Edward T. Welch (Ph.D.) Membro do corpo docente e conselheiro na
Christian Counseling & Educational Foundation; autor de Depressão – A
tenebrosa noite da alma, da Cultura Cristã

capa_Coisas do casamento.indd 1

“Winston Smith nos lembra de que não há momentos comuns em um
casamento. Com um entendimento maravilhoso da graça que o Senhor
exibe em pequenas coisas, Smith nos dá os recursos para entender a
resposta de nosso coração a momentos comuns com nosso cônjuge, a fim
de criar um casamento extraordinário.”
Bryan Chapell (Ph.D.) Presidente e professor de Teologia Prática no
Covenant Theological Seminary, St. Louis, Missouri; autor de Começando
pelo Amém, Estudos Bíblicos Expositivos em Efésios, Graça Ilimitada,
Pregação Cristocêntrica e Sermão Cristocêntrico da Cultura Cristã

Winston T. Smith (M.Div.) é conselheiro e membro
do corpo docente da Christian Counseling &
Educational Foundation (CCEF) e tem uma vasta
experiência como conselheiro de casamento e
família. Além deste, é autor de diversos outros
livros sobre sexo e casamento.

Winston T. Smith

Este livro oferece uma receita
simples, porém poderosa,
para a mudança de
casamentos, um momento
comum por vez. A mudança
começa com a compreensão
de como e por que pequenas
divergências evoluem para
grandes problemas, dando
passos práticos para amar
uns aos outros de maneira
mais eficaz e aprendendo
a dar os mesmos passos
repetidamente. Interações que
costumavam se transformar
em aborrecimentos e brigas
sem sentido podem se
tornar oportunidades para
o amor de Deus se tornar
cada vez mais evidente e
poderoso. Winston T. Smith
toma princípios abstratos
e bíblicos e os aplica aos
detalhes concretos da vida,
para que os casamentos
comuns possam se tornar
extraordinários.

Coisas do casamento

“Coisas do Casamento o ajudará. Se minha própria experiência servir
como medida, este livro o ajudará. Um excesso de conselhos, e eu me
perco. Dê-me apenas inspiração espiritual, e eu fico motivado, até... até eu
não conseguir o que quero. Winston reúne inspiração e conselhos práticos.
Além disso, ele os manterá diante de seus olhos até você obter uma visão
rica que o leva a ações específicas. Ele fala em termos amigáveis, mas
ele definitivamente deseja ver como crescemos e mudamos.”

Eles se desentenderam logo
cedo. Ele saiu com raiva.
Ela saiu sem se despedir.
Apenas um dia em um
casamento comum. Mas
e se as coisas pudessem
ser diferentes? E se os
momentos comuns de
aborrecimento, conflito,
dor ou indiferença fria
pudessem se tornar
momentos para entender
a incrível agenda de Deus
para o amor e começar
algo novo?

Para haver
entendimento
e crescimento
no casamento.
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“Winston Smith nos lembra de que não existem momentos ‘comuns’ num casamento. Com um entendimento maravilhoso da graça que o Senhor manifesta nas
coisas pequenas, Smith nos oferece um recurso para entender a reação do nosso
coração a momentos comuns com nosso cônjuge com o objetivo de criar um
casamento extraordinário.”
Bryan Chapell, Ph.D.
Presidente e professor de Teologia Prática no Covenant Theological
Seminary, St. Louis, Missouri; autor de Começando pelo Amém, Estudos
Bíblicos Expositivos em Efésios, Graça Ilimitada, Pregação Cristocêntrica
e Sermão Cristocêntrico da Cultura Cristã
“É impossível captar em poucas palavras o talento deste livro extraordinário.
Winston demonstra como podemos transformar nossas decepções conjugais ordinárias em oportunidades de crescimento em amor, fé e intimidade. Rico em
percepções exegéticas, teologia primorosa (não perca os capítulos sobre conflito
e divisão: excepcionais!) e calorosas percepções pastorais apresentadas em estilo simples e fluente, este livro pode ajudar a fazer seu casamento cantar de alegria. Meu único arrependimento é que esperei tanto tempo para confiar o curso
conjugal a este homem sábio.”
John Bettler
Ex-diretor executivo da Christian Counseling & Educational Foundation
“Winston Smith combina reflexão séria sobre a Bíblia com percepções muito
práticas sobre o casamento. Casais casados e casais que estão pensando em casamento podem lucrar grandemente com sua sabedoria.”
Tremper Longman III, Ph.D.
Professor de Estudos Bíblicos, Westmont College; autor de Lendo a Bíblia com o Coração e a Mente, da Cultura Cristã
“Coisas do Casamento o ajudará. Se minha própria experiência servir como
medida, este livro o ajudará. Um excesso de conselhos, e eu me perco. Dê-me
apenas inspiração espiritual, e eu fico motivado, até... até eu não conseguir o
que quero. Winston reúne inspiração e conselhos práticos. Além disso, ele os
manterá diante de seus olhos até você obter uma visão rica que o leva a ações
específicas. Ele fala em termos amigáveis, mas ele definitivamente deseja ver
como crescemos e mudamos.”
Edward T. Welch, Ph.D.
Membro do corpo docente e conselheiro na Christian Counseling & Educational
Foundation; autor de Depressão – A tenebrosa noite da alma, da Cultura Cristã
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“A qualidade deste livro está na maneira como ele toma princípios bíblicos, os
aplica a momentos comuns em casamentos e então mostra como se conectar com
Jesus para a mudança que necessitamos. Incansavelmente ele nos leva até Cristo
– sua vontade, seu caminho, sua sabedoria – até o encontrarmos nos momentos
comuns da vida. É um livro que todo casal deveria estudar, aplicar e compartilhar com outros.”
Rose Marie Miller
Missionária; professora bíblica; autora de From Fear to Freedom
“Por meio de sua própria transparência como marido e sua experiência como
conselheiro, Winston Smith oferece percepções muito ricas, mas muito práticas
sobre como funcionar de modo relacional a partir de um quadro de referências
divinas. Coisas do Casamento traz a rica teologia das Escrituras da esfera abstrata para a vida real, da mente para a experiência, oferecendo aos casais verdades
maravilhosas que têm o potencial de transformar completamente a sua visão do
relacionamento. Muito refrescante. Muito encorajador!”
Jeremy Lelek, MA, LPC
Presidente, Association of Biblical Counselors
“Muitas vezes, casais se contentam em aceitar menos conflitos e menos feridas no casamento. Coisas do Casamento é incrivelmente esperançoso ao
ajudar casais a se sentirem ‘libertos’ e avançarem em direção de crescimento.
Winston oferece percepções e sugestões práticas para envolver esses ‘momentos comuns’ e apresenta o casamento como contexto para experimentar
o amor extraordinário de Deus. Ele nos mostra que nossa capacidade de amor
não depende da amabilidade do nosso cônjuge, sendo antes um reflexo de
orientarmos toda a nossa vida pelo amor do Deus vivo – isso é adoração.
Nesse sentido mais profundo, Winston nos mostra que o casamento realmente importa.”
Judy Cha, LMFT
Diretora de aconselhamento, Redeemer Presbyterian Church, NYC
“Coisas do Casamento é diferente e mais profundo do que muitos outros livros
sobre casamento baseados na Bíblia. Seguindo a ênfase bíblica de se centrar
em Cristo e no coração em todas as áreas da vida, este livro ajuda os cristãos
a ver o que realmente significa se centrar em Cristo e no coração, quando
na aplicação ao relacionamento conjugal. Após examinar pessoalmente este
volume, minha recomendação para todas as pessoas casadas é: leiam o livro
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e apliquem seu conteúdo e, se vocês fizerem isso, vocês terão um casamento
que realmente importa.”
Wayne Mack, D. Min.
Professor de Aconselhamento Bíblico na Grace School of Ministry,
Pretória e Cidade do Cabo, África do Sul; autor de A Vida na Casa do
Pai, da Cultura Cristã
“Coisas do Casamento é um recurso vital para cada casal casado e para aqueles
que aconselham casais. A transparência honesta de Winston sobre seu próprio
casamento e a profundidade da percepção bíblica e da experiência de aconselhamento se unem para revelar o núcleo verdadeiro do casamento cristão – um
entendimento mais profundo da graça multiforme de Deus que opera em seus
filhos. Winston entendeu – e ele lhe ajudará a entender também! Este livro será
leitura obrigatória para os meus alunos.”
Jason Barrie
Palestrante sobre aconselhamento de casamento e família, Westminster
Seminary California; pastor associado, Rocky Mountain Community
Church
“Sob o peso das pressões e mudanças do século 21, os casamentos precisam de
toda ajuda que conseguirem. Winston merece elogios por contribuir com sua
opinião sobre esse tema importante.”
Carolyn Custis James
Autora de When Life and Beliefs Collide e The Gospel of Ruth
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Para a minha Kim
Seu deleite infantil nas coisas mais comuns,
sua alegria no bem e suas lágrimas de ira diante do mal,
sua humildade e fidelidade –
dessas e de outras mil maneiras
você me mostra o amor de Cristo a cada dia.

Livro_Coisas do casamento.indd 7

28/11/2019 13:41:42

8

Livro_Coisas do casamento.indd 8

Coisas do Casamento

28/11/2019 13:41:42

9

Sumário

Prefácio
Agradecimentos

11
13

Seção 1: Deus está nos momentos comuns
1 Casamentos mudam em momentos comuns
2 Momentos comuns revelam nossos problemas com Deus
3 Adoração: amor extraordinário por Deus
4 Vivendo no amor extraordinário de Jesus
5 O ideal de Deus para o seu casamento

15
17
27
35
45
59

Seção 2: Amor extraordinário nos detalhes do casamento
6 Pessoa ou objeto, honra ou manipulação?
7 Honestidade é importante
8 Sendo honesto em relação a si mesmo
9 Dizendo a verdade ao cônjuge
10 Deus pretende usar o conflito para o bem
11 Avançando no conflito
12 Fundamentos do perdão
13 Perdão no casamento
14 Entendendo seu papel
15 Intimidade e sexo

71
73
87
99
109
121
133
143
157
167
187

Seção 3: Permanecendo no caminho
16 Crescendo em graça
17 Suas ações fazem diferença
18 Conhecendo sua história

201
203
213
225

Notas
Registro de passagens bíblicas

237
239

Livro_Coisas do casamento.indd 9

28/11/2019 13:41:42

10

Livro_Coisas do casamento.indd 10

Coisas do Casamento

28/11/2019 13:41:43

11

Prefácio

Se você visitou recentemente a seção de amor/relacionamentos numa livraria,
talvez se pergunte se o mundo realmente precisa de outro livro sobre casamento.
Apesar de você estar segurando em suas mãos a minha resposta óbvia a essa
pergunta, deixe-me explicar rapidamente como este livro nasceu.
Normalmente, casais infelizes querem uma mudança, e eles a querem urgentemente. Quem pode culpá-los? Quando a fonte de seu sofrimento é o relacionamento que ocupa o centro de sua vida, o sofrimento pode ser intenso. Em
sua infelicidade, eles buscam uma solução que oferece a mudança mais rápida e
mais dramática possível. Mas os casais que experimentam a mudança mais significativa e duradora não são aqueles que têm um momento revelador dramático
ou que descobrem algum segredo esquecido do casamento. São os casais que
começam a ver as suas interações no dia a dia sob uma perspectiva diferente, que
dão passos simples para amar um ao outro de modo mais eficaz e que dão esses
passos repetidamente. Aquilo que costumava se transformar em aborrecimentos
e brigas inúteis passa a ser um passo numa jornada em que o amor e a atividade
de Deus se mostram cada vez mais evidentes e poderosos.
O título comunica bem o que eu espero que você aprenda sobre o casamento. Em primeiro lugar, Coisas do Casamento, não só porque isso é importante
para nós, mas também porque é importante para Deus, e ele pretende usá-lo de
maneiras que você talvez não tenha imaginado. Em segundo lugar, os momentos
que aparentam ser os mais comuns – momentos de aborrecimento, conflito, dor
ou indiferença fria – podem se tornar momentos em que você é capaz de entender o plano incrível de Deus para o amor e começar a fazer algo novo. Momentos
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comuns são passos que levam seu casamento a lugares extraordinários e o guiam
para um relacionamento mais profundo com um Deus extraordinário.
Minha esperança é que este livro seja útil para aqueles que vivenciam o casamento como uma batalha diária. Peço que esses casais leiam este livro com reflexão e em oração – e com esperança. Durante um tempo difícil em minha própria
vida, um amigo e sábio conselheiro me lembrou da luta de Jacó com Deus em
Gênesis 32. Após lutar a noite toda, Deus pediu que Jacó o soltasse e “tocou-lhe
na articulação da coxa; deslocou-se a junta da coxa de Jacó” (Gn 32.25). Mas
Jacó se recusou a desistir e soltá-lo. Em vez disso, respondeu: “Não te deixarei ir
se me não abençoares” (Gn 32.26). E assim Deus o abençoou. “Winston”, meu
amigo disse, “não queira apenas que as coisas sejam diferentes. Não procure
apenas a saída fácil. Não desista antes que você receba cada bênção que Deus
está tentando lhe dar por intermédio disso”. Oro para que você não desista, que
lute bem e que Deus o abençoe com mais do que você ousaria pedir.
Quero, porém, que você entenda também que, ao mesmo tempo em que um
livro sobre o casamento pode ser uma ajuda enorme, se você o usar indevidamente, ele pode causar tanto mal quanto bem. Portanto, quero sugerir algumas
precauções para mantê-lo no caminho certo:
Não leia este livro simplesmente porque você acha que seu cônjuge precisa
lê-lo. É claro que, durante sua leitura, as falhas de seu cônjuge lhe virão à mente.
Mas seu foco deve estar em como você pode mudar. Resista à tentação de meditar sobre os defeitos de seu cônjuge. Em vez disso, concentre-se em aprender a
viver uma vida de amor e confie os resultados a Deus.
Não permita que nenhum livro sobre o casamento se torne um substituto
para apoio e aconselhamento pessoais. Deus criou a vida e o casamento como
empreendimentos comunitários. Um livro pode ajudar, mas as complexidades
da vida e do casamento sempre exigirão mais do que um bom livro. Busque incluir amigos confiáveis, ministros santos e conselheiros sábios em sua jornada,
especialmente se seu cônjuge estiver enfrentando alguma dependência ou for
abusivo.
Espero que este livro, além de ser útil para indivíduos e casais, seja útil também em outros contextos: em pequenos grupos de estudo bíblico, em cursos
opcionais de escola dominical, talvez até mesmo em aulas de seminário.
Uma última observação: alguns dos exemplos no livro foram inventados
para fins ilustrativos. Outros são uma combinação de muitos casais diferentes
que encontrei ao longo dos anos e que apresentam dinâmicas semelhantes. Os
exemplos e ilustrações não devem alimentar estereótipos de gêneros ou justificar
preconceitos, e eles nada mais são do que uma reflexão honesta sobre minhas
próprias experiências. Não pretendem ser normativos em sentido algum.
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CINCO

O ideal de Deus para
o seu casamento

O que você aprenderá neste capítulo:
•

•

•

Mesmo que possamos casar para evitar a solidão, Deus tem propósitos maiores em mente. Casamento e relacionamentos são
maneiras importantes de nos parecermos com Deus.
Imaginamos Deus em relacionamentos porque Deus é relacionamento. Ele existe como três pessoas em perfeita unidade. O
casamento nos ensina a amar como Deus ama. O casamento nos
ensina a viver em compromisso e graça assim como Deus vive
conosco em compromisso e graça.
Jesus é a imagem perfeita de Deus, e, assim, o casamento foi
feito para tornar-nos mais semelhantes a Jesus.

Lendo com lentes novas
Agora voltamos nossa atenção para a Bíblia para ver o que Deus diz sobre
o casamento. Conexões entre relacionamentos, adoração e amor nos fornecem
uma lente nova para ler passagens que podem ser familiares. Espere ver Jesus
exercer um papel central na maneira como a Bíblia descreve os propósitos de
Deus para o casamento.

O problema da solidão
A Bíblia nos apresenta ao casamento com uma observação simples. “Disse
mais o Senhor Deus: Não é bom que o homem esteja só; far-lhe-ei uma auxi-

Livro_Coisas do casamento.indd 59

28/11/2019 13:41:52

60

Coisas do Casamento

liadora que lhe seja idônea” (Gn 2.18). Se você passou muito tempo sozinho, a
observação de Deus pode parecer óbvia e nem digna de ser mencionada. Mas a
maneira como Deus apresenta essa linha chama nossa atenção.
Um ritmo previsível é estabelecido na história da criação ao longo do primeiro capítulo de Gênesis. A cada dia, Deus cria – luz, escuridão, terra, mar, plantas,
animais – e no fim de cada dia, Deus expressa seu prazer diante da sua criação:
“E viu Deus que era bom” (Gn 1.4,10,12,18,21,25). Mas no sexto dia, em Gênesis 2.18, tudo sofre uma parada abrupta. Deus cria Adão, percebe que ele está
sozinho e diz: “Não é bom.”
Havia uma série de comerciais para um cartão de débito em que todos avançavam na fila em uma cafeteria ou num supermercado, escolhendo seus artigos
e pagando com o cartão de débito na saída. O fabuloso cartão de débito permite
que tudo avance como um balé lindamente orquestrado até alguém tentar pagar
com dinheiro (exigindo que o caixa lhe dê o troco), e todo o espetáculo para
abruptamente. As pessoas se chocam umas contra as outras, a louça cai no chão,
e todos se voltam para olhar para o encrenqueiro que paga com dinheiro. Gênesis 2.18 se parece um pouco com isso. O ritmo confortável e impressionante da
criação, seguido pela proclamação “era bom” é destruído pelo som dissonante
de “não era bom”. Certamente, Deus poderia feito tudo “bem” na primeira tentativa. Preste atenção: Deus está criando um drama para ressaltar algo importante
sobre o casamento.
Após observar que não é bom que o homem esteja sozinho, Deus faz com
que Adão inicie a busca por um ajudante. Ele apresenta todos os animais a Adão
para que o homem lhes dê um nome. Isso não é um exercício tolo para Adão.
Ele está tentando encontrar uma “auxiliadora que lhe fosse idônea”, aquela que
o resgataria de sua solidão. Na cultura hebraica, o ato de dar um nome a algo
representava mais do que inventar um nome memorável ou chamativo. Dar um
nome a algo significava reconhecer seu papel, descrever a função de algo ou
alguém. Ao batizar as criaturas, Adão estava descobrindo e descrevendo o que
esses animais fariam. Mas nenhum deles podia ser designado como seu companheiro ou assistente de verdade.
Essa passagem me lembra do processo de namoro, que parecia uma procissão dolorosa de candidatas inadequadas. (Para ser justo, tenho certeza de que
eu também era parte dolorosa de suas procissões.) Talvez você esteve dolorosamente ciente dessa solitude enquanto procurava aquele ou aquela que você designaria seu companheiro e ajudante. Como Adão se sentia ao examinar e batizar
animal após animal, esperando descobrir aquela que tinha sido criada para um
relacionamento com ele?
Finalmente, Deus faz Adão cair em sono profundo e cria Eva:
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Então, o Senhor Deus fez cair pesado sono sobre o homem, e este adormeceu; tomou uma das suas costelas e fechou o lugar com carne. E a costela que
o Senhor Deus tomara ao homem, transformou-a numa mulher e lha trouxe
(Gn 2.21-22).

Quando Adão finalmente encontra Eva, a única, de repente, ele se transforma
em poeta: “Esta, afinal, é osso dos meus ossos e carne da minha carne; chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomada” (Gn 2.23). Em outras palavras:
“Sim! Esta é a certa! Ela é igual a mim porque foi feita a partir de mim!”4
A moral da história vem no versículo seguinte: “Por isso, deixa o homem
pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne” (Gn 2.24).
Essa história explica para que serve o casamento. Um homem e uma mulher se
unem para formar uma nova unidade, pois as pessoas jamais foram criadas para
estarem sozinhas. O casamento resolve o problema da solidão.
Observe novamente como Deus chama atenção para a criação do casamento.
Lembre-se, ele poderia ter feito isso de outra forma. Ele poderia ter criado Adão
e Eva ao mesmo tempo e simplesmente ter lhes explicado as regras. Em vez
disso, orquestrou uma lição prática que jamais será esquecida.
Eu acreditava que o problema da solitude de Adão é o problema de sua solidão e que Deus criou o casamento em reação a essa solidão. Quando estou
sozinho por muito tempo, eu me torno solitário. Desejo encontrar aceitação, conforto e segurança em outros. Quando estou sozinho, todos os meus ideais para
o casamento vêm à tona. Em termos mais fortes, quando estou sozinho, todos
os meus desejos e temores com maior potencial de se transformar em ídolos começam a se enfurecer. Mas, como vimos, o casamento e os relacionamentos não
foram criados como substitutos de Deus. Pelo contrário, casamento e relacionamentos são expressões do amor e do relacionamento perfeitos que encontramos
em Deus.
Nossos ideais pessoais para o casamento parecem ser tão lindos e convincentes que não paramos para contemplar que os ideais de Deus para nós podem ser
diferentes. Não há nada de errado em querer ser aceito, sentir-se confortável e
seguro. Mas esses desejos naturais podem se transformar rapidamente em exigências idólatras. Deus tem algo em mente para o nosso casamento que é muito
melhor do que satisfazer esses desejos naturais.
Quando Deus destaca intencional e dramaticamente o problema e a solução
para a solitude de Adão, ele não está apenas dizendo que solidão é ruim e que o
casamento foi criado para remediar a solidão. A Bíblia tem muito mais a ensinar
sobre casamento, e esses ensinamentos deveriam moldar a maneira como entendemos o seu fundamento em Gênesis.
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Criado para se parecer com Jesus
Às vezes, nós nos referimos ao nosso cônjuge como nossa outra ou cara metade. A expressão sugere que nosso cônjuge nos completa. Apesar de ser uma ideia
adorável, essa não é a visão de Deus. Jesus é aquele que completa você como
uma pessoa criada para uma vida de amor. Ao explorar as seguintes passagens
sobre o casamento, observe como elas fazem de Jesus o foco do casamento.
Sobre maridos
O quinto capítulo de Efésios deve ser a passagem bíblica mais famosa sobre
o casamento, pois oferece uma imagem poderosa dos ideais de Deus para o casamento. Estas são as instruções do apóstolo Paulo aos maridos:
Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se
entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem
de água pela palavra, para a apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula,
nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito (Ef 5.25-27).

Em outras palavras, se você quiser aprender a ser um marido, o ponto de
partida perfeito é o amor de Jesus por nós. O objetivo e a motivação de Jesus
para a sua noiva, a igreja, é apenas aquilo que a torna mais linda. Ele não está
buscando alguma versão rasa de beleza à la Hollywood, mas uma beleza interior
de pureza e bondade que nunca apaga ou cria rugas. Jesus quer que sua noiva
seja boa e linda em todos os aspectos, até o âmago de seu ser. A fim de realizar
seu objetivo, ele entrega sua vida por ela; ele morre na cruz por ela.
Como é maravilhoso ser amado por alguém com a motivação de dar o melhor
de si, que quer ver você se tornar tudo aquilo para o qual você foi criado e que
está disposto a dar tudo para realizar isso.
Sobre esposas
Em sua primeira epístola, o apóstolo Pedro escreve a nós como pessoas que,
às vezes, sofrerão, porque vivemos sob a autoridade ou o controle de alguém que
nos tratará dura e injustamente.
Se, entretanto, quando praticais o bem, sois igualmente afligidos e o suportais
com paciência, isto é grato a Deus. Porquanto para isto mesmo fostes chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo
para seguirdes os seus passos, o qual não cometeu pecado, nem dolo algum
se achou em sua boca; pois ele, quando ultrajado, não revidava com ultraje;
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quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga
retamente, carregando ele mesmo em seu corpo, sobre o madeiro, os nossos
pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça; por
suas chagas, fostes sarados. Porque estáveis desgarrados como ovelhas; agora, porém, vos convertestes ao Pastor e Bispo da vossa alma (1Pe 2.20b-25).

O encorajamento de Pedro é este: Às vezes, sofreremos e até seremos punidos por fazermos o bem. Mas esse sofrimento não deveria nos impedir de fazer
o bem, pois foi por meio do sofrimento que Jesus alcançou seus propósitos para
nós. Ele sofreu por fazer o bem e, mediante essa experiência, Deus foi capaz de
nos redimir e salvar.
Você pode estar pensando: “Eu me lembrarei disso se, alguma vez, for torturado por ser um cristão ou preso por contrabandear Bíblias”. Mas talvez você se
surpreenda ao descobrir como Pedro aplica essa verdade nos versículos seguintes, onde ele diz:
Mulheres, sede vós, igualmente, submissas a vosso próprio marido, para que,
se ele ainda não obedece à palavra, seja ganho, sem palavra alguma, por meio
do procedimento de sua esposa, ao observar o vosso honesto comportamento
cheio de temor (1Pe 3.1-2).

Alguns versículos mais tarde, ele escreve:
Maridos, vós, igualmente, vivei a vida comum do lar, com discernimento; e,
tendo consideração para com a vossa mulher como parte mais frágil, tratai-a
com dignidade, porque sois, juntamente, herdeiros da mesma graça de vida,
para que não se interrompam as vossas orações (1Pe 3.7).

Maridos e esposas devem “igualmente” olhar para o exemplo de Cristo ao
viverem um com o outro no casamento. Pedro retrata o sofrimento de Jesus
como encorajamento e orientação para seu casamento. A noção de submissão
e a descrição da esposa como “parceira mais fraca” pode lhe parecer tão rejeitável que você perde de vista a imagem toda. Exploraremos esse conceito mais
adiante; por ora, permita-me pedir-lhe simplesmente que veja que as esposas,
tanto quanto os maridos, são motivados por uma visão de Cristo e de seu amor.
Quando os discípulos de Jesus nos instruem sobre o casamento, eles apontam
para os maridos e as esposas nada menos do que o amor maravilhoso de Jesus
– para um amor disposto a sofrer, que se submete aos propósitos de Deus e que
alcança nossa salvação.
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Qual é o problema com a solitude?
O problema da solitude e Cristo como centro do amor conjugal: Como essas
duas ideias têm a ver uma com a outra? Em Efésios 5, Paulo cita Gênesis 2.24:
Eis por que deixará o homem a seu pai e a sua mãe e se unirá à sua mulher, e
se tornarão os dois uma só carne. Grande é este mistério, mas eu me refiro a
Cristo e à igreja (Ef 5.31-32, grifo meu).

Em outras palavras, desde sua criação, o casamento pretende ser uma expressão do amor de Jesus por nós.

Criado à imagem dele
Gênesis 2, que contemplamos no início deste capítulo, é um relato expandido
da criação do homem descrita no final de Gênesis 1:
Disse Deus: Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança; tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus,
sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que
rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, à imagem de
Deus o criou; homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse:
Sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a; dominai sobre os
peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela
terra (Gn 1.26-28).

Em Gênesis 1, o foco de Deus ao criar os seres humanos é criá-los à sua
imagem. O significado de ser criado à imagem de Deus tem sido o tema de muitos debates, mas podemos dizer com certeza que, no mínimo, significa que Deus
quer que nós sejamos como ele. Podemos ver isso a partir das tarefas que ele
atribui à humanidade. Da mesma forma como Deus governa a criação, ele quer
que nós governemos a criação. Da mesma forma como Deus cria e multiplica a
vida, ele quer que nós criemos e multipliquemos vida. Ele quer que ajamos como
seus representantes na terra, administrando as coisas como ele mesmo faria.

Deus é relacionamento
Por que Deus cria múltiplas pessoas como portadoras de sua imagem? Por
que não apenas uma pessoa? Subjugar a terra seria uma tarefa grande para uma
única pessoa, por isso Adão precisava de uma auxiliadora nesse sentido. E em
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vista da maneira como os seres humanos entram no mundo, por meio da relação
sexual, Adão também precisava de ajuda para criar outros auxiliadores. Deus
poderia ter dado a Adão a capacidade de reproduzir a si mesmo – brotando descendentes como uma batata ou dividindo-se como um paramécio. Ele poderia
ter feito isso, mas a Bíblia mostra que, para sermos uma boa imagem de Deus,
precisamos existir como pessoas, como homem e mulher, não como indivíduos.
As Escrituras retratam Deus não só como indivíduo, mas também como um
grupo de pessoas. Em Gênesis 1, por exemplo, Deus diz: “Façamos o homem
à nossa imagem” (grifos meus).5 Você já deve ter ouvido o termo Trindade. A
Trindade é uma maneira de descrever Deus existindo em três pessoas: Pai, Filho
e Espírito Santo. Essas três pessoas são todas completamente Deus, iguais em
poder, majestade e glória deslumbrante, mas, ao mesmo tempo, verdadeiramente
três pessoas que são essencialmente um só Deus. Os cristãos de todas as eras têm
conhecido isso como um mistério. É difícil compreender como Deus pode descrever a si mesmo como um Deus e três pessoas ao mesmo tempo, mas conhecer
a Deus sempre envolverá mistérios. Afinal de contas, ele é o Criador, e nós não
somos; e apesar de sermos feitos à sua imagem, ele sempre será, em alguns sentidos, diferente de nós e estará fora do alcance do nosso entendimento.
Mantenha em mente esta ideia: Visto que Deus existe em relacionamento, faz
sentido ele querer que os portadores de sua imagem existam em relacionamento.
Assim como Deus existe misteriosamente como pessoas que formam uma unidade, Deus nos criou para espelharmos essa realidade. Você se lembra de como
Deus criou Eva em Gênesis 2? A partir de um ele formou dois e os uniu para que
formassem um novamente, duas pessoas que agem em tamanha harmonia íntima
que elas podiam ser descritas como uma só carne.

Deus é amor
Quando imaginamos Deus em relacionamento, entram em foco outras qualidades importantes. Como descreveríamos Deus agindo em relacionamentos? A
Bíblia é a história de Deus no relacionamento com seu povo. Quanto mais nos
familiarizamos com essa história, mais prontamente as palavras que descrevem
o caráter de Deus nos vêm à mente. Podemos vislumbrar o caráter de Deus analisando como Davi descreve Deus no salmo 103. Ele é “quem perdoa todas as tuas
iniquidades; quem sara todas as tuas enfermidades” (v. 3); ele é “misericordioso
e compassivo” (v. 8); é “longânimo” (v. 8); é “assaz benigno” (v. 8); e “não nos
trata segundo os nossos pecados” (v. 10).
O salmista nos transmite um senso de que Deus é maravilhoso, alguém com
quem queremos nos relacionar. Em outros lugares na Bíblia, Deus é descrito
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como misericordioso, amável, bondoso, paciente, compreensivo e humilde.
Podemos resumir todos esses traços de caráter com uma palavra: amor. Deus
é amor.
Seria difícil reconhecer ou expressar todos esses aspectos maravilhosos do
amor de Deus fora de um relacionamento. Como seria ser amável, ou misericordioso, ou bondoso quando você está sozinho? Você pode ser uma pessoa amorosa, mas sem relacionamentos, qualquer um, inclusive você, teria dificuldades
de reconhecer isso. Deus quer ser conhecido e visto neste planeta, e sua imagem
deve ser visível por intermédio de nós, as pessoas que ele criou. Para que a imagem seja clara, precisamos ser vistos em relacionamento.

Compromisso e graça
Um aspecto do amor que se destaca em Gênesis 2 é o compromisso. Mesmo
que a palavra não apareça na passagem, é um dos ingredientes essenciais de ser
uma só carne. Leia novamente Gênesis 2.24: “Por isso, deixa o homem pai e mãe
e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne.” Deus cria duas pessoas
a partir de uma carne (Eva é criada a partir da costela de Adão) e então as une
novamente para que se tornem “uma só carne” no casamento. A imagem de uma
só carne comunica companheirismo, intimidade, pertencimento e influência mútua. É uma imagem de compromisso.
A única maneira como carne pode ser separada de carne é por um corte ou
dilaceração dolorosa e até mesmo fatal. O casamento une um homem e uma
mulher num nível de tamanha profundidade íntima que separá-los deveria ser
tão inimaginável e doloroso quanto cortar alguém em dois. Se você já perdeu um
cônjuge por intermédio de divórcio ou morte, você sabe como essa dor pode ser
excruciante. Se quisermos nos tornar uma só carne de modo seguro, precisamos
saber que a união durará, que não seremos rasgados em dois. É por isso que o casamento exige compromisso, a promessa de permanecer um só por toda a vida.
Por sermos todos danificados e pecadores, pode ser difícil manter um compromisso. O pecado destruiu nossa unidade com Deus e nossa unidade com nosso cônjuge. Nossos pecados e nossas falhas, grandes e pequenos, tentam rasgar
nossa unidade. Não importa quão comprometidos estejamos com nosso cônjuge,
criaremos rasgos em nossa unidade. Qual, então, é a solução?
É aqui que podemos aprofundar nossa compreensão da graça. Já aprendemos
que graça significa receber um amor que não merecemos e não conquistamos.
Como Deus dá esse amor, e como nós podemos dá-lo, mesmo quando sentimos
que nosso cônjuge está nos dilacerando? Quando carne é rasgada ou cortada,
isso pode ser fatal. Na verdade, sempre que nosso pecado cria um rasgo no nosso
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relacionamento com Deus, isso sempre é fatal. Esses rasgos são o resultado do
nosso pecado, e Deus não pode ser um com o pecado. A penalidade para o pecado
é sempre a morte. (Veja Romanos 6.16,21,23.)
Deus não quer estar separado de nós; ele quer permanecer um conosco. Jesus
fez o reparo em nosso relacionamento com Deus quando permitiu que fosse
dilacerado, separado de Deus na cruz, para que nós não fôssemos dilacerados
e separados de Deus. A vida perfeita e a morte de Jesus no nosso lugar são o
fundamento de seu amor por nós. Graça não significa que Deus decidiu ignorar
nosso pecado. Pelo contrário, ele viu nosso pecado e lidou com ele. A punição
foi aplicada para que nós pudéssemos ser um com Deus.
Já que recebemos o amor e a misericórdia de Deus como aqueles que destruíram a nossa unidade com ele, podemos estender esse mesmo amor e misericórdia ao nosso cônjuge quando ele danifica nossa unidade no casamento. Há poder
real aqui, o poder de transformar seu coração, seus pensamentos e suas atitudes
quando você se volta para Jesus e pede a ele a capacidade de amar quando você
está sendo ferido por seu cônjuge. Analisaremos isso em maior detalhe quando
explorarmos os temas de conflito e perdão. Por ora, entenda simplesmente que o
relacionamento conjugal de uma só carne exige compromisso e graça, a solução
para a nossa infidelidade a esse compromisso.

Jesus, a imagem perfeita de Deus
Já exploramos como Jesus, o Filho de Deus, é a expressão perfeita do amor
de Deus – a imagem perfeita de Deus. Deus nos criou à sua própria imagem
como seus representantes na terra para criar, cultivar e cuidar da criação e uns
dos outros como Deus o faz. Por causa do pecado, somos agora imagens distorcidas do nosso Criador. Jesus é o que todos nós deveríamos ser como descendentes de Adão – o que não somos mais capazes de ser por causa do nosso pecado.
No livro de Hebreus, Jesus é descrito como “o resplendor da glória e a expressão
exata do seu Ser” (Hb 1.3). Jesus é a imagem perfeita de Deus, a imagem perfeita
que nós fomos criados para ser.
Uma maneira de pensar sobre como Jesus cumpre a lei e nos resgata é que ele
restaura a imagem de Deus em nós. Ao remover nosso pecado e restaurar nosso relacionamento com Deus, ele começa a nos transformar, causando o nosso
crescimento. Tornamo-nos as pessoas que fomos criados para ser, cada vez mais
semelhantes a Jesus. Quando Paulo e Pedro escrevem sobre o casamento, eles
não têm como não escrever sobre Jesus como imagem perfeita de Deus. Devemos espelhar Jesus em nosso casamento, assim como devemos ser portadores de
sua imagem em cada área da vida.
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Jesus é a resposta
Pode parecer peculiar pensar sobre Jesus como foco do casamento e solução
para qualquer problema conjugal. A razão pela qual a Bíblia estabelece essa
rápida e fácil conexão é porque ela oferece a mesma resposta a toda pergunta
que levanta.
Quando uma pessoa tem uma solução para cada problema, somos tentados
a descartá-la como simplista ou superficial. Não estamos interessados em respostas banais. Mas Jesus não é uma resposta banal. Conhecer Jesus e entender
que ele é nosso Salvador e a solução para os problemas da vida não torna fácil
resolver os problemas da vida. Na medida em que você cresce em entendimento
do seu amor e da sua rica e variada sabedoria, você descobre que não há nada de
simplista nessa resposta. Quando analisarmos as diferentes áreas do casamento
e como devemos segui-lo, você verá a riqueza e o poder de Jesus e de seu amor.
Por ora, permita-me dar apenas um exemplo de como a Bíblia oferece Jesus
como solução para outro problema, o problema do sofrimento. No capítulo 8 da
carta do apóstolo Paulo aos Romanos, ele oferece encorajamento no sofrimento.
Ele os lembra de que não são apenas os cristãos que sofrem, mas que toda a criação sofre enquanto aguardamos o retorno de Cristo para completar a obra que ele
já iniciou – a obra de remover o pecado e o sofrimento da nossa vida e do mundo
inteiro. Paulo lembra os Romanos que o Espírito de Jesus neles geme por eles
quando oram, pedindo coisas cuja necessidade eles nem conhecem.
No versículo 28, ele continua: “Sabemos que todas as coisas cooperam para o
bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito”. É uma boa notícia saber que, qualquer que seja nosso sofrimento, Deus
opera para o nosso “bem”. Quando refletimos sobre o casamento, devemos saber
que Deus operará para o nosso bem, qualquer que seja o desafio que encaramos,
quer você esteja atolado em conflitos, quer esteja vivendo com um cônjuge indiferente, quer esteja se recuperando de adultério ou até mesmo abuso.
Como podemos saber que bem Deus está prometendo realizar? Todos nós
definiríamos “bem” de modo diferente, dependendo de nossas preferências pessoais. Obviamente, o bem que eu prefiro é que todos gostem de mim e estejam
satisfeitos comigo. Kim pode preferir que os conflitos desapareçam e que todos
os relacionamentos sejam harmoniosos. Como Deus define o que é “bem”?
A palavra propósito nos dá uma dica sobre o que vem a seguir, isto é, qual é
o propósito de Deus. Paulo escreve no versículo seguinte: “Porquanto aos que de
antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de
seu Filho” (Rm 8.29). Quando sofremos, podemos encontrar esperança quando
começamos a entender como Deus usará esse sofrimento para nos ajudar a cres-
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cer para nos tornarmos mais semelhantes a Jesus. Não deixe que as palavras de
antemão conheceu e predestinou o incomodem. Isso significa que, se você está
num relacionamento com Cristo, isso não é um erro; é parte do plano de Deus
para você e sempre foi. Isso só lhe dá um motivo ainda melhor para confiar em
seu amor por você.

Satisfeito com muito pouco
A maioria de nós não se casou porque tinha uma grande visão de se tornar
mais semelhante a Jesus. Mas, por ora, se isso não o motivar, pelo menos aceite
que é o que a Palavra de Deus ensina claramente. Assim, você pelo menos poderá estabelecer objetivos para si mesmo. Em primeiro lugar, precisará investir
mais tempo para conhecer Jesus melhor. Afinal de contas, como você pode ser
motivado a se aproximar dele e tornar-se mais parecido com ele se você não o
conhece? Lembre-se, você está sendo convidado para um relacionamento com
ele, não só para imitá-lo ou pensar como ele. Em segundo lugar, espere que seu
amor por ele cresça na medida em que você crescer em seu relacionamento com
ele. Mesmo que você não o considere atraente neste momento, se ele é o amor
encarnado, você não deseja aprender a amá-lo? C. S. Lewis escreveu:
De fato, se contemplarmos as promessas indecorosas de recompensa e a natureza incrível das recompensas prometidas nos evangelhos, parece que nosso Senhor considera nossos desejos não fortes demais, mas fracos demais.
Somos criaturas sem convicção, que brincam com bebida, sexo e ambição
quando alegria infinita nos é oferecida, como uma criança ignorante que deseja fazer bolinhos de lama numa favela porque não consegue imaginar o que
significa a oferta de férias na praia. Nós nos contentamos com muito pouco.6

Talvez você sinta que Jesus não se equipara aos sonhos e desejos que você
trouxe para o casamento, e que viver sem esses sonhos e desejos seria insuportável. Imaginar o próprio Jesus como o maior prêmio de todos, como propósito
do casamento e qualquer outro empreendimento humano pode parecer tolo para
você. Você se contenta com muito pouco. Qualquer prazer que você possa almejar empalidece em comparação com aquilo que Deus nos oferece em seu Filho.
Jesus não é um prêmio de consolação para um casamento infeliz. Ele é o grande
prêmio, tanto para os casados quanto para os solteiros.
Se você quiser que seu casamento seja transformado, isso precisa começar
com você. Você precisa de uma nova maneira de entender os momentos comuns
de seu casamento. Você precisa aprender a enxergar o extraordinário naquilo que
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você sempre tem tomado como certo. Deixe que isso comece com Jesus. Se você
não o conhece, comece agora. Se você o tomou como certo, ore para que Deus
ajude você a reconhecê-lo e valorizá-lo, assim como Deus, o Pai, o valoriza e se
deleita nele.

REFLITA SOBRE ISTO
•

Como você é quando está sozinho? Você é diferente quando está na companhia de outros? Por que existe uma diferença? Você acha que casamento e
relacionamentos nos transformam em pessoas melhores ou piores?
• O que você acha que significa tornar-se mais semelhante a Jesus? Isso lhe
parece algo bom ou ruim? Você acha que significa que sua personalidade
desaparece?
• Qual das seguintes afirmações descreve melhor a sua atitude: “Eu quero que
meu casamento sirva aos propósitos de Deus” ou “Eu quero que meu casamento sirva aos meus propósitos”? Se você acreditasse que o maior bem de
Deus para você no casamento é torná-lo mais semelhante a Cristo, como isso
mudaria sua atitude?
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