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INTRODUÇÃO 

Estou muito feliz por poder compartilhar 

com você algumas das minhas experiências no 

gabinete pastoral durante estes 20 anos de 

aconselhamento aos mais diferentes casais nas 

diversas cidades dos diversos Estados que passei. 

Foram recém-casados, casais mais velhos, 

pessoas apaixonadas, casais rancorosos, vidas 

inseguras, desprotegidas, carentes e também 

egoístas e super protetoras. 
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A cada aconselhamento, uma experiência 

nova, uma visão diferente, um entendimento 

melhor da vida. Não fui eu quem abençoou cada 

casal que passou pelo gabinete pastoral, foram 

eles que me abençoaram. 

Nem todos foram transformados, pois essa 

ação não é de minha alçada, mas do Espírito 

Santo.  

Procurei fazer o meu melhor e parte deste 

trabalho está aqui nesta obra. 

Que ela possa abençoar sua vida e seu 

casamento também. 

Valdinei Pereira
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AMARGURA 

Essa é uma das armas mais poderosas para 

destruir um casamento. 

Se você se torna uma pessoa amarga, vai 

certamente jogar para fora todo tipo de queixa, 

desenterrar o passado e acusar todos ao seu redor 

por todo tipo de miséria que rodeia sua vida. 

O final de todas as pessoas amargas é 

morrer antes do tempo ou viver na solidão, 

1 



21 Dicas Para Abençoar seu Casamento 

9 

 

desprezado e esquecido por todos, o que não deixa 

de ser um tipo de morte antes do tempo. 

Quanto tempo mais durará esse sentimento 

em sua alma?  

A tênue linha que separa você de viver uma 

vida feliz chama-se Decisão. 

Decida perdoar quem lhe entristeceu. Você 

já errou na vida? Quem não erra, não é mesmo? 

Aqueles que lhe entristeceram também erraram e 

precisam do seu perdão. 

Se preocupe mais com o que ela está 

causando em sua vida do que quem causou tal 

sentimento. 

Perdoar ou continuar amargando, a decisão 

é sua. 
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APIMENTANDO O 

RELACIONAMENTO 

Sempre que fazemos um encontro de casais, 

encontramos a pergunta: é errado comprar objetos 

eróticos para apimentarmos nosso relacionamento 

sexual? 

A resposta é muito maior do que certo ou 

errado. Quanto tempo estes brinquedinhos sexuais 

2 



21 Dicas Para Abençoar seu Casamento 

11 

 

vão melhorar o relacionamento? Quanto você vai 

ter que gastar para ver um relacionamento a dois 

dando certo?  

Será que vale a pena comprar ou baixar 

filmes pornográficos para melhorar a relação? 

Além de ser uma prática totalmente fora dos 

padrões bíblicos, não é este o melhor estímulo 

para o prazer sexual. 

Segundo aqueles que estudam sobre o 

assunto, o ato físico do sexo é a menor parte da 

intimidade. Um momento prazeroso começa com 

pequenas atitudes. Noventa por cento do prazer 

durante o relacionamento sexual está na nossa 

mente.  

Nela ficam registrados os momentos de 

amizade, de carinhos e carícias do casal, as 

palavras trocadas durante a vida toda ou durante 

aquele dia. 

Na mente também estão registradas as 

atitudes de confiança, de fidelidade, de 

honestidade, os tratos pessoais do dia a dia. Ficam 
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registrados também os pequenos atos como lavar 

a louça, limpar o quintal, colocar o lixo na rua, o 

jantar elogiado. 

Cada ato, cada atitude, cada momento, 

nossa personalidade e nosso caráter, vão ficando 

registrados na mente e culminam num excelente 

prazer no ato sexual. 

O melhor apimentamento da relação sexual 

está nas nossas atitudes do dia a dia. 
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O PRIMEIRO 

MANDAMENTO 

Perguntaram a Jesus qual era o grande 

mandamento 

Jesus respondeu que toda lei e os profetas se 

resumiam em dois mandamentos:  

“E Jesus disse-lhe: Amarás o Senhor, teu 

Deus, de todo o teu coração, e de toda a tua alma, 

e de todo o teu pensamento.  

Este é o primeiro e grande mandamento.  
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E o segundo, semelhante a este, é: Amarás 

o teu próximo como a ti mesmo.  

Desses dois mandamentos dependem toda a 

lei e os profetas.” Mateus 22.37-40) 

 

Todas as coisas provém do amor de Deus 

por nós. Se eu não entendo esse amor e não deixo 

ele fluir em minha vida nada irá bem. 

Da mesma forma, no casamento, se o casal 

não se dedicar em ter um tempo à sós com Deus, 

dificilmente estará vivendo no centro da Sua 

vontade. 

E o pior de tudo é que o seu casamento vai 

sendo sustentado pelas suas próprias forças e não 

com a ajuda de Deus.  

O relacionamento com Deus é a principal 

causa de um casamento feliz. 
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O SEGUNDO 

MANDAMENTO 

A Bíblia diz que devo amar ao próximo 

como a mim mesmo. Como posso amar alguém 

que está ao meu lado se eu não me amo? 

Qual é a visão que você tem de você 

mesmo(a)? Qual é a sua maior qualidade? Qual a 

sua maior virtude? O que você gosta de fazer? 

Como você recebe um elogio? 
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Infelizmente, muitos de nós recebemos um 

ensinamento no passado que dizia que receber um 

elogio é vaidade, que aceitar um aplauso é dar 

lugar ao inimigo em nossas vidas. 

Então, quando alguém diz que você está 

linda, você diz: Linda nada, este vestido é velho e 

remendado. Ou diz: “Como posso estar linda com 

estas espinhas no rosto?” 

Quando falamos bem e alguém nos elogia, 

logo dizemos: “Falei tudo errado, tava nervoso.” 

Aprendemos com a vida a nos 

desvalorizarmos e nos esquecemos que existe uma 

pessoa maravilhosa dentro de nós, chamada Jesus, 

que nos deu uma nova mente e um novo coração, 

mas vivemos como se isso fosse uma inverdade 

em nós. 

Só vou conseguir dar valor em alguém 

quando entender que tenho valor. Só conseguirei 

amar alguém se aprender a amar a mim mesmo 

primeiro. 
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SEU CASAMENTO É 

ÚNICO 

Comparações fazem parte da nossa vida. 

Comparamos marcas de sabão em pó, marcas de 

sabonete, comparamos modelos de carro, de moto, 

comparamos os times de futebol. 

Comparações são importantes para a 

referência entre duas coisas. Até um ano atrás 

você usava uma marca X de amaciante para 

roupas, mas depois de comparar a marca Y, achou 
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que ela é mais cheirosa, amacia mais e custa 

menos. Então você mudou. 

Aquela calça jeans da marca A é bem mais 

cara que da marca B, mas é mais atraente e veste 

bem, por isso compensa pagar mais caro por ela. 

Aquela sandália tal é mais barata que a que eu 

sempre compro, mas não é confortável. Então, 

porque mudar para uma pior? 

Mas no casamento isso não funciona dessa 

maneira. Não posso comparar o corpo da minha 

esposa com a esposa do meu melhor amigo. Nem 

comparar o salário do meu esposo com o esposo 

da minha colega de trabalho. 

Não posso comparar o quanto ele pode 

comprar de joias para a esposa dele e eu não. 

Esse tipo de comparação é prejudicial e 

adoece a relação. O casamento vai se 

enfraquecendo e pouco a pouco o amor vai se 

esfriando. 
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Cada casamento é único. Além de único, 

imperfeito. São duas pessoas completamente 

diferentes e com tantos defeitos que optaram por 

viverem juntas para o resto da vida. 

Quando entendemos isso, começamos a 

buscar a melhor maneira de conviver com essa 

pessoa tão especial que está ao nosso lado. 

Lembre-se que não foi só você que escolheu 

essa pessoa linda para viver com ela o resto da 

vida. Ela também escolheu você para se entregar 

inteiramente. 

Essa pessoa é única e especial. Viva o 

melhor de Deus com ela.
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AÇÃO E NÃO REAÇÃO 

Todos nós temos um instinto natural de 

defesa que se chama “reação”. Reagir significa 

“Ação que resiste ou se opõe à outra; resistência.” 

Quando passamos um problema muito sério 

e ficamos descaídos, alguém sempre nos diz: 

REAJA. 

6 
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Algumas vezes, quando ficamos doentes, 

necessitamos de algum tipo de estimulante para 

que o nosso corpo reaja à enfermidade. 

Reação também pode ser aquilo que 

acontece quando misturamos dois produtos 

químicos diferente (água sanitária e ácido, por 

exemplo), podendo ocasionar ou terceiro produto 

que pode ser altamente perigoso. A isso, 

chamamos de reação química. 

Nosso casamento está constantemente 

sujeito a intemperes, frustrações, dificuldades e 

necessidades. Isso pode gerar um desgaste e um 

choque entre duas pessoas, provocando uma 

reação muito adversa, que pode ser altamente 

prejudicial ao casamento. 

A melhor maneira para se resolver este tipo 

de situação não é reagindo, mas AGINDO. 

Agindo com prudência e bom senso. 

Agindo com diálogo. 
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Ao invés de se desesperar e tentar achar o 

culpado da situação, procure soluções para sair 

dela. 

Tente entender como foi que tudo 

aconteceu, como vocês chegaram nesse ponto e 

qual a melhor maneira de sair deste caos. 

Você não precisa sair de casa nem se isolar 

no quarto. Simplesmente AJA. 
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CALAMIDADE OU 

OPORTUNIDADE? 

No livro de Juízes encontramos um grande 

exército inimigo se levantando contra o povo de 

Deus para destruí-lo. Nesse dia, uma profetiza 

chamada Débora diz ao capitão do exército 

israelita: “Levanta-te, porque este é o dia em que 

o Senhor tem dado os inimigos em suas mãos.” 

(Juízes 4.14) 
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Qualquer pessoa no seu juízo normal diria 

que este era um excelente momento para fugir. 

Mas a profetiza Débora disse que aquela era a 

oportunidade para reverter a situação. 

Nem sempre a calamidade é sinal de 

derrota. De repente é uma grande oportunidade de 

mudança. 

A crise indica que é hora de rever valores, 

conceitos e estratégias. 

Crises no começo do casamento podem ser 

boas se forem tratadas com atenção, amor e 

respeito, sempre no temor de Deus. 

Elas revelam que algo não está correto, que 

há necessidade de mudanças. 

Se você ver um copo com água até a sua 

metade, você diria que o copo está metade cheio, 

ou metade vazio? Para o otimista ele está quase 

cheio, só falta a metade. Para o pessimista ele está 

quase vazio, pela metade. 

Tudo depende da sua perspectiva de vida. 
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FLORES OU 

ABROLHOS? 

Um certo Rei estava para passar o seu Reino 

ao seu filho. Chamou-o para lhe dar uma lição de 

vida. Chamou também dois de seus servos fiéis, 

separadamente. 

A um deles o rei pediu que em um prazo de 

um mês, ele colhesse um tipo de flor de cada canto 
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do seu Reino e a trouxesse na presença do rei. Ao 

partir para cumprir a missão real, o outro servo 

chegou e foi lhe pedido o contrário: Que durante 

um mês ele apanhasse todo tipo de abrolho (planta 

espinhosa, erva daninha), que pudesse existir em 

seu Reino. Prontamente o segundo servo também 

lhe atendeu. 

Cumprindo-se o prazo, chegou o primeiro 

com as flores. O rei lhe pergunta na presença do 

seu filho: O que você achou do meu Reino? 

- O seu Reino é o reino mais lindo, colorido, 

perfumado e feliz da terra, ó rei, não há outro lugar 

melhor para se viver no mundo. 

Chega então o segundo servo, todo 

arranhado e sujo, porém fiel à sua tarefa, trazendo 

todo tipo de abrolhos do reino. 

O rei lhe faz a mesma pergunta, ao que lhe 

responde aquele todo arranhado servo: 

- Oh Rei, o senhor precisa dar um jeito 

urgente em seu Reino. Nunca vi em toda terra um 
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lugar como esse, onde só existem ervas daninhas 

e espinheiros. Deste jeito dificilmente alguém 

moraria ou ficaria em seu Reino. 

Então o rei olhou para seu filho e disse: Está 

vendo, meu filho, assim é a vida. Aquilo que eu 

procuro, eu encontrarei. Se procurar coisas boas, 

coisas boas encontrarei, mas se procurar coisas 

ruins, serão elas que estarão diante dos meus 

olhos. 
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RAZÃO OU EMOÇÃO 

Quando Deus não recebeu a oferta de Caim, 

encontramos a seguinte narrativa: 

“Então, lhe disse o SENHOR: Por que 

andas irado, e por que descaiu o teu semblante? 

Se procederes bem, não é certo que serás 

aceito? Se, todavia, procederes mal, eis que o 

9 
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pecado jaz à porta; o seu desejo será contra ti, mas 

cumpre a ti dominá-lo.” (Gênesis 4. 6 e 7) 

Infelizmente a síndrome de Caim ainda se 

encontra em nosso meio. Agimos por impulso, nos 

irritamos, iramos, ficamos chateados e revoltados 

contra tudo e todos. 

Deus nos ensina através de Caim que a 

melhor maneira de resolvermos os nossos 

problemas não é com a emoção, mas com a razão. 

De nada adianta esbravejar, bater o pé, 

xingar, apontar o dedo ou qualquer outra coisa do 

gênero, pois o problema continuará ali, no mesmo 

lugar. 

A atitude mais racional é esfriar a cabeça e 

pensar, o que vamos fazer a respeito disso, como 

podemos mudar esta situação? 

O nosso Deus ensinou a Caim, mas ele não 

aprendeu, que a razão dominaria a emoção 

(cumpre a ti dominá-lo - Gn 4.7) 
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Ore a Deus, pergunte ao Criador qual a 

melhor saída para o problema e comece um novo 

tempo em sua vida. 
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CASAMENTO A TRÊS 

FUNCIONA 

A melhor maneira de um casamento dar 

certo é quando existe um triângulo amoroso. 

O casamento à dois torna-se monótono e 

corre um grande risco de se acabar. 

10 
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Mas quando Deus é incluído no 

relacionamento, esse casamento durará por toda a 

vida. 

Neste triângulo quanto mais você se 

aproxima de Deus, mais você se aproxima de 

quem você ama, pois sentimentos de amor, 

compreensão, perdão e carinho afloram cada vez 

mais em nossos corações. 

 

Se você já tentou de tudo para reacender o 

seu casamento e sempre terminou frustrado, tente 

agora aproximar-se de Deus, o Verdadeiro Amor. 

Ele pode mudar tudo em seu casamento. 
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PEQUENOS GESTOS 

Há uma frase que diz que não precisamos 

dizer muito, pois dizemos tudo em pequenos 

gestos e olhares. 

Valorize o sorriso e o sorrir, o beijo e o 

beijar, o abraço e o abraçar, o respeito e o 

respeitar, o ouvir e o falar, o tocar e o ser tocado. 

Um pequeno gesto pode mudar um dia 

cinzento. Algumas palavras tocam o coração da 
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pessoa amada, mas pequenos gestos mostram 

muito mais. 

Os pequenos detalhes, as pequenas atitudes, 

os pequenos gestos lhe tornam diferente de todos 

e maior do que todos. 

Uma flor, um cartão, uma caixa de 

bombom, um carinho, vão fazer toda a diferença. 

Faça o teste e veja a diferença. Lembre-se, 

você só pode dizer que uma laranja é doce se você 

experimentá-la. 



21 Dicas Para Abençoar seu Casamento 

35 

 

O PRIMEIRO AMOR 

O livro de Apocalipse traz uma severa 

advertência à igreja de Éfesos: “Tenho, porém, 

contra ti que deixaste o teu primeiro amor.” 

(Apocalipse 2.4) 

O interessante é que esta igreja era 

trabalhadora, dedicada, fiel, paciente e leal. 

Atributos importantes num relacionamento. 

Mas o amor já não era como nos primeiros dias. 

12 
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Isso também ocorre no casamento. Lembre-

se dos diálogos do primeiro amor: 

“Já vai desligar? Gosto tanto de ouvir sua 

voz”...  

“Porque você não me ligou? Quanta 

saudades” 

E o famoso: “Desliga você primeiro” 

Todas estas coisas faziam nos sentirmos 

especiais para alguém que nos valorizava. 

Então o tempo passa, as lutas se 

multiplicam, os problemas se acumulam, 

precisamos dar mais atenção ao trabalho, 

precisamos ganhar dinheiro para pagar as contas, 

e então vem as respostas ríspidas: 

“Desliga logo, tenho que trabalhar”... 

“Você de novo? Acabei de falar com você, assim 

não dá.”... “Pronto? Tenho que desligar”... 

O tempo passa e as coisas pioram: 
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“Não aguento mais ouvir a sua voz.”... 

“Você é um burro.”... “Você só quer o meu 

dinheiro.”... “Se não fosse pelas crianças, eu já 

teria lhe deixado.” 

Mas a sua história não precisa terminar 

assim. O nosso Senhor e Mestre Jesus nos ensina 

o segredo:  

“Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-

te e volta à prática das primeiras obras...” (Ap 2.5) 

Precisamos encontrar o caminho de volta, 

ARREPENDER e voltar a tratar a quem nós 

amamos como tratávamos no começo. 

Seu casamento ainda tem solução e ela está 

dentro de você. 
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GUARDAR SEGREDO 

OU CONTAR TUDO? 

O casamento é um contrato de fidelidade 

para o resto da vida. Engana-se aquele que acha 

que guardar segredos vai fazer com que o amor 

seja eterno. Se porventura, em algum momento, o 

seu cônjuge descobrir este segredo e, pior, por 

boca dos outros ou de outro modo que não seja 

você contando, a situação vai se agravar muito, os 

13 
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ressentimentos e as mágoas vão tomar conta e isso 

pode significar o fim de um casamento. 

Por mais grave e profundo que seja este 

segredo, peça a Deus graça e coragem, suplique a 

intervenção divina e abra o seu coração. 

Casamento é uma relação de fidelidade a dois. 

Aí vem a pergunta: Então devo contar tudo? 

Não ocultar nada? Com respeito ao guardar 

segredo sim.  

Mas existem situações que podemos poupar 

nosso cônjuge. Uma situação de estresse dos 

filhos na escola que a mãe já resolveu. Um 

problema no serviço que o marido pode resolver 

sozinho. Existem coisas que podemos poupar 

nosso casamento de uma pressão desnecessária. 

Não traga os problemas do serviço para 

casa. Não leve os problemas de casa para o serviço 

do seu marido.  
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O que um não consegue resolver, os dois 

devem fazer juntos. O que um consegue resolver 

sozinho, para quê estressar o outro? 



21 Dicas Para Abençoar seu Casamento 

41 

 

EM BOCA FECHADA 

NÃO ENTRA MOSCA 

Como seria bom se nunca acontecesse uma 

briga em nossa casa! Que alegria se o casamento 

fosse sempre um mar de rosas. Mas esta não é a 

realidade. 

Infelizmente somos humanos e falhos e um 

dia ou outro acontece a discussão. 
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É neste momento que eu devo me preocupar 

para não fazer algo que vou me arrepender pelo 

resto da vida: jogar o passado dele(a) em rosto. 

Dizer coisas que amargam até a alma. Lembrar de 

fatos que já foram perdoados. Apontar os defeitos 

dele(a). 

Há um ditado que diz:  

“Há três coisas na vida que nunca voltam 

atrás: a flecha lançada, a palavra pronunciada e a 

oportunidade perdida.” 

Cuidado, ao pronunciar algo, você pode 

abrir uma ferida que nunca mais poderá fechar. 

Então melhor é calar-se do que falar o que não 

deve. A Bíblia diz:  

“Sem lenha, o fogo se apaga; e, não 

havendo maldizente, cessa a contenda.” 

(Provérbios 26.20) 
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PALAVRINHAS 

MÁGICAS 

Porque somos educados com as pessoas que 

nos cercam e não usamos esta educação em casa? 

Quando estamos em casa, falamos: pegue 

lá, venha aqui, faça isso, traga aquilo, faça a 

comida, pegue a toalha, passe minha roupa. 
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Quando estamos no ambiente de trabalho, 

dizemos: por favor, o senhor pode vir aqui um 

pouquinho? A senhora pode pegar aquilo para 

mim, por favor? Muito obrigado. Desculpe lhe 

pedir mais este favor. 

Essas palavras podem mudar todo o 

comportamento do lar. São “palavras mágicas” 

que abrem portas. Sim, abrem portas.  

Porque? Porque estão ligadas à honra. A 

honra leva ao respeito, o respeito ao bom 

relacionamento e o bom relacionamento às 

bênçãos de Deus. 

A honra é um dos principais princípios da 

bênção divina. Nela se encontram as chaves da 

prosperidade. Quem dela já experimentou, sabe do 

que estou falando. Quem ainda não praticou não 

sabe o quanto está perdendo. 
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A FÓRMULA DO 

CASAMENTO 

PERFEITO 

Sei que você veio com muita sede ao pote, 

achando que este é o principal tópico deste livro. 

Mas a realidade é que casamento não vem com 

“manual de instrução”. São duas pessoas 

totalmente diferentes, que vieram de lares 

diferentes, de criação diferente, com vidas e 
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gostos totalmente diferentes e que agora se unem 

para se tornarem uma só pessoa. 

A pergunta correta não é o que devo fazer 

para que o casamento seja perfeito, mas o que não 

devo fazer para conservar meu casamento 

perfeito. 

Cada erro, cada pisada na bola, cada 

mentira, cada desprezo, cada amargura vão 

destruindo aquilo que tinha tudo para dar certo. 

Sei que ao vir direto a este capítulo, alguns 

tentaram achar um atalho para resolver todos os 

seus problemas no casamento. 

Casamento não tem atalho, é uma caminho 

que deve ser construído dia a dia, a dois. 

Infelizmente não tenho a formula perfeita 

do amor, mas continue lendo, este livro pode 

melhorar seu casamento.
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PORQUE VOCÊ SE 

CASOU? 

Durante tantos anos de aconselhamento 

pastoral, considero inacreditável os motivos que 

levam as pessoas a se casarem. 

Tem pessoas que, influenciadas pelos pais, 

casam-se porque a pessoa é rica, um bom partido 

e mais nada. 
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Outras pessoas (e não poucas), dizem que 

querem se casar para se verem livres da casa dos 

pais. 

Algumas pessoas (que já estão deixando a 

adolescência ou a mocidade), querem se casar 

para não ficarem só. 

Mães solteiras casam-se para que seus 

filhos tenham um pai. 

Já vi pessoas dizerem que estão se casando 

para esquecer o antigo amor. Acredita? 

Esses motivos são muito fracos para se 

casar ou ter um casamento feliz. Paixão, sexo, 

solidão, amparo não sustentam um casamento. 

O casamento é um compromisso para toda 

vida. Se ele estiver baseado nestas coisas fúteis ou 

passageiras, está fadado ao fracasso. 

O melhor conselho que posso dar a esse 

casal é que os dois sentem juntos e reavaliem seus 

valores. 
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Peçam para que Deus seja a base desse 

relacionamento. Busquem juntos o amor 

verdadeiro que está acima de interesses físicos, 

paternos ou financeiros. A Bíbliadiz: “o amor não 

busca os próprios interesses” (1 Coríntios 13.5) 

Obs: Este versículo, na Bíblia Linguagem 

de Hoje (NTLH), diz: “Quem ama não é grosseiro 

nem egoísta; não fica irritado, nem guarda 

mágoas.” 
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EXPOSIÇÃO PÚBLICA 

Existem momentos que o casamento mais 

parece um BBB (Programa da Rede Globo que 

expõe toda e qualquer intimidade das pessoas 

confinadas em uma casa para todos que estiverem 

assistindo esta programação): discussões a 

público, expondo todos a intimidade do casal, 

levando o relacionamento ao ridículo. 
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Todo mundo que está perto fica reparando 

naquela cena degradante. 

Até parece que alguém vai para o 

“paredão”, pois começam a falar das falhas e 

defeitos do outro. 

Fica aqui uma dica: quando vocês tiverem 

que discutir a relação, guardem isso para fazerem 

em casa, afinal de contas, onde é que se lava roupa 

suja? 

E tem casal que quando se encontram na 

rodinha de amigos, a mulher começa a detalhar a 

incapacidade do marido, até mesmo as falhas na 

relação conjugal do casal. 

Aparentemente tudo é riso e piada, mas lá 

no interior do casal, algo começa a brotar, bem 

sutilmente. 

Maridos chamam sua esposa diante dos 

amigos de “minha gordinha”, “minha 

magrelinha”, “minha velha”, e coisas 

semelhantes. 
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Novamente digo que, aparentemente, tudo é 

riso. Mas lá dentro, um sentimento de humilhação 

está sendo gerado que GERAR uma raiz de 

amargura e isso vai prejudicar o casamento. 

Veja o que diz a Palavra de Deus: 

“atentando, diligentemente, por que 

ninguém seja faltoso, separando-se da graça de 

Deus; nem haja alguma raiz de amargura que, 

brotando, vos perturbe, e, por meio dela, muitos 

sejam contaminados;” (Hebreus 12.15) 
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UMA PARCERIA PARA 

TODA VIDA 

Assim se define o casamento. São duas 

vidas cuidando uma da outra e cuidando de todos 

os bens que conseguiram conquistar durante essa 

vida a dois, quer sejam móveis, imóveis ou 

semoventes (os filhos, por exemplo). 
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Mas isso não quer dizer que no decorrer da 

estrada da vida, algumas curvas fortes não vão se 

apresentar. 

A Bíblia fala sobre um homem que edificou 

sua casa sobre a rocha:  

“Todo aquele, pois, que escuta estas minhas 

palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem 

prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. 

E desceu a chuva, e correram rios, e 

assopraram ventos, e combateram aquela casa, e 

não caiu, porque estava edificada sobre a rocha.” 

(Mateus 7.24 e 25) 

Veja que sobre esta casa também vieram os 

intemperes desta vida que com fúria bateram 

contra essa casa, mas ela permaneceu firme. 

Os problemas que se apresentam não podem 

dividir o casal, mas fortalece-los para vencerem 

juntos. Há momentos que um está fraco, mas o 

outro está forte e este fortalece e motiva aquele. 
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Existem momentos que os papeis se 

invertem. 

Todos nós estamos sujeitos a passarmos 

fases de necessidades, problemas com vícios e 

guerras espirituais. Isso não é motivo para 

separação, mas para união. 

Um exército nunca abandona um soldado 

ferido, mas dá a sua vida por seu resgate. 

Assim também deve ser o casamento. 

Ninguém ama ou deseja passar por lutas, mas se 

elas vieram, os dois devem se unir para superar 

este problema. 
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O PODER DAS 

PALAVRAS 

A Bíblia diz que Deus fez todas as coisas 

através da palavra: 

“Pela fé, entendemos que os mundos, pela 

palavra de Deus, foram criados; de maneira que 

aquilo que se vê não foi feito do que é aparente.” 

(Hebreus 11.3) 
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A Bíblia diz que a voz do Senhor é poderosa 

(Leia o Salmo 29 e se encante com o poder da voz 

do Senhor) 

Mas eu pergunto: Deus precisa falar alguma 

coisa para que o mundo exista? É necessário sair 

algum som da sua voz para manifestar o seu 

poder? Deus não poderia simplesmente pensar e 

tudo aconteceria? Claro que sim. 

Então porque a “palavra”? Porque a “voz”? 

Para nos ensinar o poder da comunicação. 

Isso está sendo cada vez mais usado no 

meio corporativo.  

Aquilo que se ensinava no passado, dizendo 

“eu não preciso mandar, eu quero que você faça”, 

já não é uma realidade nas grandes empresas. 

Hoje, elas “gastam” tempo ensinando em palestras 

motivacionais, cursos operacionais, seminários de 

gestão, workshops.  

Porque? Porque ninguém nasceu sabendo. 

Simplesmente isso. 
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E como queremos que no casamento as 

coisas sejam assim? As mulheres principalmente 

querem que os homens adivinhem o que elas estão 

pensando, o que elas estão querendo, o que elas 

gostariam de ganhar. 

Ao mesmo tempo, os homens ingenuamente 

pensam que suas esposas estão totalmente 

satisfeitas pois não pedem nada, não querem ir 

para lugar nenhum, não reclamam de nada. 

De repente, aparece uma crise no 

casamento, e ninguém entende como começou. 

Qual o problema? Não usaram o “Poder da 

Palavra”. 

A Bíblia diz que as coisas do passado são 

“sombras das coisas futuras” (Colossenses 2.17). 

Como assim? Deus poderia ter pensado em tudo, 

mas usou o poder das palavras para nos ensinar 

que as palavras têm poder. 

Poder de melhorar um casamento, poder de 

mudar uma relação conjugal, poder de mostrar os 
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nossos desejos ao nosso cônjuge, poder de fazer 

um casamento mais feliz. 

Conte os seus desejos para seu marido, 

conte as suas vontades. Converse com sua esposa, 

exponha se dá para fazer agora os desejos dela. E 

se não dá agora, porque não dá e quando dará. 

Veja se dá para chegar a um bom senso, a um meio 

termo que seja bom para ambas as partes. Use o 

Poder das Palavras. 



 

 

 

EXTREMOS 

PERIGOSOS 

Você já viu pessoas que são totalmente 

dependentes do seu cônjuge? Não saem de casa 

sozinhas nem para comprar pão.  Essa 

dependência se torna tanta que a pessoa perde a 

sua própria vontade, deixando de se tornar dona da 

sua própria vida e refém da vontade do seu 

cônjuge. 

Isso pode ocorrer por diversos motivos: tipo 

da criação (seus pais sempre lhe ensinaram assim 
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e/ou viviam assim); dependência obsessiva (com 

medo de perder seu cônjuge) ou autoritarismo do 

seu cônjuge. 

Esse tipo de relacionamento é perigoso e 

doentio, priva a liberdade, além de ser cansativo 

para ambos. 

Já, em contrapartida, existe o outro 

extremos: pessoas totalmente independentes que 

não precisam do dinheiro do seu cônjuge, que não 

precisam da sua companhia nas festas e eventos, 

que se realizam sozinhas. 

Esse tipo de relacionamento também é 

prejudicial, pois leva ao esfriamento na relação a 

dois. Alguns até diminuem o seu cônjuge, 

desprezando-o ou menosprezando. Para esse tipo 

de pessoa o casamento é uma barreira para o seu 

crescimento. 

Devemos tomar cuidado com estes dois 

extremos. Casamento é a união de duas pessoas 

para compartilharem juntas dos projetos, sonhos e 

realizações, dependendo um do outro, de maneira 

sadia, sem possessão, sem domínio pessoal, 

podendo cada um ter o seu projeto independente 



 

 

 

(um engenheiro e uma médica, por exemplo. Cada 

um com seu carro), mas ligados pelo maior 

vínculo que pode existir: o amor. O importante é 

ter equilíbrio em suas ações. 

Vivam um para o outro e sejam felizes. 

Amém.
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