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Um dia, por algum motivo, que uns chamam de coincidência do destino, mas prefiro chamar de
providência divina, Deus une um casal. Chama um homem e uma mulher para constituírem
uma família. E Ele, na sua imensa sabedoria diz assim: “Portanto deixará o homem o seu pai e
a sua mãe, e apegar-se-á à sua mulher, e serão ambos uma carne” (Gn 2:24). Ambos, até
então, viviam para o seu próprio umbigo. Mas agora, nessa nova empreitada, vivem um para
satisfazer o outro. No começo, tudo são flores, gozo e alegria. Mas com o passar dos dias,
meses e anos, aquilo que era engraçado ou bonitinho começa a incomodar. Mas, por quê?
Será que a escolha do cônjuge foi feita de forma errada? Será que Deus não escolheu a
pessoa certa? Será? Será? Será?

O homem foi chamado para amar a sua esposa: “Vós, maridos, amai vossas mulheres, como
também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela” (Ef 5:25). Deus não disse para
o homem entender a mulher, nem para fazer o que ela manda. Deus mandou ao homem que
amasse a esposa como Cristo amou a Igreja. Ele mandou ao homem exercer primeiro na sua
casa e com sua esposa o amor ao próximo, mesmo que existam brigas e desavenças, mesmo
em meio às diferenças e dificuldades. Você marido tem amado a sua esposa da forma como
Deus mandou que você amasse? Ele simplesmente mandou que você amasse. Se você planta
amor, você vai colher amor!

E o que cabe à esposa? A Palavra de Deus diz que: “Toda mulher sábia edifica [levantar (uma
construção) a partir do solo, segundo um plano estabelecido e por meio da superposição e
combinação de materiais apropriados]
a sua casa; mas a tola a derruba com as próprias mãos” (Pv 14:1). As mulheres sabem que,
com jeitinho, conseguem tudo de seus maridos. E, é por isso, que Deus disse em sua Palavra
que se ela for sábia, ela edificará a sua casa. Perceba, mulher, quão grande é a sua
responsabilidade! Mas se você for tola e rixosa, a ruína será o futuro do seu lar, tão sonhado e
desejado por você. E você mulher, tem pedido a Deus sabedoria para edificar o seu
casamento? Você tem sido sábia ou tola? Você tem construído a sua casa, levantado tijolo
após tijolo, ou você, por qualquer motivo, derruba uma parede, desfaz o alicerce ou até
condena a sua construção? Deus te chamou para ser sábia. Você tem plantado com
sabedoria?
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A Palavra também nos diz que: “O marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a
cabeça da igreja, sendo Ele próprio o Salvador do corpo. De sorte que, assim como a igreja
está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas a seus maridos” (Ef
5:23). De acordo com esse texto, Cristo precisa fazer parte da união que consolida o
casamento. Ele é a cabeça que guia toda Igreja. Ele é a primeira pessoa dos nossos
casamentos, ou deveria ser. Ele tem sido a primeira pessoa do seu casamento? É a Ele que
você recorre quando vê que as tempestades da vida estão levando o seu casamento à deriva?
É com Ele que você firmou o primeiro compromisso na vida de casado, de amar e respeitar seu
cônjuge todos os dias em que você viver? Se foi com Ele que você firmou este primeiro
compromisso, e em segundo lugar com seu cônjuge, você está no caminho certo.

Então, quer dizer que se eu for sábia, se meu marido me amar e se Jesus for a primeira
pessoa do nosso casamento, será tudo perfeito? É claro que não. Existe mais uma questão: o
príncipe deste mundo veio para “senão a roubar, a matar, e a destruir” (Jo 10:10). Você tem
dado brechas para o Inimigo? Você tem lido a Palavra de Deus com o seu cônjuge? Vocês têm
orado juntos? Você abençoa o seu lar com palavras de bênção? Vocês vão cultuar a Deus
juntos na Igreja? Vocês tem levado Jesus para dentro do seu lar? Vocês têm sido exemplos
para os seus filhos de um casamento bem sucedido? Vocês tem exercido o amor ao próximo
dentro da sua casa, um com o outro? Vocês são cristãos dentro de casa? Vocês realmente são
convertidos?

O primeiro lugar para exercemos o nosso cristianismo e o nosso chamado é dentro das nossas
casas, o lugar mais difícil de ser cristão. Mas é lá que o inimigo vai tentar fazer sucumbir todos
os projetos, sonhos e tudo que os anos de casamento bem sucedidos levantaram. É na nossa
casa que ele vai querer implantar a discórdia, a desavença, o desinteresse um pelo outro, a
falta de amor e carinho, a indisponibilidade em ajudar, a frieza no casamento e, por fim,
separação do casal.

Viva o amor com o seu cônjuge como o amor ensinado por Paulo em I Co 13. Seja você
marido, o pastor da sua esposa. Seja você esposa, a conselheira do seu marido. Busquem do
Senhor o sustento para o seu casamento. Firmem a sua casa na Rocha que é Jesus Cristo.
Seja um cristão de verdade, genuíno, dentro da sua casa. Comece lá a exercer o amor ao
próximo. Cumpra primeiro lá o que Deus te ensina em toda a Sua Palavra. Ore com seu
cônjuge. Ore pelo seu cônjuge. Andem em concordância. Sejam amigos e cúmplices para o
bem, na direção da Palavra de Deus. Homem e mulher vivam a plenitude do casamento que
Deus quer para vocês.
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