
tornaram-se pesadas, com as batatas apodrecendo, cheirando mal.  Ficou vergonhoso 
carregar as sacolas.  Mas o peso era sobre a pessoa que não perdoava, não para a pessoa 
que cometeu a ofensa.

Depois de passar tanto tempo juntos, ficar cada vez mais transparente, conhecer-se tão 
intimamente e ser tão vulnerável, não é natural esperar que no casamento ofensas 
acontecerão?  É comum, depois de 5, 10 ou mais anos de casamento que os dois 
parceiros estejam carregando o seu saco pessoal de batata!  E quanto maior o saco, mais 
separação emocional. espiritual e física haverá no relacionamento.  Consequentemente o 
casamento apodrece.  O amor torna-se cada vez mais fingido, faltando sinceridade.  O 
que fazer num relacionamento em que precisam ser curadas as feridas mas profundas do 
coração humano?

Como qualquer relacionamento, o casamento precisa experimentar e praticar a cura 
pelas feridas imerecidas para poder crescer e amadurecer.  Esta prática chama-se perdão.  

Conforme o casal de terapeutas conjugais, Les e Leslie Parrott: “A falta de perdão 
provavelmente explica por que quase todo casamento não dura.  Como duas pessoas 
com tantas oportunidades de se colocarem no lugar uma da outra conseguem viver sem 
pedir desculpas?”  (Parrott, p. 169)

Eles afirmam que “A força mais construtiva da alma de qualquer casamento é o poder 
de curar as feridas imerecidas.  O perdão promove a transformação na parte culpada e a 
cura da pessoa ofendida”. (Parrott, p. 172)
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O grande desafio é que pouquíssimas pessoas, na nossa experiência, têm experimentado 
ou testemunhado perdoar ou ser perdoado num relacionamento.  As nossas noções sobre 
perdão, como e porque perdoar são falhas e distorcidas.  Consequentemente muitos 
casais se afastam, guardam ressentimento e até se separam por decisão de não 
perdoarem por ofensas cometidas. 

Responda as seguintes perguntas:
 Como foi o exemplo de perdão na sua família de criação?  
 Que impacto teve em você e nos seus relacionamentos? 
 Você já foi perdoado alguma vez na sua vida?
 Que impacto este perdão teve em sua vida?

Perdoar não é um ato natural.  Não faz sentido perdoar.  Faz mais sentido exigir justiça; 
que alguém pague pela ofensa.  O nosso instinto natural nos leva a querer vingança.  
Queremos que quem nos magoou também seja magoado.  Mas o perdão é o poder do 
amor para desobedecer esta “lei da nossa natureza humana”.  

Antes de falar do que é perdão, talvez seja melhor explicar o que perdão não é.  
Precisamos endireitar as nossas noções distorcidas sobre o perdão.  

O que perdão não é: 

 Fingir.  Perdoar não significa que no casamento precisamos nos tornar bons atores, 
colocar as nossas máscaras e fingir que está tudo bem.  Não precisamos dizer “eu te 
amo através de dente rilhados!  Não se na nossa cabeça passamos continuamente um 
vídeo da ofensa cometida contra nós.  Perdoar não é uma tentativa de enganar os 
outros nem as nossas emoções.  Em vez de fingir, um bom primeiro passo seria 
assumir que, por enquanto, não conseguimos perdoar.  Perdoar é ser genuinamente 
ferido, mas sinceramente perdoar.

 Esquecer. Não é difícil e nem doloroso esquecer das ofensas que não foram muito 
importantes.  Nós já as esquecemos.  Se o perdão fosse isso só requereria uma 
péssima memória.  Se a ferida foi profunda o suficiente, não conseguimos esquecer.  
Perdoar é lembrar e ainda assim perdoar. 

 Reprimir.  Tentar enterrar as nossas emoções raramente funciona bem.  Muitas 
vezes tentar reprimir as ofensas serve apenas para magnificá-las.  As nossas 
emoções são como a segunda lei da termodinâmica, as emoções não desaparecem, 
elas apenas mudam de forma, ou de lugar.  E muitas vezes reaparecem depois, de 
forma mais destrutiva e sinistra.  Perdoar é reconhecer que você anda magoado, mas 
mesmo assim você escolha perdoar.

 Desculpar.  Desculpar a pessoa é a mesma coisa de dizer que a pessoa não precisa 
ser perdoada.  Houveram bons motivos pela ofensa que justificam o perdão.  Porém, 
existem ofensas que não têm justificativo-somente perdão pode acertar as contas.
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 Aprovar. Perdoar não significa que chegamos ao ponto de aprovar o 
comportamento que nos feriu.  Ficar convencido de que o que causou a dor foi um 
grande engano e o problema seria resolvido se você pudesse apenas aprovar aquilo 
não é perdão.  Perdão é não aprovar, e mesmo assim perdoar.  

 Confiar.  Perdoar não significa que confiamos da mesma forma na pessoa como 
antes da ofensa.  Podemos perdoar a pessoa sem ter o mesmo grau de confiança 
nela.  A confiança precisa ser re-conquistada e reconstruída.  Este processo é longo 
uma vez que a nossa confiança foi traída.  Perdoar significa que a pessoa não precisa 
mais “pagar” pelas ofensas.  Perdoar significa que talvez eu não confie do mesmo 
jeito como antes, mas mesmo assim eu te perdoou.  

As Vantagens em NÃO Perdoar

 Superioridade. Enquanto remoemos as mágoas cometidas contra nós, podemos 
imaginar que somos moralmente superior a pessoa.

 Vítima.  Uma das sensações mais gostosas de não perdoar é a de manter o status de 
vítima diante dos outros.

 Fofocar.  Relacionado com a posição de vítima é o processo de continuamente falar 
mal do ofensor.  Nós não queremos parar de “ganhar” aliados contra aquela pessoa.  
Se perdoamos a pessoa, teremos que largar o direito de falar mal dela.

 Punir. Sabemos que se perdoamos a pessoa, teremos que parar de punir a pessoa 
com as nossas palavras e na nossa mente.  (Mt. 5.21-26)  Enquanto saboreamos o 
“prazer” de punir o nosso cônjuge, não podemos perdoá-lo.

 Mudar. Sabemos que enquanto nós não perdoamos a pessoa, não precisaremos 
mudar o nosso comportamento para com ela.  Se estamos tratando mal, evitando, ou 
até punindo a pessoa, perdoá-lo significa grande mudanças na nossa postura e 
comportamento para com ela.

Quando nós realmente chegamos a conclusão de que há mais vantagens em perdoar do 
que não perdoar, tomamos a decisão de perdoar. Nós paramos de comparar as nossas 
ofensas com as da pessoa que nos feriu (Mt. 18. 21-35).  Nós paramos de imaginar que 
o tamanho e gravidade das ofensas contra nós são maiores do que todas aquelas que 
cometemos contra Deus.  Nós paramos de querer justiça, vingança, a oferecer perdão 
condicional ou parcial.  Resolvemos que estamos nos ferindo mais do que a pessoa que 
nos ofendeu.  Estamos ferindo o nosso estado espiritual e relacionamento com Deus.  
Queremos ser perdoados por Deus por não ter perdoado a pessoa!  Decidimos ser 
misericordiosos com o outro da mesma forma que Deus tem sido conosco.  Optamos 
pela liberdade e amadurecimento visando o futuro e não sendo mais prisioneiros do 
passado.  
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O Processo do Perdão

Tirando os conceitos distorcidos sobre o perdão, e definir o que não é perdão nos ajuda 
entender melhor o que significa perdoar.  Perdão na Palavra de Deus significa “Cancelar 
a dívida, não punir pela ofensa, largar o ressentimento”. (Cl. 3. 13, Hb. 12.15)  

Uma das verdades mais importantes que podemos afirmar sobre o perdão é que é um 
processo, raramente um acontecimento ou ato.  Se a mágoa foi pequena, é mais fácil 
perdoar de um momento para o próximo.  Porém, quando a dor é mais profunda, 
precisamos passar pelo processo doloroso de perdoar.  O Lewis Smedes sugere que 
passemos pelas seguintes fases no processo de perdoar:

 A Dor.  Alguém nos feriu e casou dor e sofrimento tão profundo e injusto que não 
conseguimos esquecê-lo.  Ser tratado mal dói!  É saudável reconhecer este fato da 
vida.  Entramos na primeira fase da crise do perdão.  A dor é pessoal, injusta e 
profunda.  Este tipo de ferida pode ser curado somente através de perdão.  

 O Ódio. Nesta etapa você não consegue largar a memória da mágoa causada pela 
outra pessoa.  Você não consegue mais desejar o melhor para o outro.  Inclusive, 
você deseja que a outra pessoa sofra da mesma forma que você está sofrendo.  Você 
quer justiça, que o outro pague o preço pela ofensa.  É natural também ficar com 
raiva quando somos ofendidos.  Porém, a raiva mantida ao longo do tempo, não 
resolvida, facilmente torna-se ódio e amargura.  A esta altura parece que as nossas 
emoções estão nos controlando em vez do aposto.  O vídeo que passa na nossa 
cabeça não tem lugar para misericórdia, somente justiça.  A única solução para ódio 
e ressentimento é o perdão.   

 A Cura. Nesta fase nós deixamos a justiça com Deus.  Chegamos a conclusão de 
que mesmo que a pessoa pague pela ofensa, não resolve o problema do nosso 
perdão.  Queremos que a nossa memória seja sarada.  Nós nos arrependemos de não 
ter perdoado a pessoa.  Tomamos a decisão de não mais castigar, pelo menos nas 
nossas mentes, a pessoa pela ofensa.  Nesta etapa resolvemos que há mais vantagens 
em perdoar a pessoa do que guardar rancor contra ela.  Decidimos pelo alívio e pela 
liberdade de perdoar.  
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 A Reconciliação. Nesta etapa você reune-se novamente com a pessoa.  Você a 
convida de volta para entrar na sua vida.  Reconciliação depende de Deus e da outra 
pessoa.  Deus fez o que era, aparentemente impossível- fez reconciliação conosco, 
quando éramos inimigos dele (Rm. 5.9-11).  O poder da reconciliação vem da cruz 
de Cristo.  

“O perdão acontece no coração de Deus, a cura do perdão acontece nos nossos 
corações”.  Guardar rancor contra o nosso cônjuge faz muito mais mal a nós do que a 
ele ou ela.  É por isso que “a primeira e, em geral, a única pessoa que é curada com o 
perdão é exatamente aquela que perdoa”.  Conforme o Lewis Smedes: “Quando o 
perdão é sincero, é como se libertássemos um prisioneiro e depois descobríssemos o 
prisioneiro liberto foi nós.” (Smedes)

Perdão é a única maneira de quebrar o ciclo de dor-raiva-vingança!  “Cuidem que 
ninguém se exclua da graça de Deus; que nenhuma raiz de amargura brote e cause 
perturbação, contaminado muitos”. Hb. 12.15

Ciclo Vicioso:

                                                                         Ofensa
       
                                                                           Dor
                                                                           Mágoa

                                    Vingança                                                           Raiva
                              (Passivo/Ativo)

                                Hostilidade                                                     Ressentimento

                                                                      Ódio

Conclusão

O filme “Os Imperdoáveis” retrata um Cowboi (Clint Eastwood) tentando resgatar 
perdão pelo seu passado através de um ato de justiça numa pequena cidade do faroeste 
dos estados unidos.  Antes de entrar na cidade, há uma conversa muito sábia entre o 
personagem de Clint Eastwood e um jovem.  Eles estão contemplando o plano deles de 
matar o xerife e os aliados dele na cidade. O jovem disse “Mas, eles merecem o que está 
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vindo a eles, não é?”. Então, o pistoleiro mais maduro e experiente, responde: ‘Todos 
nós merecemos’”.

Na realidade ninguém merece ser perdoado. Se fosse pelo merecimento, não seria mais 
perdão. Nós não perdoamos somente quando calculamos que a pessoa pagou o 
suficiente para ser perdoado.  Ela nunca merecerá ser perdoado.  Nós perdoamos porque 
nós fomos perdoados das ofensas “imperdoáveis” que cometemos contra Deus.  Nós 
não merecemos ser reconciliados com Deus.  Merecemos punição.  Cristo pagou o 
preço.  O maior perdão das nossas vidas já aconteceu quando Deus, em Cristo, nos 
perdoou  A nossa parte é participar do processo de aceitar o perdão e fazer o mesmo aos 
outros que nos ofendem, traem e ferem.  

Uma das melhores definições que já li sobre perdão veio do Lewis Smedes.  Perdoar é 
lembrar diferente.  Nós não esquecemos do mal contra nós.  Mas não guardamos mais 
ressentimento.  Desejamos o bem e não o mal para a pessoa.  É como se invertêssemos 
os binóculos quando lembramos da ferida e em vez de ampliar a ótica nós diminuímos a 
dor da ofensa.  As vezes, quando lembramos, a dor volta, em grau menor.  E nós 
perdoamos de novo.  É um processo de perdoar e reconciliar.

A esposa do famoso pregador evangélico Billy  Graham tem razão.  Perdão num 
casamento é absolutamente essencial e fundamental.  É esperança e novo começo.  É 
sair da cadeia que nós mesmos construímos nos nossos próprias corações.  O único 
motivo para perdoar é que Cristo nos perdoou.  Que liberdade é perdoar e ser perdoado!

“Um bom casamento se faz com a união de dois perdoadores.” 
‐ Ruth Bell Graham

A madre Teresa de Calcutá disse que:
 “O perdão é a maior prova do amor”
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Perdoar para Renovar
Parte Prática

 Conversem sobre qual etapa do casamento vocês se encontram e o que cada um 
precisa mudar para progredir para a próxima etapa.

  

 Quais são os seus maiores obstáculos ao tentar perdoar seu cônjuge?

 
 Você tem certeza absoluta de que anda perdoado por Deus? Qual a ligação entre 

acreditar no perdão de Deus e a capacidade de perdoar uns aos outros? 

 Defina quais são as “vantagens e benefícios” pessoais de não perdoar. Agora 
compartilhe essa informação com o seu cônjuge. 

 Quais tem sido os danos emocionais, físicos e espirituais de não perdoar?

 Reflita sobre o seu passado e defina se ainda existem ofensas que foram cometidas 
contra você que não foram totalmente perdoadas.  Onde você está, em termos das 
fazes do processo do perdão e como você pretende avançar neste processo?

 Ore regularmente sobre este processo e estude e medite sobre as seguintes passagens 
que tratam o assunto perdão.  
 Mt. 5. 21-24, 7. 3-5, 18. 21-35
 Lc. 7. 43, 18. 9-14, 23.34
 Jo. 5.1-6
 Cl. 1. 21-22, 3. 12-13
 Hb. 12. 14-16
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IV. Comunicação

A chave para desenvolver qualquer 
relacionamento satisfatório é a capacidade de 
construir comunicação clara, eficaz e benéfica.  
Quase todos os estudos feitos a respeito de 
casamentos bem sucedidos afirmam que o 
componente mais importante é a arte da 
comunicação.  E em contrapartida, os mesmos 
estudos revelam que a fonte número um de 
desintegração do casamento são as falhas na 
comunicação.  

Comunicação é fundamental 

As palavras são os tijolos que utilizamos para construir um bom casamento:

A melhor e mais importante fase de aprender a comunicar bem com o nosso cônjuge é 
quando estamos “bem” na vida conjugal.  Quando não há tensões, estresse e conflitos 
no relacionamento.  Inclusive, os estudos enfatizam que a época de aprender a 
comunicar bem com o nosso parceiro é durante os primeiros seis anos do casamento.  

Desde o inicio do nosso relacionamento estamos comunicando para o nosso 
parceiro.  Uma lei da comunicação é que não podemos não comunicar. Ou seja, tudo 
que nós falamos ou deixamos de falar, fazemos ou deixamos de fazer é comunicação. 
Em nossa comunicação (verbal e não verbal) nós enviamos mensagens.  Por exemplo:

 Falar “eu te amo” todo dia ou apenas mensalmente
 Abraçar o cônjuge cada vez que chega em casa, ou apenas cada Natal
 Prestar atenção quando ele/ela fala ou não prestar atenção
 Segurar a mão do outro durante uma discussão ou virar as costas.

•“Se  alguém  não  tropeça  no  falar,  tal  homem  é  perfeito,  sendo  também 
capaz de dominar todo o seu corpo”. Tg. 3.2

•“O seu falar  seja sempre agradável e temperado com sal, para que saibam 
como responder a cada um”. Cl. 4.6

•“Se  existe  algo  indispensável  a  um  jovem  casal que  está  começando sua 
vida a dois, é tentar, a todo custo, manter abertas as linhas de comunicação 
entre ambos”.   Ruel Howe, Herein Is Love (Valley Forge, PA: Judson Press, 
1961,), p. 100
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 Elogiar  um ao outro ou ficar quieto
 Agradecer sempre o parceiro ou sempre dar “dicas” em como melhorar o que faz 

por você.
 Dar presentes. Não dar presentes.
 Assistir a televisão.  Desligar a TV quando o seu parceiro tem algo a te dizer.
 Falar bem do parceiro na frente dos outros.  Criticar o parceiro na frente dos 

outros.
 Gritar, chorar, pedir desculpas, calar-se, interromper, 

Quais as mensagens que você realmente quer passar ao seu cônjuge? Anote três 
mensagens importantes que você quer passar a seu cônjuge e maneiras específicas que 
você pode utilizar para comunicar estas mensagens.

1._____________________________________________________________________
2._____________________________________________________________________
3._____________________________________________________________________

No casamento Deus deseja que nós nos tornemos “uma só carne”.  O meio que ele 
criou para realizar esta união é a comunicação. Através das nossas palavras e nosso 
tratamento do outro, nós nos abrimos um para o outro e conhecemos um ao outro.  

Precisamos comunicar de forma que abra essas portas ou invés de fechá-las.  Esta 
semana vamos falar sobre comunicações específicas que facilitam e as que dificultam o 
uso de “todos os quartos” do lar que é nosso casamento.  

“O  casamento  assemelha‐se  a  uma  grande  casa  com  muitos  cômodos, 
herdada por um casal em suas núpcias. Eles esperam desfrutar  do conforto 
da  casa  e  usar  seus  aposentos,  que  servirão  às  muitas  atividades  da  vida 
compartilhada.    Mas,  em muitos  casamentos,  portas  são construídas  para 
permanecerem  fechadas.   Elas representam áreas que o casal é  incapaz  de 
explorar  juntamente.   A  tentativa de abrir  essas portas  leva ao fracasso e  à 
frustração.  A chave certa não pode ser fabricada.  Assim, o casal resigna‐se a 
viver  junto em  apenas  alguns  cômodos  da  casa  que  podem  ser  facilmente 
abertos, deixando o restante, com todas as suas promissoras possibilidades, 
inexplorado e sem uso.  Existe, entretanto, uma chave mestre que pode abrir 
todas as portas.  Ela é a grande arte da eficiente comunicação”.   David e Vera 
Mace, We Can Have Better Marriages if We Really Want Them  (Nashville, TN: 
Abingdon Press, 1974, 1974)
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Vários Níveis de Comunicação

Cinco Níveis de Comunicação.  Vários pesquisadores apresentam cinco níveis de 
comunicação que apresentamos aqui, começando com o mais superficial até a mais 
profunda.  

1. Clichê:  “Como vai”? “Bem”. “O que está acontecendo”? São frases e diálogos 
que não ameaçam a ninguém e não refletem uma amizade profunda.  

2. Os Fatos: Um relatório das notícias do dia, os eventos que ocorreram. 
Conversamos muito, comunicando fatos sobre trabalho, filhos, casa, igreja e 
amigos.  

3. As Ideais e Opiniões: Se esse nível não for aceito pelo parceiro a pessoa se 
recua para conversar num nível mais seguro/superficial.  As nossas idéias, 
opiniões, e decisões precisam ser aceitas pelo nosso cônjuge.  Num casamento 
seguro os dois não precisam concordar sobre suas idéias e opiniões para 
conversarem tranquilamente.  

4. Sentimentos e Emoções: A maioria das mulheres quer conversar a esse nível.  
Os homens não estão preparados a conversarem nesse nível. Eles se sentem 
inseguros.  Precisamos assumir os nossos próprios sentimentos e não culpar ao 
outro pelo que sentimos.  Quão confortável você se sente ao comunicar seus 
sentimentos dentro do seu casamento?

5. Comunicação Completa – pessoal, transparente, e genuína:  Neste nível 
conversamos sobre as nossas necessidades, desejos, e anseios mais profundos e 
importantes.  É um nível não facilmente atingido.  Primeiro precisa aprimorar 
nos níveis anteriores para criar um ambiente de segurança e vulnerabilidade.

Chegar ao nível mais profundo de comunicação é um desafio porque envolve risco e 
confiança.  Se não tivermos certeza que o nosso cônjuge vai receber bem as nossas 
opiniões, idéias e sentimentos a nossa tendência será de guardá-los.  Antes de prosseguir 
no processo de desnudar a nossa alma queremos ter a certeza de que seremos aceitos.  

Precisamos criar um ambiente seguro para chegar aos níveis mais profundos de 
comunicação.  
Quando nós falamos das nossas necessidades, problemas, sentimentos ou ponto de vista, 
o que é que nós mais queremos?
 1.  Quero ser Ouvido
  escutar, prestar atenção, me convencer de que o que eu falo é importante.

 2.  Quero ser Compreendido
  a.  Minha experiência é legítima, válida e valorizada.  
  b.  Você compreende como eu poderia sentir, agir, pensar assim?

c.  Não tente me persuadir a sentir diferente.  Gastamos muita energia 
tentando converter a outra pessoa ao nosso ponto de vista.
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 3.  Somente depois dos primeiros dois eu quero Soluções e conselhos.
  a.  Senão, eu vou resistir as suas idéias.
  b.  Se eu não for valorizado, não haverá intimidade

(Gênesis 1.24-25) Comunicação é como nudez.  "Eles eram nus, e não tinham 
vergonha". Intimidade, segurança, transparência são os resultados e a base de boa 
comunicação.

Chaves para uma Comunicação Construtiva

Este é o trecho dourado das escrituras sobre o poder positivo de comunicação.  As 
nossas palavras bondosas têm enorme influencia para o bem do nosso cônjuge.  
Possuímos o poder do Espírito Santo para edificar o nosso casamento com palavras 
cheias de graça, conforme a necessidade do cônjuge.  Conforme essa passagem, não 
devemos descarregar todas as nossas frustrações do dia a dia e nem do passado em cima 
do nosso cônjuge.  

Comunicação construtiva na família.
1. Falar a verdade com amor - ambos tem o mesmo peso
2. Comunicar respeito mútuo
3. Liberdade para todos expressarem os seus sentimentos
4. Capacidade de negociar para tomar decisões e resolver conflitos
5. Responsabilidade individual assumida
6. Tempo investido na comunicação
7. Escutar ativamente
8. Comunicação positiva e construtiva
9. Procura compreender e não apenas entender-dá mais valor a intenção das 

palavras do outro do que a sua própria interpretação delas.  Raramente funciona 
responder às emoções do outro com os "fatos".  Nunca funciona corrigir as 
emoções do outro - elas apenas se intensificam.  

10. Valorizar o que outros sentem e dizem
11. Um estilo de comunicação que é informal e natural. 
12. Senso de humor apropriado.
13. Flexibilidade e não rigidez na comunicação

“Nenhuma palavra  torpe  saia  da boca de vocês, mas  apenas a que  for  útil 
para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos 
que a ouvem.     Não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês 
foram  selados  para  o  dia  da  redenção.    Livrem‐se  de  toda  amargura, 
indignação  e  ira,  gritaria  e  calúnia,  bem  como  de  toda  maldade.    Sejam 
bondosos  e  compassivos  uns  para  com  os  outros,  perdoando‐se 
mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo”. Ef. 4. 29‐32
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Barreiras na Comunicação

Precisamos eliminar os “ladrões” de comunicação.  Não reservar tempo para conversar 
a sós, assistir televisão demais, passar tempo demais diante do computador são algumas 
das distrações que precisamos administrar bem para não roubar as oportunidades para 
comunicar.

Precisamos evitar os “destruidores” da comunicação.  
A crítica #1 das esposas é que os maridos não comunicam.  E a crítica #1 dos maridos é 
que as esposas os criticam demais.  O que isso cria é uma dinâmica Perseguidor------
Fugitivo no casamento.  O marido não fala tanto quanto a esposa deseja e ela utiliza a 
única ferramenta que a mãe dela ensinou a ela - criticar o marido.  Ele, em vez de se 
abrir mais, se fecha mais e foge dela - senão fisicamente pelo menos emocionalmente. E 
o ciclo começa.  Como quebrar esse ciclo vicioso do casal?

Precisamos largar hábitos aprendidos do nosso passado que acabam destruindo o 
ambiente seguro no lar que Deus deseja.  Segue alguns exemplos de padrões de 
comunicação que devem ser evitadas:
 
"Os Doze Mandamentos de Comunicação"-Carl Mitchell-Adaptado dos livros O Fator 
da Amizade de Alan Loy McGinnis e  Amar um ao Outro de Leo Buscaglia.

1. Usar palavras inflamatórias - palavras que sabem que vão irritar o outro.  (auto-
proteção)

2. Palavras não faladas, guardadas, superficiais, subestimadas, e silêncio (ficar 
emburrado, de cara virada). Silêncio é uma das maneiras mais comuns, 
frustrantes e destrutivas de comunicar.  “Ficar emburrado” é uma maneira de 
comunicar muito utilizado no casamento, principalmente pelos maridos.  Quais 
as mensagens que comunicamos com silêncio?
• *Eu te odeio.  Eu te rejeito
• *Quero estar sozinho
• *Quero que você me procure
• *Você me magoou. Quero te magoar também.  Silêncio é minha única 

vingança.
• *Estou com raiva de você (chateado)
• *Estou com medo, quero me proteger.  Eu não quero ser vulnerável

3. Palavras agressivas ou abusivas.  Acusar o outro, utilizando frases como “você 
nunca” ou “você sempre”...

4. Falar antes de pensar.  Ensaiar o que vai falar enquanto o outro está falando.
5. Ficar relembrando o outro de fracassos e falhas do passado.  
6. Indiretas, perguntas ocultas, mensagens duplas, sarcasmo ou falar o aposto do 

que quer comunicar.
7. Ficar na defensiva-não aceitar responsabilidade, retrucar ou reagir.
8. Excesso de emoções manipulativas, gritar, chorar, 
9. Compartilhar necessidades que  exigem grandes mudanças no parceiro.
10. Evitar olhar ao outro.  Não escutar ou prestar atenção
11. Falar pelo outro - adivinhar os pensamentos e motivos do outro.
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12. Cobranças - reclamar excessivamente para gastar a vontade do outro.  

Comunicação é Prestar Atenção.

“Quem responde antes de ouvir comete insensatez e passa vergonha.” Pv. 18.13

“Sejam todos prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para irar-se”. Tg. 1.19

Quando pensamos em comunicar ou conversar, damos muita ênfase no falar, na 
capacidade de se expressar com clareza.  Porém há muito poder na essencial arte de 
ouvir.  Ouvir significa muito mais do que apenas ficar calado enquanto o outro está 
falando.  Ouvir envolve prestar atenção, não pensar na sua resposta, concentrar-se nas 
palavras, emoções e expressões do outro.

Ouvimos com os ouvidos, os olhos e com o coração.  Precisamos convencer o nosso 
parceiro que estamos ativamente ouvindo, prestando atenção, nos concentrando nas suas 
palavras.  Como você sabe que o seu cônjuge está prestando atenção em você?   Quando 
prestamos atenção ao nosso parceiro estamos não só valorizando ele/a, mas também 
ensinando como nós queremos ser tratados quando for a nossa vez de falar.  

Praticando as sugestões dadas essa semana sobre comunicação resultará num 
relacionamento mais seguro, contente e encorajador.  O trabalho de aprender a 
comunicar, tanto a parte de ouvir quanto a parte de falar com clareza, não é fácil.  
Porém Deus garante que criará um casamento glorioso que também dará glória a Ele!

Comunicação

“Quão  bela,  maravilhosa  e  liberal  é  esta  experiência,  quando  as  pessoas 
aprendem  a  ajudar  umas  as  outras!    É  impossível  descrever  a  imensa 
necessidade que os seres humanos têm de serem ouvidos.   Ouça!   Todas as 
conversas de nosso mundo, tanto entre nações quanto entre casais, são, na 
maioria,  diálogos  de  surdos”.    Paul  Tournier,  To  Understand  Each  Other 
(Richmond, VA: John Knox Press, 1967), p. 29
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Parte Prática

O pesquisador de casamentos, John Gottman, descobriu que depois de estudar centenas 
de casais que os casamentos duradouros e satisfatórios tinham alguns traços em comum.  
Um deles era que a proporção de palavras positivas às negativas e críticas era de 5 a 1. 
Ou seja, para cada crítica o cônjuge tinha investido 5 elogios, encorajamentos ou 
gratidões.   Esta semana pedimos que cada casal diminua pela metade o número de 
críticas, cobranças reclamações.  Também façam, em médio um elogio ou 
encorajamento por dia mais do que o normal.  Se ajudar, anote algumas palavras de 
encorajamento ou elogio antes de falar:

 __________________________________________________________
 __________________________________________________________
 __________________________________________________________
 __________________________________________________________
 __________________________________________________________
 __________________________________________________________
 __________________________________________________________
 __________________________________________________________
 __________________________________________________________
 __________________________________________________________
 __________________________________________________________

Leia de novo as listas das chaves de comunicação construtiva e barreiras e também os 
“Doze Mandamentos de Comunicação”. Depois fale para seu cônjuge um ou dois 
comportamentos específicos, concretos e positivos que você quer mudar ou desenvolver 
para melhorar a comunicação no seu casamento.  

Anote os itens das listas que mais tem haver com o seu casamento.

 __________________________________________________________
 __________________________________________________________
 __________________________________________________________
 __________________________________________________________
 __________________________________________________________
 __________________________________________________________
 __________________________________________________________

Anote os comportamentos que você quer melhorar para desenvolver a 
comunicação no seu casamento:

 _____________________________________________________________
 _____________________________________________________________
 _____________________________________________________________
 _____________________________________________________________
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V. Lidando com Conflitos

Conflitos Fazem Parte da Vida

Viver em união é uma das marcas de um casamento maduro e satisfatório.  Porém, é 
tão desagradável viver com brigas constantes e repetidas.  Não existe relacionamento 
isento de conflitos.  O conflito é um fato de vida.  “Eles podem surgir nos 

relacionamentos mais maduros e mais profundos” afirma 
Jaime Kemp (p. 79).  O próprio Jesus teve conflitos, 
tanto com líderes religiosos e também com seus próprios 
discípulos. Assim, como Jesus, o conhecido apostolo 
Paulo também teve conflitos durante todo o seu 
ministério.  Então é seguro afirmar que a existência de 
conflitos é inevitável.

O que são conflitos? Conflitos resultam da nossa 
tentativa de lidar com a diferenças que temos com os 
nossos cônjuges. Em outras palavras, conflitos são “lutas 
de poder” que expressam ou manifestam as nossas 
diferenças - sejam diferenças de crenças, valores, 
interesses, desejos, preferências ou personalidades. 

“O problema não está no conflito em si, mas na maneira 
como lidamos com ele” (Kemp, p. 79).  De fato é prejudicial tentar sempre fugir de 
desavenças, “deixar para lá” os conflitos ou ignorar as diferenças que estão nos 
afastando fisicamente, emocionalmente e espiritualmente.  Tentar evitar enfrentar os 
conflitos, na verdade, pode contribuir para a deterioração do casamento.  Descobrir boas 
maneiras de lidar com as nossas diferenças é a chave de nós nos tornamos cada vez mais 
maduros.

Conforme um dos maiores e mais importantes pesquisadoras acerca do assunto 
casamento, John Gottman, “se há uma lição que aprendi com meus anos de pesquisa é 
que um casamento duradouro resulta da capacidade de o casal solucionar os conflitos 
que são inevitáveis em qualquer relação” (Gottman, p. 33).  Por serem desagradáveis e 
muitas vezes dolorosos a nossa tendência é de evitar conflitos a qualquer custo.  Porém 
o preço é muito alto para o casal que segue este caminho.  Problemas mal resolvidos ou 
não resolvidos, com tempo, minam a intimidade, confiança e segurança do casamento.  
É fundamental que aprendamos a participar de “boas brigas” no nosso casamento.  A 
forma de “brigar” ou criará mais intimidade e respeito no casamento ou mais 
ressentimento e distância.

“A idéia de que o conflito é saudável poderá parecer uma piada cruel se você 
estiver se sentindo sobrecarregado pela negatividade no seu relacionamento.  
Mas, de certa forma, o casamento vive e morre segundo aquilo que você 
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poderia chamar genericamente de suas discussões, pela eficiência com que as 
discordâncias e ressentimentos são verbalizados.  O importante é como você 
discute—se o seu estilo aumenta a tensão ou produz um sentido de resolução”. 
(Gottman, pp. 213-214)

Um grande desafio para os casais é que a maioria nunca aprenderem dos casamento dos 
seus pais como resolver, de forma espiritualmente sadia, um conflito.  Ou os pais não 
brigaram diante dos filhos ou brigaram feio diante dos filhos, as vezes até envolvendo-
os nas brigas.  

Como é que sua família de criação lidava com conflitos?  As brigas foram resolvidas?  
No final do conflito havia mais intimidade e respeito mútuo ou menos?

As Causas de Conflitos

Estudos indicam que seja qual for o conteúdo dos conflitos, 
quase sempre têm como a sua raiz é luta pelo poder, diferenças 
de personalidade, preferência pessoal, e outras manifestações da 
nossa individualidade.  

A seguir apresentamos uma lista de causas primarias pelos 
nossos desentendimentos por dois professores universitárias que 
estudam conflitos nos casamentos (Rubin):

 Controle e Poder: Quem manda em casa?  Como utilizamos o nosso poder no lar 
vai determinar, em grande parte, a quantia, duração e seriedade dos conflitos que 
acontecem.  Muitas vezes há conflitos porque insistimos em controlar a situação, as 
decisões o comportamento do nosso cônjuge.  Imaginando que exercemos controle 
sobre o nosso cônjuge quase sempre gera conflitos.

 De que forma a luta pelo controle e o mal uso de poder têm contribuído para 

conflitos no seu casamento?  

 Se Deus não consegue controlar as pessoas, e deixa cada uma escolher por 

livre arbítrio, porque nós imaginamos que conseguimos controlar o nosso 

cônjuge?

 Insegurança:  O grau de insegurança de cada parceiro no casamento vai determinar, 
em grande parte, a harmonia nele.  Pessoas inseguras são dominados demais, 
emocionalmente, pelo comportamento do seu parceiro.  Acabamos reagindo mais do 
que agimos.  Com tempo, acabamos acreditando que o nosso comportamento está 
sendo controlado pelo outro. 

 Quanto poder você exerce sobre o seu próprio comportamento e quanto o do 

seu cônjuge?  
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 Como é que a insegurança pessoal se manifesta no seu casamento e como 

isso contribui para gerar conflitos?

 Valores Diferentes: Casais que não conseguem lidar com valores diferentes brigam 
mais.  Nem todas as diferenças de valores são resolúveis.  Aprender a permitir as 
diferenças cria um clima de aceitação. Ao contrário, a tendência será de exercer 
controle sobre o outro que acabará criando conflitos.

 Você já chegou ao ponto no seu casamento onde vocês dois podem viver em 

paz, sem forçar o outro a adotar todos os mesmos valores de você?  

 Competição: Poucas pessoas almejam perder!  Nós geralmente queremos “ganhar” 
qualquer decisão ou discussão.  Também podemos viver sob a ilusão que estamos 
sempre com razão ou sempre sabemos o que é melhor para o nosso relacionamento.  
Juntam duas pessoas assim e o resultado é conflitos.

 De que forma a insegurança pessoal pode aumentar a tendência de criar um 

ambiente competitiva num casamento?

 Diferenças Pessoais: Você já reparou que vocês são diferentes?  Não tolerar 
diferenças ou imaginar que “o meu jeito de ser é mais natural para mim e superior 
ao seu jeito de ser” é um ingrediente garantido para destruir o seu relacionamento.

 Quais são as diferenças entre você e seu cônjuge que você já aprendeu a 

valorizar e apreciar?  

 Sentimentos Não Compreendidos e Necessidades Não Atendidas:  Uma das 
maiores causas de conflitos é quando um ou os dois tem necessidades não atendidas.  
As vezes são necessidades não bem comunicadas, mas mesmo assim, esperadas a 
serem preenchidas.  Conforme o Smalley, quando um casal está em conflito “uma 
ou duas coisas estão ocorrendo.  Os sentimentos de alguém não estão sendo 
valorizados ou entendidos, ou as necessidades de alguém não estão sendo 
valorizadas ou atendidas”. (Smalley, pp. 275-276)

 Qual é a necessidade mais importante que você precisa compreender e 

valorizar do seu cônjuge?  

 Qual o sentimento que você mais precisa que o seu cônjuge fosse entender e 

validar?  

 Quanto mais específico melhor quando lidamos com sentimentos e 

necessidades.

 Orgulho e Egoísmo
 “Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade” Fl. 13.10
 “O orgulho só gera discussões” Pv. 13.10

 Ciúmes e Inveja
 “Pois onde há inveja e ambição egoísta, aí há confusão e toda espécie de 

males” Tg. 3.16
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 “De onde vêm às guerras e contendas que há entre vocês?  Não vem das 
paixões que guerreiam dentro de vocês?  Vocês cobiçam coisas, e não as 
têm”.  Tg. 4.1-2

 De que forma você tem demonstrado teimosia e arrogância no seu 

casamento?  

 Como é que orgulho e ciúmes geram conflitos?  

 Como é que eles também fornecem combustível para dar continuação ao 

conflito?  

 Julgando e Acusando
 “Não julguem, para que vocês não sejam julgados.  Por que você repara no 

cisco que está no olho do seu irmão, e não se dá conta da viga que está em 
seu próprio olho?  Como você pode dizer ao seu irmão: `Deixe-me tirar o 
cisco do seu olho´, quando há uma viga no seu?  Hipócrita, tire primeiro a 
viga do seu olho, e então você verá claramente para tirar o cisco do olho do 
seu irmão”. Mt. 7. 1, 3-5

 De que forma atribuindo motivos negativos ao nosso parceiro durante uma 

discussão é destrutivo. Se acusando o nosso cônjuge nunca vai ajudar a 

resolver uma discussão, porque insistimos em fazé-lo tanto?  

 Se conflitos são baseados mais nas percepções de cada participante e menos 

nos fatos, fale sobre a importância de adotar uma postura mais humilde no 

nosso casamento para que haja mais harmonia e menos danos causados por 

ataques e conflitos.

Estilos de Lidar com Conflitos

Cada pessoa tem um estilo de lidar com conflito que é constante e que teve enorme 
influência dos seus pais.  

 O Fujão é a “Tartaruga Passiva”.  A sua mantra é “Vou ficar fora disso”.  Ele tem 
pavor de conflito e faz tudo para fugir e se proteger.  Ele prefere não tomar uma 
posição e parecer neutro numa briga.  Ele enfrenta estas 
situações desagradáveis com silêncio, piadas, ou se esconde 
literalmente ou emocionalmente.  Ele obriga aos outros a 
tomarem a responsabilidade de resolver o conflito.  Ele diz 
“Não é meu problema”.  Esta estratégia pode ser negativa e 
não produtiva se existe um problema que precisa ser 
resolvido.

 O Acomodador, o “Ursinho Carinhoso”.  é parecido com o fujão.  Ele também 
tem pavor de conflitos e protege se deles entregando-se quando o conflito é 
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absolutamente inevitável.  Sua mantra é “Eu vou me entregar”.  A 
sua intenção é preservar, a qualquer custo, a relação.  O preço desse 
estilo, ao longo prazo, é muito alto para ele.  Eventualmente ela irá 
começar a sentir como um capacho.

 O Controlador ou “Tubarão Agressivo”.  Ele não foge de conflitos.  A mantra dele 
é “Eu vou conseguir as coisas da maneira que eu quero”. Ele encara os conflitos 
como competição e força a briga até ganhar.  Ele 
acha que sabe mais do que os outros e vai conseguir 
as coisas do jeito que achar melhor.  Ele ou ela não 
necessariamente quer machucar aos outros mas 
colocar os objetivos do grupo acima dos sentimentos 
dos envolvidos.  Ele acha que tem a única solução 
para os problemas.  

 O Conciliador é a “Raposa Esperta”.  A sua mantra é “Eu te encontro no meio”.  
A sua intenção é dar a cada participantes uma pouco das 
vitórias e um pouco das perdas.  Ele quer agradar a todos 
e ninguém totalmente a qualquer custo! Tentando agradar 
a todos, sempre, em tudo também tem um alto preço.  

 O Colaborador, ou “Coruja Sábia”.  A sua mantra é “Vamos trabalhar juntos para 
o bem de todos”. A sua intenção é de que todos são 
vitoriosos com a solução.  Ele é afirmativo e flexível sem 
ignorar as suas próprias necessidades, interesses ou direitos.  
Normalmente este estilo requer mais tempo para chegar a 
uma solução mas o mesmo problema tende a não ressurgir 
no futuro.  

É importante conhecer o seu estilo predominante. Entender o que nos motiva em 
situações de conflito também pode amenizar a briga.   O estilo de administrar conflito 
tem sido aprendido por exemplos e pela experiência, mas provavelmente sem muito 
pensamento consciente.  Cada estilo tem vantagens em certas situações. Diferenças de 
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estilo de conflito pode aumentar a frustração e consequentemente a intensidade das 
nossas contendas.

 Qual é o seu estilo de conflito predominante no seu casamento?  

 Como e porque você acha que desenvolveu este jeito de lidar com 

problemas entre pessoas?  

 De que forma seu estilo contribui ou frustra a solução de problemas no 

seu casamento?  

 Como você pode adotar mais o estilo de colaborador no seu casamento?

Conflitos Construtivos: Como ter uma Boa Briga

Já que teremos conflitos, e a forma que nós lidamos 
com eles é a chave para o amadurecimento do nosso 
relacionamento, precisamos adotar um processo que 
constrói e não destrói o nossos casamentos.  Lidar 
com conflitos de maneira saudável não acontece por 
acaso, precisamos estar dispostos a aprender a como 
ter uma “boa briga”. Segue umas sugestões adotadas 
do livro do Gary Smalley.

1. Qual é o conflito?  Esclareça o que você e o seu cônjuge acha que o problema a 
ser resolvida realmente é.  Antes de proceder verifica que você entende os 
sentimentos e necessidades do seu cônjuge o mais claro possível.  Precisará 
gastar energia ouvindo, compreendendo, e dando feedback sobre o que o outro 
pensa e sente, não somente comunicando o seu ponto de vista.

2. Não seja Historiador.  Não remoa mágoas, problemas ou falhas do passado.  Se 
você errou, magoou, ou falhou numa tentativa anterior de conversar sobre o 
problema, pede desculpas, perdoa o seu cônjuge pelo passado e começa de novo 
com o passado resolvido. 

3. Mantenha Contato Físico carinhoso tanto quanto possível.  Dêem-se as mãos.  
É quase que garantido que isso vai diminuir a intensidade do conflito.  Assume a 
postura de colaboradores.

4. Mantenha a Atitude Correta. É proibido usar acusações, xingamentos e 
sarcasmos.  Evite exagerar “Você nunca ou sempre”, ler a mente da pessoa, e 
atribuir motivos. 

5. Não Culpe.  Assumir os seus próprios sentimentos e comportamento.  Use mais 
“eu” do que “você”.
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6. Não Polarizar.  Tenha a humildade de admitir até que ponto vocês dois 
concordam sobre o assunto ou as opções.  Dar feedback ao outro sobre o que 
você acha que está pensando ou sentindo.  Perguntar “o que você mais quer que 
eu entenda”?

7. Nunca usar Manipulação.  Não fique emburrado, nem grita e não utiliza 
ameaças- “vou embora”.  Não bancar de vítima “eu sempre sou a culpada”, 
“nunca faço o suficiente”, ou “mais uma vez você ganhou”. 

8. Orem Juntos.  Começar cedo no diálogo para falar com Deus.  Tenha cuidado 
de não transmitir “mensagens veladas” para o seu cônjuge durante a oração.  
Assumir a responsabilidade e verbalmente afirmar que você tratará o cônjuge 
com respeito e honra.

9. Peça Sabedoria a Deus. 
 “Nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas a que 

for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que 
conceda graça aos que a ouvem. Livrem-se de toda amargura, 
indignação e ira, gritaria e calúnia, bem como de toda maldade”. 
Efésios 4. 29, 31

 “Sejam todos prontos  para ouvir, tardios para falar e tardios  para irar-
se”. Tiago 1.19

 “Como é bom e agradável quando os irmãos convivem em união!”. 
Sl. 133.1
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Lidando com Conflitos
Parte Prática

“Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração; prova-me, e conhece as 
minhas inquietações. Vê se em minha conduta algo te ofende, e dirige-me pelo 
caminho eterno”.  Sl. 139. 23-24

Leia a lista acima de Como ter uma Boa Briga e ore por alguns minutos todos os dias 
que Deus trabalhe moldando o seu coração e sua postura diante Dele o do seu cônjuge a 
respeito de conflitos.

 Indique na lista as três áreas que estão indo bem no seu casamento.
• _____________________________________________
• _____________________________________________
• _____________________________________________

 Indique na lista as três áreas precisam ser melhoradas. 
• _____________________________________________
• _____________________________________________
• _____________________________________________

 Escreva algumas coisas específicas que você pretende melhorar na sua conduta para 
ter conflitos mais construtivos.

• _____________________________________________
• _____________________________________________
• _____________________________________________
• _____________________________________________

 Converse com o seu cônjuge, compartilhe as suas responda, e ore juntos pedindo a 
sabedoria de Deus.
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VI. Tomando Decisões

O dia do casamento não é o fim da jornada, mas 
apenas o começo de uma longa estrada viajada a 
dois. Nessa estrada há grandes momentos de 
felicidade, compreensão, respeito, valorização, 
encorajamento, proteção e muitas outras expressões 
de amor. Porém, essa estrada não é sempre fácil de 
se viajar; há momentos de dificuldade, tristeza, 
ansiedade, decepções, mágoas, incertezas e muitos 
outros perigos. Um grande diferencial entre tais 
momentos são como o casal lida com as milhares de 
decisões que precisam ser tomadas no decorrer da 
vida conjugal. Existem decisões a serem tomadas 
diariamente, desde as mais supérfluas até as mais 
importantes. Essas muitas decisões em sua coletânea 
traçam o rumo da vida do casal e ditam o tom da 
vida a dois. 

O autor de Eclesiastes enfatiza que existem muitas vantagens na união de duas pessoas. 
A união de duas pessoas proporciona um aumento de possibilidades de sucesso em 
várias áreas da vida, inclusive em tomar decisões. Considerando as milhares de decisões 
que aparecem na vida do casal, e as vantagens de tomá-las em união, porque muitas 
vezes é tão difícil entrar em acordo? Qual são os motivos que tornam difícil essa parte 
da vida matrimonial? “De onde vêm as brigas e as discussões que há entre 
vocês? De onde elas vêm, senão daqueles maus desejos que estão 
constantemente lutando dentro do corpo de vocês?” (Tiago 4.1). Se formos 
honestos, veremos que o assunto a ser decidido raramente é o motivo pelas diferenças, 
brigas, e discussões que são tão comuns quando o casal tenta entrar em acordo. Nas 

“É melhor haver dois do que uma pessoa, duas trabalhando juntas 
podem  ganhar muito mais. Se  uma  delas  cai,  a  outra  ajuda  a  se 
levantar. Mas se  alguém  está sozinho e  cai, fica em má situação 
porque não tem ninguém que o ajude a se  levantar. E  se faz  frio, 
dois podem dormir  juntos e  se esquentar. Como, porém, manter‐
se  aquecido  sozinho?  Uma  pessoa  pode  ser  vencida,  mas  duas 
conseguem defender‐se.” – Eclesiastes 4.9‐12
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palavras de J. Sidlow Baxter, “Qual é a diferença entre um obstáculo e uma 
oportunidade? A nossa atitude em relação a eles. Toda oportunidade tem um 
obstáculo e todo obstáculo tem uma oportunidade”.7   Cada decisão a ser tomada 
oferece uma oportunidade para crescimento e ao mesmo tempo um obstáculo a ser 
superado. A nossa atitude e o nosso comportamento durante uma decisão a ser tomada 
determinará se aproveitamos a oportunidade ou se trombamos com o obstáculo. 

Considere algumas das maneiras mais comuns usadas ao tentar entrar em acordo: 
1. Ausência de conflito.

a. Um cônjuge chega a uma decisão sem considerar o outro para evitar um 
possível conflito.

b. A pessoa considerar as alternativas e escolhe a que acha melhor.

2. Compromisso a Meio-Termo.
a. Cada cônjuge apresenta a sua opinião ou desejo.
b. O casal chega a um compromisso no meio dos dois extremos.

3. Sobrevivência do mais determinado.
a. Ambos estão convencidos de que suas opiniões são corretas.
b. Lutam pela decisão até que um enfraqueça.
c. O que conseguir agüentar mais ganha.

4. Manipulação. 
a. Lógica versus Emoção 

• Um cônjuge tenta se sobressair numa discussão usando a sua 
lógica, enquanto o outro tenta se sobressair numa discussão 
usando as suas emoções.

• Ganha aquele que tem o melhor desempenho.
• O que torna essa maneira chantagem e quando a lógica ou a 

emoção são usadas como armas para vencer no momento da 
decisão. Nenhuma dessas opções é automaticamente superior a 
outra. Uma decisão balanceada considera ambas, tanto a lógica 
como a emoção. O problema é usá-las para a chantagem. 

b. Chantagem 
• Se você fizer do meu jeito, eu lhe darei... (dinheiro, sexo, uma 

noite fora, etc.).
• Um cônjuge força o outro a concordar ao oferecer ou recusar 

certos favores.
• A manipulação é o uso ilegítimo de poder e que eventualmente 

semeia desconfiança no relacionamento. 

5. Questão de Importância.
a. Um cônjuge tem uma opinião muito forte com respeito a um assunto, 

enquanto o outro não se importa.
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b. A decisão é feita por aquele que está convencido; o outro apenas 
consente.

6. Opinião de um “Especialista”.
a. O cônjuge com mais experiência ou conhecimento naquele assunto 

especifico dá o seu parecer ajuizado.
b. O outro cônjuge então, por saber menos acerca do assunto em questão, 

concorda em aceitar a decisão do “especialista”.

7. Entrando pelas “Portas” da Oportunidade.
a. Caso uma oportunidade se apresentar, a "porta estando aberta", entende-

se que a decisão deve ser um “sim”.
b. Caso uma oportunidade não se apresentar, a "porta estando fechada", 

entende-se que a decisão deve ser um “não”.
c. Um problema notável com esta visão é que nem sempre a porta aberta é 

a melhor solução!

“Se  há  alguém  entre  vocês  que  seja  sábio  e  entendido,  então  que  essa 
pessoa mostre, por meio do seu comportamento, que age com a humildade 
que  a  sabedoria  lhe  dá.  Porém  se  há  inveja,  amargura  e  egoísmo em  seus 
corações, não se gabem da sua sabedoria, pois se vocês se gabarem estarão 
mentindo contra a verdade; Essa não é a sabedoria que desce lá do céu. Pelo 
contrário, ele é daqui da terra e, por  isso, não é espiritual, mas do diabo. Pois 
onde  existe  inveja  e  egoísmo,  aí existe  confusão e  toda espécie  de  coisas 
ruins. Mas  a  sabedoria  que desce  lá  do céu  é,  acima  de  tudo, pura;  depois 
pacífica,  bondosa  e  amigável.  Ela  é  cheia  de  misericórdia,  produz  uma 
colheita de boas obras e é também imparcial e sincera.” – Tiago 3.13‐17

Baseado no texto acima, respondas as seguintes perguntas:

 Existem quantos tipos de “sabedoria”? Quais são?

 Como que estas sabedorias sãos manifestas?

 Quais sãos as origens destas sabedorias?

 Quais sãos os resultados destas sabedorias?

 Como que estas sabedorias podem ser manifestas no casamento? 
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Um modelo para Tomar Decisões

1. Orem a Deus pedindo sabedoria e compreensão. “Também lhes digo que 
se dois de vocês concordarem na terra em qualquer assunto sobre o 
qual pedirem, isso lhes será feito por meu Pai que está nos céus. Pois 
onde se reunirem dois  ou três em meu nome, ali e estou no meio 
deles” (Mateus 18.19-20). Essas palavras de Jesus foram ditas no contexto de 
lidando com conflitos. A promessa de Jesus é que Deus estará presente com 
aqueles que estão tentando achar paz e entrar em acordo.

2. Identifique a questão ou decisão a ser resolvida. Focalize a sua energia e 
atenção no assunto específico e imediato a ser tratado. Não é beneficial 
relembrar assuntos do passado que não foram totalmente ou somente 
parcialmente resolvidos. Tente lidar com uma coisa de cada vez. 

3. Cada pessoa compartilhe os fatos, pensamentos e emoções associados com a 
questão. Entrando em acordo não se trata somente de tomar decisões sabias. É 
importante mostrar compaixão e respeito pelos pensamentos e emoções das 
pessoas envolvidas.

4. Estabeleçam um alvo que pode ser alcançado. Os melhores alvos são claros, 
específicos, realistas e compartilhados . O casal, para que haja união de 
pensamento e esforço, precisa trabalhar na mesma direção. Quando a decisão é 
muito grande, talvez seja importante dividir tal questão em pequenos e 
alcançáveis passos. 

5. Façam uma lista de possíveis alternativas para solucionar o problema. 
Grande maioria das decisões a serem tomadas proporcionam varias opções a 
serem tomadas. É importante saber quais são as possíveis opções para que então 
uma decisão sábia e informada pode ser tomada. 

6. Avaliem as possibilidades, contemplando as conseqüências de cada opção. É 
importante saber quais são as possíveis conseqüências de cada opção, para então 
tomar a melhor decisão. 

7. Escolham a alternativa que vai alcançar o alvo com menos custo e mais 
recompensa. É importante nesse passo que o casal tome a decisão em união, e 
que depois de tomada a decisão ninguém fique jogando a culpa um no outro. O 
casal arca com as conseqüências boas como ruins. 

8. Coloquem o plano em ação. Cada pessoa precisa estar disposta a fazer a sua 
parte para que haja sucesso na decisão tomada. 

9. Depois de um tempo avalie o plano para medir o progresso. Grande maioria 
dos planos precisam de uma manutenção no decorrer do tempo. Outra vantagem 
desse passo é que nem todas as decisões serão bem sucedidas, então é 
importante haver uma avaliação para que os mesmos erros não se repitam. 
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Tomando Decisões Financeiras 

Uma das áreas mais difíceis de entrar em 
acordo são as finanças. A nossa sociedade 
aparenta ser movida pelo dinheiro, onde 
tudo é de alguma maneira dependente 
disso. Conseqüentemente as nossas vidas, 
e muitas vezes o nosso conceito de 
felicidade, estão entrelaçadas com o 
dinheiro. A influência é tão grande que 
chega até ser difícil pensarmos em algo 
que não necessita do dinheiro. O dinheiro 
é tão forte, que acabamos vivendo ou 
s o b r e v i v e n d o b a s e a d o n e l e . O 
consumismo tem se tornado uma doença 
que tem afetado o bem estar do 

casamento. Vivemos endividados, sobre carregados e estressados na busca insaciável do 
dinheiro. Mas é possível viver com o controle sobre o dinheiro. O bom manejo do 
dinheiro exige sabedoria e união entre o casal. 
 

10 Sugestões para o Sucesso Financeiro:8

1. Peça sabedoria a Deus. Num mundo sufocado pelas pressões financeiras, tudo 
pode ser perdido por decisões erradas. “Se algum de vocês tem falta de 
sabedoria, peça-a a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade; e 
lhe será concedida” (Tiago 1.5).

2. Analise seu padrão de vida. Um passo importante em direção ao sucesso 
financeiro é fazer uma analise dos gastos e despesas do casal. Antes de fazer um 
planejamento é preciso determinar onde está sendo gasto o dinheiro. O casal que 
não aprende a viver dentro da sua capacidade financeira está caminhando rumo a 

“Quem ama o dinheiro jamais terá o suficiente; quem ama as riquezas 
jamais  ficará satisfeito com os seus rendimentos. Isso também não faz 
sentido. Quando aumenta os bens, também aumentam os que os 
consomem. O homem sai nu do ventre de sua mãe, e como vem, assim 
vai. De todo o trabalho em que se esforçou nada levará consigo. Há 
também outro mal terrível: Como o homem vem, assim ele vai, e o que 
obtém de todo o seu esforço em busca do vento? Passa toda a sua vida 
nas trevas, com grande frustração, doença e amargura.” – Eclesiastes 
5.10-11, 15-17
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desgraça financeira. “De fato, a piedade com contentamento é grande 
fonte de lucro, pois nada trouxemos para este mundo e dele nada 
podemos levar; por isso, tendo o que comer e com que vestir-nos, 
estejamos com isso satisfeitos. Os que querem ficar ricos caem em 
tentação, em armadilhas e em muitos desejos descontrolados e nocivos, 
que levam os  homens a mergulharem em ruína e na destruição, pois o 
amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Algumas pessoas por 
cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé e se atormentaram com muitos 
sofrimentos” (1 Timóteo 6.6-10).

3. Tenha alvos realistas e alcançáveis. Para ter um sucesso financeiro é preciso 
ter alvos e metas. Caso contrário o dinheiro será gasto em coisas supérfluas e as 
coisas “importantes” nunca serão alcançadas. “Não esgote suas forças 
tentando ficar rico; tenha bom senso! As  riquezas desaparecem assim 
que você as contempla; elas criam asas e voam como águias pelo 
céu” (Provérbios 23.4-5). 

4. Faça um orçamento. Sucesso financeiro exige bom planejamento. É preciso 
traçar um plano realista para controlar as despesas e direcionar os gastos. Os 
alvos financeiros raramente serão alcançados sem a ajuda de um orçamento. 

5. Livre-se das dívidas. As dívidas são os maiores empecilhos para o sucesso e a 
paz financeira de um casal. Pois elas acabam pesando no orçamento família e 
diminuindo as chances de alcançar o sucesso financeiro. A eliminação das 
dívidas precisa ser uma alta prioridade para o casal. “Conservem-se livres do 
amor ao dinheiro e contentem-se com o que vocês têm, porque Deus 
mesmo disse: ‘Nunca o deixarei, nunca o abandonarei’” (Hebreus 13.5).

6. Compre a vista. É mau negócio pagar juros; é bom negócio ganhar descontos 
por pagar a vista. Pagando o preço inteiro você poupa juros do crediário e 
também elimina o peso das prestações no decorrer dos próximos meses. 
Ferramentas financeiras como cartões de credito e cheques especiais são 
raramente uma boa idéia. A realidade é que esses tipos de ferramentas acabam 
sendo uma armadilha financeira devido aos juros compostos que rapidamente 
aumentam o valor das dívidas. O melhor é se esforçar para pagar a vista.    

7. Desenvolva um fundo de emergência. O fundo de emergência é um valor que 
temos imediatamente disponível para qualquer emergência. Sabemos que as 
emergências virão, mas raramente estamos preparados. Sabendo que teremos 
emergências e mesmo assim não nos preparamos, o que isso diz a nosso 
respeito? Quando temos esse fundo as emergências não se passam de simples 
inconveniências. 

8. Poupe para o futuro. “Por mais que um homem viva, deve desfrutar sua 
vida toda. Lembre-se, porém, dos dias  de trevas, pois serão muitos. 
Tudo o que está para vir não faz sentido” (Eclesiastes 11.8). O autor de 
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Eclesiastes descreve a velhice como os “dias de trevas”, mas se nos prepararmos 
financeiramente para o futuro pelo menos teremos um pouco de alívio. 

9. Seja paciente. Sucesso financeiro exige disciplina e paciência. Existem 
exceções a essa afirmação, mas elas são raras. A maioria dos casais que tem 
sucesso financeiro foi através de dedicação e paciência. 

10. Inclua a família. Deixe que a administração financeira seja um projeto familiar. 
Dessa maneira todos poderão fazer a sua parte no sucesso financeiro da família. 

Entrando em Acordo
Parte Prática9

Descreva abaixo a porcentagem que você acha ideal no processo de tomar decisões em relação a 
sua participação e a do seu cônjuge.

Tomando as decisões      Ele  Ela
Na escolha de um carro novo     ____  ____
Na escolha de uma casa                  ____  ____
Na escolha de móveis      ____  ____
Na escolha de eletrodomésticos                 ____  ____
Na escolha de roupas      ____  ____
Na escolha de amigos em comum    ____  ____
Na escolha de diversão      ____  ____
Na escolha de uma igreja     ____  ____
Na escolha de como criar os filhos    ____  ____
Na escolha de assistir qual canal de TV    ____  ____
Na escolha de quantos filhos vão ter    ____  ____
Na escolha de onde vão morar     ____  ____
Na escolha de onde vão passar as férias    ____  ____
Na escolha de que maneira o dinheiro vai ser gasto  ____  ____
Na escolha de quando fazer sexo    ____  ____

Responda as seguintes perguntas:
1. Quem tomava a maioria das decisões na sua família de origem? Como que o seu 

cônjuge responderia esta pergunta?

2. No seu casamento vocês já conversaram sobre este assunto? Chegaram a alguma 
conclusão como vão ser tomadas as decisões grandes e pequenas?

3. O que farão quando houver uma situação onde os dois tem opiniões diferentes e a um 
grande impasse?
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4. Você acha que deveria ter o direito de tomar uma decisão sem consultar o seu cônjuge? 
Se a resposta é sim, em que áreas da sua vida conjugal você teria este direito?

Complete as sentenças a seguir:
1. Eu tenho medo de tomar decisões quando...

2. Eu tenho medo de deixar o meu cônjuge tomar decisões quando...

3. Eu gostaria de tomar decisões quando...

4. Eu gostaria que o meu cônjuge tomasse decisões quando...

5. Eu gostaria de ser consultado (a) nas seguintes decisões...

Avaliando as Nossas Atitudes Financeiras:10 
1. Até que ponte a sua felicidade esta ligada ao dinheiro?

2. Seus sonhos, planos, e pensamentos sempre exigem dinheiro para sua realização?

3. Seu sucesso pessoal e a sua imagem própria estão vinculados a quanto dinheiro ganha 
ou gasta? 

4. Você consegue distinguir entre desejos e necessidades?

5. Suas compras são egoístas ou trazem benefícios para todos?

6. Os seus desejos ditam os seus gastos?

Eternamente Juntos - Igreja de Cristo                        Enio Latorre Jr & Jerry Heiderich

10 Deus e o Dinheiro. Bryan J. Bost. Editora Vida Cristã.



50

ORÇAMENTO FINANCEIRO
Planejamento Mensal

RENDA MENSAL      R$____________________

 Contribuição a Deus     R$____________________
 Poupança (Fundo de Emergência)  R$____________________
 Mesada para o Marido    R$____________________
 Mesada para a Esposa     R$____________________ 
 Alimentação      R$____________________
 Aluguel ou prestação da casa    R$____________________
 Conta de luz      R$____________________
 Conta de água      R$____________________
 Telefone      R$____________________
 Conta de gás      R$____________________
 Seguro hospitalar     R$____________________
 Seguro do carro     R$____________________
 Combustível/Manutenção do carro   R$____________________
 IPVA (divida o total em 12 meses)              R$____________________
 IPTU (divida o total em 12 meses)  R$____________________
 Roupas e calçados     R$____________________
 Médico e farmácia     R$____________________
 Material escolar     R$____________________
 Férias        R$____________________
 Recreação      R$____________________
 ..................................     R$____________________
 ..................................     R$____________________

Paz Financeira – Eliminar Dívidas
Prestação/Dívidas (listar do menor valor para o maior valor)
 a. ...............................................   R$____________________
 b. ...............................................   R$____________________
 c. ...............................................   R$____________________

Alvos e Metas Financeiras  
1- .....................................     R$____________________
2- .....................................     R$____________________
3- .....................................     R$____________________
4- .....................................     R$____________________

SALDO TOTAL      R$____________________
RENDA MENSAL      R$____________________

(Isto é apenas uma sugestão para o orçamento do casal, os itens podem variar 
dependendo da situação)
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VII. Relacionamento Sexual

Introdução

Quando duas  pessoas se amam, estão 
comprometidas com o Senhor e uma com a outra 
até que a morte as separe, não há limite para o 
prazer sexual que podem experimentar. O sexo 
foi criado por Deus não somente para propagar a 
raça humana, mas também para a satisfação 
sexual do casal. No entanto, o conceito de sexo 
tem sido distorcido e se tornado muitas vezes 
uma fonte de constrangimento, amargura, e 
conflito no casamento. 

As “vozes” que influenciaram a Visão Cultural do sexo:

As Vozes Vitorianas
• “Aquilo” é só para os homens.
• Não se fala sobre “aquilo”, e se esconda debaixo dos cobertores com as luzes 

apagadas para que nada aconteça.
• Só tem uma posição certa para fazer “aquilo”.

As Vozes de Certas Perspectivas Religiosas
• Sexo é mau e pecaminoso.
• “Relações sexuais são nunca sem pecado, mas Deus o desculpa pela sua graça 

porque o estado de casamento é o trabalho dele.” –Martim Luther
• Sexo é um mal necessário com o único propósito sendo a procriação. 

 As Vozes Maternas
• Só “aqueles tipos” de moças gostam de sexo.
• Sexo é uma coisa do homem, a mulher tem que simplesmente suportar. 

As Vozes de Mulheres Casadas mais Velhas
• Dê sexo para ele assim pode ter seus filhos.

“O que são essas vozes do lado de fora da porta aberta do amor, 
que nos fazem  jogar fora o nosso contentamento e implorar por 
algo a mais?” – Don Henley 
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• A mulher deve usar o sexo como uma arma para conseguir o que quiser.
• Depois de algum tempo de casamento o sexo acaba ficando monótono e 

enjoativo.

As vozes da Mídia
• Sexo sempre acontece naturalmente.
• As pessoas estão sempre e imediatamente dispostas, interessadas, e consumidas 

de paixão.
• O cansaço e o stress desaparecem com um simples olhar ardente.
• O homem e a mulher sempre sabem tudo, fazem tudo certo, e são 

automaticamente amantes perfeitos.

As vozes da Revolução Sexual 
• Amor e sexo são duas coisas separadas e podem existir sem vinculo. 
• O prazer sexual pode ser buscado como a meta máxima.
• Sexo é algo sem barreiras, sem regras, e sem conseqüências. 

Essas perspectivas sobre o sexo são distorcidas e não estão de acordo com a visão de 
Deus.

A Visão de Deus acerca do Sexo
Deus criou o sexo para ser algo edificante e unificador dentro do compromisso do 
casamento. O sexo é uma expressão de amor que une o casal fisicamente, 
emocionalmente e espiritualmente formando assim um relacionamento abençoado e 
especial. Esse conceito tem sido distorcido e se tornado uma fonte de frustração e 
amargura. É preciso reavaliar as nossas percepções e renovar as nossas atitudes.

• O presente do sexo para criar vida
o Gênesis 1.28 – Sexo é um privilegio especial de criar uma criança 

através do amor do casal.
• O presente do sexo para uma união intima

o Gênesis 2.24 - Dois corpos separados tornaram-se tão unido, tão 
conectados, tão interligados em corpo, alma e espírito, que Deus os vê 
como um corpo em vez de dois.

o Efésios 5.31-32 - A palavra de Deus fala que a união intima de um casal 
é um exemplo terrestre da união espiritual entre Cristo e a sua igreja.

• O presente do sexo para conhecimento

“Não  se  amoldem  ao  padrão  deste  mundo,  mas  transformem‐se  pela 
renovação  da  sua  mente,  para  que  sejam  capazes  de  experimentar  e 
comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus.” – Romanos 12.2

Eternamente Juntos - Igreja de Cristo                        Enio Latorre Jr & Jerry Heiderich



53

o Gênesis 4:1 - Um marido e uma esposa recebem um conhecimento 
intimo um sobre o outro que eles não têm com mais ninguém.

• O presente do sexo para prazer
o Deus dedicou um livro inteiro da bíblia, Cânticos dos Cânticos, ao 

assunto de prazer sexual no casamento.
o Provérbios 5:15,18-19

• O presente do sexo como uma defesa contra tentação
o Sexo pode ser usado como uma força poderosa para o bem ou para o 

mal.
o Para ter certeza sexo seria usado para o bem, Deus embrulhou seu 

presente dentro da união dos votos de casamento (Provérbios 5.15).
o Defesa contra a Tentação (I Coríntios 7.3-5):

 A palavra “dever” tem hoje em dia uma conotação negativa, mas 
o significado aqui nestes versículos é o de compromisso de 
cumprir os votos feitos na aliança matrimonial. 

 O principio da necessidade (v.3) – Deus nos deu o presente da 
necessidade sexual. Paixão sexual é um presente dado por Deus. 
Quando entendemos isso e começamos a fazer tudo que podemos 
para cumprir a necessidade dos nossos cônjuges, o 
relacionamento irá ser abençoado como uma união intima e cheia 
de prazer físico. 

 O principio da autoridade (v.4) – A esposa dá o presente do corpo 
dela para seu marido e ele dá o presente do seu corpo para ela.

 O principio da fidelidade (v.5) – O privilegio de desfrutar 
sexualmente um do outro vem com uma responsabilidade de 
fidelidade.

• O presente do sexo para consolo
o II Samuel 12.24
o Fazendo sexo assim é rico em compaixão e amor. 

Causadores de Problemas Sexuais

1.Ignorância sobre o assunto. 
Infelizmente acreditamos no 
mito de que procurar ajuda em 
r e l a ç ã o a o s e x o é a l g o 
vergonhoso e errado. Queremos 
ter ótimos relacionamentos 
sexuais, mas não investimos 
tempo e nem energia para nos 
informar sobre o assunto. 
Existem excelentes recursos 
literários para melhorar o sexo 
no casamento. Informe-se!
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2. Nossas Atitudes
• Quando não quero fazer sexo... se pergunte por que?

o A vida está muito estressante?
o O Sexo não é tão importante como os outros itens na sua vida?
o Está magoado ou bravo com o seu cônjuge?
o Tem uma visão de sexo destorcida?
o Deixou-se ter padrões e pensamentos incorretos sobre o sexo?
o Para muitas mulheres, o problema não é o seu casamento, mas 

sim a sua atitude. Elas talvez não querem fazer sexo porque não 
compreendem o plano de Deus para o sexo no casamento. 

• A Atitude de Deus – I Corintios 7.3-5

3. Responsabilidades do Cotidiano
• Faça sexo uma prioridade (Ex. arrume uma baba para cuidar das 

crianças, etc).
• Deixe o quarto um lugar sagrado só para vocês dois.
• Aproveitar “Uma Rapidinha”.
• Saia para namorar uma vez por semana ou quando puder.
• Planejem férias pelo menos uma vez por ano.
• Participem de retiros e seminários para casais.  

4. Nossos Passados
• Culpa de pecado sexual

o Isaias 43.18-19
o Liberte-se do passado – Traga a situação diante Deus, peça 

perdão, e corte todas as cordas que te atam ao passado. É 
importante trazer cada nome e ato diante do Senhor, assim Ele 
poderá te perdoar uma vez por tudo.

o Receba o novo - Aceite o perdão e ore a Deus agradecendo pelo 
seu perdão.

• Abuso Sexual – É possível superar a dor do abuso sexual?
o Você acredita que Deus pode te curar do seu abuso sexual e 

desenvolver um relacionamento intimo e satisfatório com seu 
cônjuge? Precisa confiar em Deus:

 Gênesis 50.20
 I Pedro 5.10
 Joel 2.25
 Jeremias 29.11

o Se você nunca conversou com alguém sobre o seu sofrimento, 
considere ajuda profissional.
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Reconhecendo as Diferenças

Não é novidade de que os homens e as mulheres são 
seres diferentes, especialmente quando se trata do 
sexo. Muitas das dificuldades nesta área são resultado 
da falta de entendimento destas diferenças. Porém os 
homens e mulheres, também tem muito em comum, 
como em suas necessidades de amor, admiração e 
respeito. Também são parecidos no desejo de achar 
sentido e propósito na vida e na necessidade  desfrutar 
do amor físico e emocional.

Diferenças em Sexualidade

              Homens                                             Mulheres   

Orientação               Física     Relacional
   Compartimentalizado   Abrangente
   Intimidade Física   Intimidade Emocional
   Variedade    Segurança

Sexo é uma prioridade alta                       Outras prioridades podem ser 
mais alta

Estimulação  Visão     Toque
   Cheiro     Atitudes
   Centrado no corpo   Ações
        Palavras
        Centrado na pessoa

Necessidades   Respeito    Entendimento
   Admiração    Amor
   Querido fisicamente   Queridas emocionalmente
   Não ser depreciado   Tempo

Reação   Não cíclico    Cíclico
   Excitação rápida   Excitação lenta
   Inicia (normalmente)   Responde (normalmente)
   Dificilmente distraído   Facilmente distraída

Orgasmo   Propagação de espécie   Propagação de intimidade
   Mais curto e mais intenso  Mais longo e mais profundo
   Orientado ao lado físico   Orientado ao lado emocional

Orgasmo necessário para satisfação         Satisfação possível sem 
orgasmo

Informação foi traduzida do livro Intimate Issues por Linda Dillow e Lorraine Pintus
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Sugestões para O Marido

Dez Sugestões para o Marido
- Paul Faulkner e Carl Brecheen

1. Comunique verbalmente o seu 
amor por ela. O sexo para as nossas 
esposas está ligado com o seu lado emocional. 
Quando elas estiverem se sentindo amadas elas 
estarão mais receptivas e interessadas em 
expressar esse amor sexualmente. 

2. F a ç a e l o g i o s s i n c e r o s e 
freqüentes. Elogios não devem ser feitos 
somente nos momentos em que estivermos 
interessados em sexo. É preciso desenvolver em 
nossos casamentos um contexto onde nossas 
esposas se sentirão amadas, queridas, e atraentes. 
Esse contexto é criado através de elogios sinceros 
e freqüentes.  

3. Fale bem sobre ela perante 
outras pessoas. As nossas esposas têm 
muitos talentos e qualidades maravilhosas. 
Precisamos aprender a reconhecer esses talentos e 
expressar a nossa apreciação sobre elas perante as outras pessoas. 

4. Comunique mas não critique. O assunto do sexo precisa ser 
conversado se queremos que ele melhore em nossos relacionamentos. Mas 
devemos lembrar que esse assunto é algo sensível e difícil para a maioria das 
pessoas.  

5. Mantenha viva a atitude de romance e namoro. O 
romance e o namoro não devem morrer assim que os votos de casamentos são 
ditos. A atitude de romance tem que ser constantemente reavivada. Romance é 
mais bem demonstrado em pequenos e constantes atos de expressão de amor. 
Um bom começo é reservar um dia por semana para namorar com as nossas 
esposas.   

6. Não tenha pressa ao fazer sexo. Lembre-se “muita calma 
nesta hora!”. O estimulo sexual das mulheres são diferentes do que o dos 
homens. Para o prazer das nossas esposas é preciso carinho e afeto que são 
feitos com tempo e muita calma. Precisamos lembrar que o nosso prazer sexual 
não é o único objetivo a ser alcançado. 
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7. Descubra o que ela gosta no sexo. É arrogante achar que 
sabemos tudo sobre a sexualidade da mulher. Precisamos mostrar humildade 
suficiente para reconhecer a necessidade de aprender com as nossas esposas. O 
homem que não estiver disposto a aprender com a sua esposa terá uma esposa 
insatisfeita.  

8. Não se esqueça da sua higiene pessoal. Higiene pessoal é 
fundamental para uma vida sexualmente ativa e saudável. Não há desculpas 
para não ter uma boa higiene pessoal. 

9. Não esqueça do lado emocional. Lembre-se que as nossas 
esposas não estarão interessadas em sexo quando elas estiverem feridas ou 
magoadas emocionalmente e quando o ambiente não for propicio ou adequado. 
Precisamos ser sensíveis com o lado emocional das nossas esposas e em 
desenvolver uma ambiente seguro, apropriado e romântico. Caso contrário os 
nossos relacionamentos sexuais não alcançarão o seu potencial.  

10.Comunique a ela o quanto ela significa e é 
importante para você. Precisamos aprender a expressar o quanto as 
nossas esposas significam para nós. Essa comunicação não deve ser somente 
verbal, mas também através de gestos e ações que expressem o nosso amor. 
Lembre-se de que uma mulher valorizada emocionalmente é uma mulher 
interessada sexualmente.  

Sugestões para A Esposa

Sendo Santa e Sensual
 Muitas mulheres cristãs acreditam que sexo é um presente de Deus mais não sentem a 
permissão para desfrutar-se nos prazeres sensuais do amor e sexo no casamento.  O 
resultado é que acabam se depravando e aos nossos maridos de um dos maiores 
presentes de Deus: a habilidade de sentir prazer físico como também emocional na 
união gerada através do sexo. Deus não tem a expectativa de nos tornar santas e 
sensuais em um dia. Ele pede que tomemos os passos na direção certa para que Ele nos 
transforme em amantes santas e sensuais. Ele nos criou para sermos santas e sensuais. 
Quando Deus criou a mulher Ele juntou a sua sexualidade com a sua espiritualidade 
(Efésios 5.31-32).

Retrato da Esposa Santa e Sensual
• Ela é receptiva - Cântico dos Cânticos 4.16
• Ela é aventureira – 7.11-13
• Ela é desinibida – 2.6, 4.16, 7.1-3
• Ela é expressiva – 2.16, 1.16, 2.3
• Ela é sensual – 5.10-16 Uma mulher sensual é uma mulher sintonizada com o 

seu corpo e a estimulação que recebe através dos seus cinco sentidos.
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•Ela tem a atitude correta – Precisamos arrancar 
o joio de maus pensamentos e plantar sementes 
que vem das escrituras. Você é o que pensa, e o 
que pensa sobre sexo afeta seu relacionamento 
com seu marido. Plante essas sementes:
o“Gazela amorosa, corça graciosa; que meus 
seios sempre o fartem de prazer, e sempre o 
embriaguem meus carinhos.”  (Provérbios 
5.19)
o“Sua boca é própria doçura: ele é muito 
desejável. Esse é meu amado, esse é meu 
querido.”  (Cântico dos Cânticos 5.16)
o“Eu pertenço ao meu amado e ele me 
deseja.”  (Cântico dos Cânticos 7.10)
oLembre-se que os sentimentos de seu marido 
sobre sua masculinidade estão enraizados 
dentro da sua habilidade como amante. Seu 
marido se sente rejeitado quando você rejeita 
os seus avanços sexuais.
oSua mente é seu maior órgão sexual, use-a para 
se tornar a amante santa e sensual que Deus quer 
de você.

• Ela cuida de seu corpo 
o O que você acha que os homens notam primeiro? Pesquisa do jornal 

Americano USA Today concluiu que - 39% dos homens disseram os 
olhos, 25% disseram que é o sorriso, e só 14% disseram que é o corpo 

o A maioria dos homens acha que mulheres de peso normal são mais sexy 
que mulheres muitas magras. 

o O mais importante é descobrir o que é atraente para seu marido. Não 
deveríamos agradar os críticos da moda mais deveríamos agradar nossos 
maridos.

o Reconheça a perspectiva de Deus - Salmos 139.14
o Não se castigue - O objetivo não é ser um tamanho específico. O 

objetivo é fazer o melhor com o que você tem e só colocar dentro de seu 
corpo o que é de beneficio a seu “templo”.

o Tenha uma perspectiva realista sobre o seu corpo. Faça o melhor com o 
que Deus te deu. Não existe uma mulher feia, só uma mulher que falha 
em se cuidar. 

Dez Sugestões para a Esposa
- Paul Faulkner e Carl Brecheen

1. Invista tempo e energia para ser uma esposa atraente. 
2. Cuide da sua saúde e higiene pessoal. 
3. Ao fazer sexo tenha um tempo disponível sem qualquer 

distração. 
4. Leia alguns bons livros sobre o assunto do sexo.
5. Deixe a suas inibições e participe com vontade e disposição. 
6. Acolha e aceite as iniciativas dele de fazer sexo.
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7. Seja carinhosa e então desenvolva um contexto sexualmente 
positivo.

8. Ensine a ele o que te dá prazer. 
9. Esteja disposta a também tomar a iniciativa em fazer sexo.
10. O assegure da masculinidade dele. 

Relacionamento Sexual
Parte Prática

A finalidade deste questionário é melhorar a comunicação do casal na área do relacionamento 
sexual, tentando descobrir o que seu cônjuge pensa, mas talvez nunca tenha tido liberdade de 
expressar. O casal deve responder em separado, mas depois deve dialogar em cima das 
respostas. Tome todo o tempo que for necessário e fique preparado para enfrentar talvez alguma 
resposta com a qual você não concorda.

1. Seu cônjuge desfruta tanto quanto você do ato conjugal?

2. Você deseja ter relações tão freqüentemente quanto seu cônjuge?
Sim_____________      
Não_____________      
Não sei____________

3. Você considera as relações sexuais satisfatórias?
Sim__________      
Às  vezes_________    
Não_________

4. A TV no quarto prejudica seu relacionamento sexual e sua comunicação?
 Sim__________
 Não_________
 Às vezes_________

5. O tempo gasto na preparação para o ato sexual em si, é: 
Muito___________
Pouco___________
Suficiente___________

6. Prefiro ter relações sexuais:
No claro_____________
À penumbra_____________ 
No escuro____________

7. Tendo em vista a ilustração onde o casal é comparado à alpinistas, você prefere: 
A subida __________
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O pico___________ 
A descida_________

8. Quais as partes do seu corpo que produz maior prazer? O que você gostaria que o seu 
cônjuge fizesse mais vezes?  

9. Ter relações como meio de reconciliação (após discussão desagradável): 
Descontentame____________ 
Ajudame______________ 
É indiferente para mim______________

10. Você usa o sexo como uma arma contra seu cônjuge?
Sim___________ 
Não__________ 
Às vezes__________

11. Quando você não deseja sexo você:
Comunica __________
Não diz nada________ 
Encontra uma desculpa___________

12. Você continua cuidando de sua aparência como fazia quando recém casados.
Sim________
Não_________
Nem sempre__________

13. O seu passado perturba sua atitude durante o ato sexual?
Sim_________
Não_________
Às vezes___________

14. Na sua opinião a freqüência do seu relacionamento sexual é:
Baixa____________
Alta____________
Suficiente_________

15. Seu quarto apresenta condições românticas, emocionalmente seguras e de privacidade 
satisfatórias?

16. Quais situações são idéias para você fazer sexo? 

17. Quais são alguns sentimentos ou situações que inibem o seu interesse em fazer sexo?

18. O que você pode fazer para melhorar o seu relacionamento sexual?
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Sugestões Práticas:

 Orem sobre esse assunto, pedindo a ajuda de Deus para 
renovar as suas atitudes e percepções irrealistas.

 Leia alguns bons livros sobre o assunto do sexo.
 Reservem uma ocasião por semana para fazerem algo juntos. 

Exemplos:
 Andar no parque.
 Ir ao Cinema.
 Jantar juntos.
 Passear no shopping, etc...

 Converse sobre o assunto de uma maneira positiva e sem 
críticas.

 Caso seja necessário procure ajuda de um profissional ou casal 
mais velho. Não deixe a amargura e frustração crescerem 
demais... Procure ajuda! 
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VIII. Espiritualidade no Casamento

“Nós  não  somos  seres  humanos  tendo  uma  experiência  espiritual, 
somos seres espirituais tendo uma experiência humana”.  

‐ Pierre Teilhard de Chardin

Uma das maiores obras de arte 
encontra-se no teto da Capela 
Sistina, em Florência na Itália.  
De 1508 a 1512 Michelangelo, 
deitado num andaime, criou uma 
das mais belas representações da 
história da forma humana e o 
drama entre o ser humano e 
Deus.

Infelizmente esta obra prima começou a desbotar quase imediatamente.  Em menos de 
um século as cores originais eram quase irreconhecíveis, cobertas de sujeira, resíduos de 
fumaça, resultantes de rituais católicos praticados na capela.  Foi aplicado verniz na 
esperança de preservá-la, mas só serviu para escurecer ainda mais o teto.

Em 1981, andaimes foram colocados novamente, num projeto audacioso de limpar e 
restaurar as pinturas magníficas de Michelangelo.  Os diretores do projeto usavam uma 
sustância especial chamada “AB-57”.  O trabalho foi extremamente meticuloso, feito 
em quadradinhos de menos de 10 cm quadrados.  A restauração foi completada em 31 
de dezembro de 1989, levando o dobro do tempo do que levou para fazer-la 
inicialmente.  Contudo, o resultado foi surpreendente.  Depois de 500 anos as cores e a 
beleza original foram restauradas (The Marriage Masterpiece. Al Janssen. Tyndal 
House: Wheaton, Il. 2001).

Nesta série de aulas e atividades sobre o casamento estamos fazendo o trabalho de 
restaurar a beleza da obra prima de Deus, o casamento.  Logo no início da história, Deus 
declarou que no casamento somos “uma só carne” (Gn. 2.24).  Temos falado sobre 
vários aspectos do casamento: finanças, comunicação, compromisso, sexo, etc. Porém, 
o ingrediente mais importante, que deve haver como todos os outros, é a união espiritual 
no casamento.  É essencial que o casal se desenvolva espiritualmente para que as suas 
vidas e o seu casamento sejam enriquecidos.
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Intimidade Espiritual

Desenvolver o lado espiritual no lar é fundamental para todas as outras áreas do 
casamento.  Estudos indicam que os casais que integram a espiritualidade no seu 
casamento tendem a diminuir os conflitos, resultando em melhor comunicação, melhor 
adaptação à vida conjugal e mais disposição a reconhecer os benefícios desta vida 
(Mahoney, A., Pargament, T.J., Swank, A. B., Scott, E. Emery, E. & Rye, M. (1999). 
Marriage and the spiritual realm: The role of proximal and distal religious constructs in 
marital functioning.  Journal of Family Psychology, 13 (3), 321-338.)

Numa outra pesquisa descobriu-se que as mulheres religiosas relatam mais 
contentamento, em termos de freqüência de orgasmos e disposição para falar sobre sexo 
com seus maridos, do que as mulheres moderadamente religiosas ou não religiosas.  
Essas mesmas mulheres também disseram estar mais satisfeitas, em geral, com o seu 
casamento.  (Tavris, C., & Sadd, S. (1975). The Redbook report on Female sexuality. 
New York: Dell.)

“O casamento feito no céu é aquele 
em  que  o  homem  e  a  mulher 
enriquecem  mais  juntos  do  que 
jamais  enriqueceriam  sozinhos”.  
Frederick Buechner

O que é espiritualidade no casamento?  Um 
dos desafios da área da espiritualidade 
conjugal é como defini-la.  Espiritualidade é 
c o m p a r t i l h a r s u a v i d a e o s e u 

relacionamento com Deus e um com o outro; é a conexão mais profunda que existe.  
Quando se diz “uma só carne” não se quer dizer apenas proximidade e união física, mas 
também união espiritual.  A dificuldade é que o espiritual, como Deus, é invisível (1 
Tm. 1.17), mas, em Cristo, Deus tornou o espiritual visível (Cl. 1.15).  Então, uma 
forma de entender a espiritualidade no casamento resume-se simplesmente em imitar a 
Cristo.  Ao seguir o seu exemplo, precisamos aprender a por em prática no lar a nossa 
espiritualidade.  Falaremos agora sobre 4 maneiras específicas de praticar ou demonstrar 
a nossa espiritualidade no casamento.

Praticando a Espiritualidade

1. Participar do Corpo de Cristo.

“Consideremos uns aos outros para nos incentivarmos ao amor e às boas 
obras. Não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, 
mas procuremos encorajar-nos uns aos outros.” Hebreus. 10: 24-25
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Para manter a vitalidade e estabilidade do nosso casamento precisamos participar dos 
eventos da grande família de Deus: o culto, aulas de crescimento espiritual aos 
domingos, os grupos pequenos e outras oportunidades para o nosso crescimento 
espiritual.

Precisamos experimentar regularmente a influência do corpo de Cristo.  É a grande 
ferramenta que Deus utiliza para nos formar, transformar e amadurecer.  É a expressão 
visível de Deus.  O casal, sozinho, não dispõe dos recursos para manter o seu casamento 
vivo espiritualmente.  Precisam do apoio e envolvimento de outros.

Se você tem um parceiro que, de boa vontade, participa das atividades da igreja e 
encoraja a sua participação também, você deve agradecer a Deus e seu cônjuge 
regularmente.

2. Tomar a iniciativa e responsabilidade pelo crescimento e amadurecimento 
espiritual da família.

“Maridos, ame cada um a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja e 
entregou-se por ela para santificá-la tendo-a purificado pelo lavar da água 
mediante a palavra, a apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem 
mancha nem ruga ou coisa semelhante, mas santa e inculpável.” Ef. 5. 25-26

Há uma lenda na Groenlândia que diz que quando um estranho batia à porta, ele 
perguntava: “Deus está nesta casa?” (Em Busca do Amor no Casamento. John M. 
Drescher. United Press: São Paulo. 1999. P. 226.). Essa é exatamente a pergunta que 
todo casal precisa fazer.

O outro lado da espiritualidade praticada é como as câmeras no programa “Big Brother 
do Brasil”.  Elas captam tudo que a gente faz em casa, coisas boas e más, as coisas 
propositais e as que fazemos sem querer.  Aquilo que vivemos em casa é o melhor e o 
mais exato reflexo da nossa verdadeira espiritualidade.

O pedido mais freqüente das esposas nesta área é que os maridos tomem a iniciativa no 
amadurecimento espiritual da família. Cabe ao marido liderar o lar na prática da 
espiritualidade. Somos os principais provedores de crescimento espiritual no lar. O 
propósito final do casamento é proporcionar ajuda e encorajamento mútuos para 
alcançarem o céu. Mesmo que os homens não tiveram um ótimo exemplo na sua família 
de criação, é possível desenvolver este hábito.

Ele precisa levar a palavra de Deus para o seu casamento.  Ele não precisa ser um 
grande teólogo nem professor da bíblia, mas simplesmente ler e aplicar as escrituras.  
Pode-se fazer isso no seu dia-a-dia, nos eventos rotineiros da vida, assim como fez 
Jesus. Também, considerando o corre-corre da vida moderna é preciso regularmente 
reservar tempo para a leitura da bíblia com a família.
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Uma segunda prática que se desenvolve no casamento é a da oração. “Não andem 
ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ação 
de graças, apresentem seus pedidos a Deus” (Fl. 4.6). Devemos orar pelo nosso 
cônjuge e com o nosso cônjuge.  Uma maneira de desfrutar das bênçãos de Deus para o 
nosso casamento é através da oração. Precisamos orar juntos para podermos nos tornar 
uma só carne. É pela oração que declaramos, reconhecemos e pedimos a presença de 
Deus no nosso lar. Na oração nós comunicamos os nossos mais fortes e íntimos anseios, 
esperanças e desejos; criamos um ambiente de segurança e amor. Podemos ser 
vulneráveis na oração, confessando as nossas fraquezas e declarando as nossas certezas 
e confianças.

Poucos casais, porém, desfrutam das bênçãos da oração em conjunto. Não desenvolvem 
o hábito de orarem juntos, mesmo que seja um dos pedidos mais comuns das esposas. 
Podemos começar com orações silenciosas, juntos. Cada um passa ao outro os seus 
pedidos, necessidades e agradecimentos, e vocês oram juntos. Depois de um tempo 
podem começar a ler certas passagens da bíblia como orações. Podem ler passagens e 
transformá-las em pedidos de oração, como: “Deus, me ajude a ser cada vez mais 
pronto para ouvir, e demorar para falar e ficar irritado ou irado”  (Tg. 1.19).

Hoje em dia também há muitos livros bons com devocionais bem preparados e 
apropriados para o uso no casamento ou família, como a série de livros intitulada, 
“Orando em Família”, que pode ser encontrado em qualquer livraria evangélica.

Orar juntos é a chave para o crescimento espiritual do casal. Temos a certeza que o 
Espírito Santo de Deus está nos ajudando em todos os nossos esforços para orarmos e 
lermos juntos a Sua palavra.

“Da mesma forma o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos 
como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. 
E aquele que sonda os corações  conhece a intenção do Espírito, porque o 
Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus.” (Rm. 8. 
26-27)

3. Espiritualidade no casamento é tratar bem um ao outro.

“Sejam sábios no convívio com suas mulheres e tratem-nas com honra, de 
forma que não sejam interrompidas  as suas orações. Quanto ao mais, tenham 
todos o mesmo modo de pensar, sejam compassivos, amem-se fraternalmente, 
sejam misericordiosos e humildes. Não retribuam mal com mal, nem insulto 
com insulto; ao contrário, bendigam; pois  para isso vocês foram chamados, 
para receberem bênção por herança.” 1Pedro 3.7-9

Jesus, antes de tomar a última ceia fez algo incrível. Porém, é importante ressaltar 
exatamente o que ele sabia antes. Ele sabia que seria traído, negado, abandonado, 
desacreditado e morto. Mesmo assim o que é que ele fez? “Assim, levantou-se da 
mesa, tirou sua capa e colocou uma toalha em volta da cintura. Depois  disso, 
derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos seus discípulos, 
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enxugando-os com a toalha que estava em sua cintura” (Jo. 13.4-5). O grande 
desafio de Cristo foi servi-los mesmo conhecendo todas as falhas, fraquezas e sabendo, 
de antemão, como reagiriam diante do seu sofrimento e da sua morte. Nós também, na 
intimidade do nosso casamento conhecemos as fraquezas, falhas e pecados do nosso 
parceiro, que com isso, às vezes, se torna a pessoa mais difícil de servir.

Deus nos conhece intimamente e mesmo assim nos ama, perdoa e serve. Da mesma 
forma nós devemos tratar com misericórdia o nosso cônjuge, ou seja, melhor do que 
merece ou espera ser tratado. Abençoar o nosso cônjuge pela forma que nós o tratamos é 
uma das formas mais genuínas de expressar a nossa espiritualidade.

Precisamos rejeitar o modelo da sociedade em que somente as mulheres servem e os 
maridos são servidos. Precisamos superar qualquer mau exemplo. Como pessoas novas, 
seguindo o exemplo maior que é Jesus, devemos servir o nosso cônjuge.

4. Espiritualidade é Intimidade.

A palavra intimidade vem do latim “intimus”, que significa “o que vem de dentro”.  
Jesus reiterou o desejo de Deus, no início da criação, de que fôssemos uma só carne 
quando orou: “que todos sejam um, Pai, como Tu estás em mim e eu em Ti” (João 
17.20-23). Uma das formas mais poderosas de demonstrar a nossa espiritualidade e a 
presença de Deus nas nossas vidas é por meio da união no casamento.

John Drescher lamenta que “A solidão é uma das marcas significativas de nosso 
tempo” (Drescher, p. 222). Um dos propósitos principais do casamento é fornecer um 
ambiente acolhedor onde acaba com a nossa solidão. “Não é bom que o homem (ou a 
mulher) esteja só” Deus declarou depois da criação (Gn. 2.18).

Nós precisamos um do outro. Precisamos conhecer e sermos conhecidos por aquilo que 
está dentro de nós: os pensamentos, desejos, necessidades, anseios, esperanças e 
expectativas. No casamento Deus cria a oportunidade de compartilhar as nossas vidas, 
não apenas fisicamente ou geograficamente, mas principalmente espiritualmente.

O desafio parece ser maior para nós homens. Sentimo-nos mais seguros mantendo 
distância emocional. Porém, esta distância acaba comunicando muitas vezes para as 
nossas esposas falta de interesse, ou pior, rejeição. É uma dinâmica repetida dos pais 
delas quando eram meninas. Elas precisam de afirmação espiritual que vem quando nós 
compartilhamos as nossas vidas. Pode ser uma caminhada demorada, que requer 
paciência e compromisso, mas a prática da espiritualidade (servir, orar, ler a palavra, e 
participar do corpo de Cristo) nos deixa confiantes para alcançarmos intimidade com 
nossas esposas.
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Conclusão

Conforme Joseph Barth, “O casamento é a 
nossa última e melhor chance de crescer”. O 
Espírito Santo de Deus cresce nas nossas vidas 
com a prática da espiritualidade no casamento. 
Ambos, maridos e esposas, somos herdeiros da 
graça de Deus (1Pedro 3.7). E assim nós, ao 
longo dos anos, restauramos a mais bela obra 
prima de Deus que é o casamento.

Espiritualidade no Casamento
Parte Prática

Responda: 

 Como vocês se enriqueceram por meio do seu casamento?

 Quais são as barreiras e empecilhos para você, marido, tomar mais iniciativa 
espiritual no seu lar?

 O que tem funcionado, em termos práticos e específicos, na aplicação da palavra 
de Deus no seu lar?

 Como seria a transformação no seu casamento se você nunca mais orasse pelas 
falhas do seu parceiro e se concentrasse apenas nas suas próprias mudanças?

 Quais são algumas pequenas maneiras que você gosta de ser servido(a)? 

 Como que o servir pode produzir crescimento espiritual no casamento?
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