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NOTA INTRODUTÓRIA  
Nosso intuito não é ser meramente informativo; nosso intuito é instruir . Quanta vezes o 
instrutor da auto escola repetiu as mesmas palavras até vc afinal  aprendeu :  captou, tomou 
para si  conseguiu saber e fazer como devido sem  o instrutor ao seu lado. Receba as repetições 
com velhas amigas que o colocam e mantém no trilho certo. 
 

00  INTRODUÇÃO   ARNALDO JABOR 

Nada como o exemplo da experiência ... que resume tudo e prepara o psicológico 
antes de começar a expor uma série de princípios , de certo e errado, de faça e não faça .  
Então, umas idéias práticas e animadoras para começar.  

DIVÓRCIO é o título do artigo mas o tema é sobre a monotonia de estar casados há muitos 
anos, Arnaldo Jabor escreveu CASEI TRÊS VEZES ... COM A MESMA MULHER  

meus amigos separados não cansam de perguntar  como consegui f icar  casado 
30 anos com a mesma mulher .  as mulheres sempre mais maldosas que os 

homens, não perguntam à minha esposa como ela consegue f icar  casada com 
o mesmo homem, mas  como ela consegue ficar casada comigo. os jovens é que 
fazem as perguntas certas , ou seja, querem conhecer o segredo para manter  

um casamento por tanto tempo.  ninguém ens ina isso nas escolas, pelo 
contrár io .  não sou um espec ial is ta do ramo, como todos sabem, mas d ito isso,  

minha resposta é mais  ou menos a que segue:  hoje em dia o divórc io é 
inevi tável,  não dá para escapar.  n inguém agüenta conviver com a mesma 

pessoa por uma etern idade.  eu, na real idade já  es tou em meu terceiro 
casamento – a única d iferença é que casei t rês vezes com a mesma mulher.   
m inha esposa,  se não me engano está em seu quinto, porque e la pensou em 

pegar as malas mais  vezes que eu.  o segredo do casamento não é a harmonia 
eterna. depois dos inevitáveis arranca-rabos, a solução é ponderar ,  se acalmar 

e part ir  de novo com a mesma mulher.   
o segredo no fundo é renovar o casamento e não procurar um casamento novo.  isso 

ex ige a lguns cuidados e preocupações que são esquecidos no d ia-a-d ia do 
casal .  

de tempos em tempos, é preciso renovar a relação. de tempos em tempos é prec iso 
voltar  a namorar ,  vo ltar  a cortejar ,  seduzir  e  ser seduzido.  há quanto tempo 

vocês não saem para dançar? há quanto tempo você não tenta conquistá- la ou 
conquistá- lo  como se seu par  fosse um pretendente em potenc ia l ? há quanto 
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tempo não fazem uma lua-de-mel ,  sem os f i lhos eternamente br igando para ter  
a sua ir restr i ta  atenção ? sem falar  dos inúmeros qui los  que se acrescentaram 
a você depois do casamento. mulher  e marido que se separam perdem 10 kg 

em um único mês,  por  que vocês não podem conseguir  o mesmo? 
faça de conta que você está de caso novo. se fosse um casamento novo,  você 
certamente passar ia a f reqüentar lugares novos e desconhec idos,  mudar ia de 
casa ou apartamento, t rocar ia seu guarda-roupa, os d iscos, o cor te de cabelo,  

a maquiagem. mas tudo isso pode ser  fe i to sem que você se separe de seu 
cônjuge. vamos ser honestos:  n inguém agüenta a mesma mulher ou o mesmo 
marido por tr in ta anos com a mesma roupa,  o mesmo batom, com os mesmos 
amigos,  com as mesmas p iadas.  mui tas  vezes não é a sua esposa que está 

f icando chata e mofada,  é você, são seus própr ios móveis  com a mesma 
desbotada decoração.  

se você se d ivorc iasse, certamente trocar ia tudo, que é jus tamente um dos 
prazeres da separação.  quem se separa se encanta com a nova v ida, a nova 
casa, um novo bairro,  um novo c ircu ito de amigos.  não é prec iso um divórc io 

l i t ig ioso para ter  tudo isso.  basta mudar  de lugares e in teresses e não se 
deixar acomodar.  isso obviamente custa caro e muitas uniões se esfacelam porque 

o casal se recusa a pagar esses pequenos custos necessários para renovar um 
casamento.   

mas se você se separar,  sua nova esposa vai querer novos f i lhos,  novos 
móveis,  novas roupas e você a inda terá a pensão dos f i lhos do casamento 

anter ior  não ex iste essa ta l  “es tabi l idade do casamento”  nem ela dever ia ser  
a lmejada.  o mundo muda, e você também, seu mar ido,  sua esposa,  seu bairro 

e seus amigos.  a melhor est ratégia para salvar um casamento não é manter 
uma “re lação estável” ,  mas saber mudar junto.  todo cônjuge prec isa evolu ir ,  

estudar ,  apr imorar-se,  in teressar-se por  coisas que jamais ter ia pensado em 
fazer no in ic io do casamento. você faz isso constantemente no trabalho,  

porque não fazer  na própr ia famíl ia? 
é o que seus f i lhos fazem desde que v ieram ao mundo. portanto descubra a 
nova mulher  ou o novo homem que v ive ao seu lado,  em vez de sair  por  aí 

tentando descobr ir  um novo interessante par .  tenho cer teza que seus f i lhos os 
respeitarão pela dec isão de se manterem juntos e aprenderão a importante lição 

de como crescer e evoluir unidos apesar das desavenças.  br igas e ar ranca-rabos 
sempre ocorrerão: por  isso de vez em quando é necessár io se casar de novo, 

mas tente fazê- lo sempre com o mesmo par.   
como vê:  não ex iste mágica  

        ex is te compromisso,  comprometimento e trabalho (  # e boa vontade)  
                                 > é isso que salva casamentos e famíl ias .”   

FONTE: CITAÇÕES ARNALDO JABOR 

 
Cap  01   Por que casar ?  

 
Será apenas para atender necessidades sexuais?  
Será apenas porque todo mundo casa?  
Será apenas por interesses egoístas?  
Ou resultado de pressão social? Por que você quer casar ? ( ou se casou? )  
É melhor perguntar antes, do que mais tarde, se perguntar amargurado 
- Por que eu me casei?  
 
Para se entender o casamento, 
 é preciso saber  o propósito e   a finalidade para o qual foi instituído.  
 
DA COSTELA de Adão...o SENHOR ... FORMOU A MULHER, Gn 2.22 
     Na mulher, há o instinto de voltar às suas origens: 'debaixo da asa” de um homem. 
      # E o homem, só está completo tendo a esposa em seus braços ! 
*Deus criou um casal heterossexual para perpetuar a espécie. (associou prazer ao ato sexual 
tornando-o necessidade básica, como outras: fome(comer) sede(água) sono(descanso)  
* No Éden, antes da queda, regulamentou o uso do sexo, instituindo o casamento.  
- importante frisar que casamento é instituição de Deus, não imposição social . 
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* Porém, o casamento está inserido num contexto mais amplo: 
*Acima de tudo, Deus criou o homem para ESCOLHER : 
  cada momento da vida representa uma escolha, e tem sua devida conseqüência. A vontade de 
Deus é que o homem faça as escolhas que o farão feliz: daí, o instruir pela Palavra, revelando a 
verdade sobre FATOS ESPIRITUAIS impossíveis de serem percebidos pelos sentidos físicos.  
            As ordens de Deus são diretrizes objetivas e sucintas, mas envolvem  
           - princípios espirituais que nem sempre o homem está em condições de entender.  
 
*Alguém só pode ser uma pessoa realizada quando vive plenamente na função para a qual foi 
criada. Na Bíblia, Deus mostra Seu intuito ao criar o homem e espera que cada homem escolha 
ser o que Deus planejou que ele seja. Só assim será uma pessoa realizada!  
 
1   Hoje Deus nos fala pelo Filho, e através da Palavra, Hb 1.1-3 
    - Deus quer ter comunhão com o homem: vinha conversar com Adão na viração do dia  
         Mas é preciso dar-Lhe ouvidos, como Jesus fazia, Is 50.4-5 
                       # é de vital importância a comunhão pessoal com Deus 
 
2- Deus deu ao homem o domínio sobre a Terra, Sl 115.16 Gn 1.26 
                      # é a função de Líder 
 
3- Deus deu ao homem a ordem de procriar e encher a terra (daí, a função da mulher) 
                     # é a função de perpetuador da espécie , Gn 1.28 
 
4- Deus instrui o homem para ele instruir a mulher (sua família, Dt 6.4–8)  
Hoje, ao homem compete ouvir o que Deus diz, para trazer Deus à sua família.  
Levando sua família a Deus, orando (Deus atende aos maridos Gn 25.21, Lc 1.13) 
                     # é a função de sacerdote do lar, Gn 2.16-17 
 
5- Deus deu ao homem a responsabilidade de lavrar o jardim, mesmo no Éden. 
A responsabilidade do sustento da casa é do marido, mesmo que a esposa trabalhe fora como 
ajudadora.  # é a função de provedor, Gn 2.15a 

 
6- Deus deu ao homem a responsabilidade de guardar o jardim, por saber da existência de 
inimigo que viria para pôr tudo a perder.   # é a função de protetor, Gn 2.15b  
 
 
 
7- Deus dotou o homem de criatividade que precisa ser exercida com liberdade, Gn 2.19 
A obrigação diária gera fator de frustração que precisa ser compensado regularmente. 
(Jesus:‘minh´alma perturbada: - Pai, salva-Me...? MAS PARA ISTO VIM... João 12.27)  

 
ESPECÍFICAMENTE,  QUANTO AO CASAMENTO, 

 DEUS ORIENTA  O HOMEM:  

 
*Ao instituir o casamento, antes da queda, Deus dá diretrizes básicas e específicas, 
# para que seja bom: 
DEIXE O HOMEM ...o homem precisa estar pronto para deixar... 

PAI ... indica independência financeira,  
Capacidade para sustentar dignamente sua família  

MÃE... diz respeito `a maturidade psicológica e afetiva  
Imprescindível para que ele se torne um líder equilibrado, eficaz  

UNA-SE ... é o momento decisivo em que ele deixa, e vai ... 
Jesus deixou seu trono de glória para vir ao encontro daquela que seria Sua Noiva.O homem 
precisa deixar seu pedestal de machão para vir ao encontro das necessidades básicas da 
mulher.  
 
* UNIR-SE ... é acolher o outro, ter prazer em estar junto, é abraçar, é aconchegar,  
                 ... é ser companheiro, é andar junto, é ser apoio, é partilhar tudo ... 
- UNIR-SE também fala da cerimônia, a expressão pública dessa decisão e união.  
# Então, só então, serão os dois uma só carne, expresso pelo ato sexual em si.  
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* Nossos sentidos não têm capacidade de perceber os princípios que regem o mundo espiritual, 
mas eles são tão inexoráveis quanto as leis da Física, da Química e da Matemática, quer os 
conheçamos ou não, quer os creiamos ou não. . 
* Deus no-los revela pelas Escrituras, dando critérios para que suas escolhas sejam aquelas que 
o façam feliz. Ao homem compete escolher, e arcar com as conseqüências de suas escolhas: 
quando suas escolhas são o padrão de Deus para o ser humano,  
# mesmo que não saiba disso, sua vida “dá certo”. 
Ex: mesmo que alguém não saiba que açúcar adoça, se puser açúcar vai ficar doce! 
* Há outras passagens da Bíblia que dão diretrizes para que o casamento seja bom. 
                                                                                         
Eva foi enganada, Adão escolheu acatar à mulher, em vez de acatar a Deus! 
 

‘Todos os problemas do mundo começaram quando a Eva ficou só’ M Roulet 
 Adão foi chamado a dar contas do ocorrido: é responsável pela família, perante Deus. Gn 3.9  
 

A QUEDA  AFETA  O RELACIONAMENTO HOMEM / MULHER 

1- Houve cumplicidade no erro, quando não houve no acerto... 
2- Maus sentimentos geram barreiras: vergonha, culpa. medo, fuga 

 
3- Começam as acusações (isenção de sua responsabilidade) justificativas (desculpas)  
 
4- A condenação da ‘serpente’ põe a mulher na ‘berlinda’ , causa de opressão terrível.  
 
5- A sentença da mulher a coloca sob a autoridade do homem, antes eram iguais. 
 
6- A sentença do homem faz a terra maldita ( agora, jurisdição do diabo, Rm 6.16)  
(‘príncipe deste mundo, Jo 12.31, 14.30.16.11_ Lc 4.6) 
7- A sentença do homem o faz provedor com suor...o que gera dilema de ódio/amor  
 
* Porém, ambos saem do Éden ... Gn 3.15 e Cl 2.15 Gn 3.21 e Hb 10.19 
...com a promessa do ‘Descendente ‘ ( a Cruz: esmaga a cabeça da serpente, é ferido) 
...com ‘vestes de peles’ : princípio da Substituição, meio de se aproximar de Deus. #  
 
CAP 2  DICAS PARA RECÉM CASADOS_  
           que valem para todas as fases do casamento  
 
Dicas sobre recém- casados que ficaram ENFIM, SÓS ! . Mas nem tudo é festa, aliás, acabou a 
festa : agora começa a realidade que vocês vão começar a construir juntos para colher frutos 
para o resto de suas vidas. Acima de tudo, saiba que casamento é muito visado pelo inimigo 
e a gente precisa estar ALERTA, pois o nosso cônjuge NÃO é o inimigo mas,sim, o diabo 
que usa o cônjuge para atormentar_ por isso, é preciso sempre estar vigiando, vigilantes:  
- 'não deis lugar ao diabo' Ef 4.27 e no contexto, diz como fazer isso: 

- 'irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre voss ira' Ef 4.26  

Deus sabe que a ira é sentimento natural que não é extirpado do cristão. O diabo também sabe 
e usa as manias e maneiras de ser do cônjuge para deixar o outro profundamente irritado, e usa 
coisas que o cônjuge diz ou faz para deixar o outro 'queimado' ; fique esperto: 
 
GRANDE IRRITAÇÃO é  SETA DO MALIGNO !  
1- PRIMEIRO _ trate da ira no seu próprio coração, falando PARA DEUS a Verdade  
- do que sente e pedindo a purificação do sangue de Jesus( 1 João 1.7 e 9)  
Daí, o Espírito Santo atua fortalecendo vc e cuidando do diabo nas regiões celestiais: ' 'vindo 
inimigo como um rio, o Espírito do Senhor arvorará contra ele a sua bandeira' Is 59.19 corr 
 
2- Então, só então, vá lidar com A SITUAÇÃO falando com seu cônjuge depois que a ira se foi.  
Nunca falem um com o outro com raiva: a raiva passa, mas as palavras duras ficam ..  
 
3- a seguir, entenda que seu cônjuge é o instrumento nas mãos de Deus para lidar a fundo  
com seu  temperamento, e lapidar ( tirar lascas, dói ) e lixar as asperezas de seu caráter ou 
modo de agir. ( o atrito deixa  a gente  'ralado ' ) como o ferro com ferro se afia ( deixa afiado 
para ser útil na sua função) - assim o homem ao rosto de seu AMIGO' Pv 27.17 _ quando o 
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homem quer ficar apresentável ele se barbeia, a mulher se depila...Esse tratamento que pode 
parecer violento tem a finalidade de nos deixar apresentáveis para quando Jesus vier nas 
nuvens buscar os Seus. 
 
 Nossa vida não tem finalidade em si mesma, mas  
a) é estágio para a função que vamos exercer no Milênio  
 
b) é teste _ as situações nos fazem reagir trazendo à tona a verdade que há no fundo do 
coração, revelando áreas que precisam ser tratadas pelo Senhor.  
 
c) Todo casamento passa por fase de desencanto, de 'cair na real' e o modo como vc.s 
vão passar por essa fase vai determinar o rumo de suas vidas. 
   Passada a paixonite é quando se precisa prender a amar, de verdade ( tem um livro!) 
* Não deixem que o diabo roube, mate, destrua o que Deus criou para ser uma bênção em 
suas vidas _ João 10.10 e lembrem-se: mesmo quando se pensa que tudo foi por água abaixo, 
Deus tem uma ' saída de mestre' para os que O buscam e confiam nele. estando dispostos a se 
enquadrar nos padrões da Palavra_ caso contrário, quem leva a melhor é o diabo. Então, às 
vezes, pode acontecer que a gente não se acerte por causa do cônjuge, e nem de Deus_ mas 
para não dar o braço a torcer para o diabo, que já foi derrotado na cruz: 
>  Por que(?) vamos dar a ele a vantagem que custou o sangue Jesus para nos libertar dela. E 
quem quer ficar servo do diabo ? Rm 6.16 ' a quem vos ofereceis como servos para obedecer, 

desse mesmo a quem obedeceis sois servos ( e vc.s o constituem como seu senhor: eis o 
que dá o direito legal ao diabo de atormentar as pessoas)  
 
Então, a primeira coisa é decidir a quem você vai obedecer : 
   se for a Deus, fixe seus olhos na Palavra, em Jesus ! 
    - leia a Bíblia como se disso dependesse a sua vida ( e depende MESMO!)  
*  CONHEÇA O PADRÃO DA PALAVRA para sua função no casamento, e tome posse das 
promessas de Deus ; ex; 'tudo posso nAquele que me fortalece' Fp 4.13 
   'não deixa tentar acima de suas forças' e 'junto com a tentação dá o escape' 1 Co 10.13 
Pensem nisso : CONSIDERA...o Senhor te dará entendimento em tudo’ 2 Tm 2.7  

 
 CAP 3    COMO FAZER O CASAMNETO  FUNCIONAR ?  
 Ao comprarmos algum aparelho costuma vir junto um livreto: 
MANUAL DE INSTRUÇÕES’ explicando como usar e obter o melhor rendimento daquela 
aquisição, tomando as devidas precauções para não danificá-lo. Acontece muitas vezes: ler as 
palavras e não saber aplicá-las.A pessoa fica frustrada: disseram ser tão maravilhoso, e a gente 
não sabe usar! É preciso parar, ‘mergulhar’ na linguagem do folheto e conferir com o aparelho.            
                   Quando se fica sabendo   COMO FUNCIONA, QUE ALEGRIA  !  

 
Com os FATOS ESPIRITUAIS e a SALVAÇÃO, acontece o mesmo... 
 
1-Como funciona o relacionamento de Deus com o homem?  
a) com base na Palavra: como qualquer outro relacionamento. 
i) É preciso haver DIÁLOGO: falar e saber que será ouvido 
ii) DAR ATENÇÃO: parar para ouvir, olhar para o outro.  
# Como vai seu relacionamento pessoal com Deus?  
Ou ser cristão é mera formalidade, para você...  
b) com base no AMOR: ‘Amarás o Senhor teu Deus de todo teu coração, de toda tua alma,de 
todo o teu poder. E estas palavras que hoje te ordena estarão no teu coração’ (ou com todo seu 
ser) Dt 6.5-6  
- Se não for assim, não funciona...e não se usufrui dele.  
- No manual de instruções, se ler com atenção, descobre o defeito e como se conserta,  
# para voltar a funcionar bem.  
 
2- Como o homem funciona?  
A queda do homem afetou toda a criação, até mesmo certas características genéticas: o homem 
passou a ser RAÇA DE PECADORES. * Ninguém precisa ensinar egocentrismo, raiva, birra e 
rebeldia: o nenezinho desde que nasce já demonstra tais tendências. 
# Em outras palavras: a configuração do homem é PECAR.  
- Sendo pecado a maneira de ser e de agir que mantém afastado de Deus  
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- Tudo o que o homem faz naturalmente é pecado.Toda reação natural! 
‘até a lavoura dos ímpios é pecado’ Pv 21.4 Ler Sl 50.16-22  
 
3- Como funciona a salvação? 
- Jesus, como homem, vivenciou todas as possibilidades de agir... 
- fora da dependência e contrário à Palavra de Deus, mas não o fez.  
*Jesus sabe como não pecar. Também assumiu nossa culpa, levou nosso castigo 
- para nos JUSTIFICAR: ISENTAR DO PAGAMENTO, como IR. Rm 5.1 
*Jesus trouxe a possibilidade do homem ser re-configurado, agora nos padrões de Deus.  
'A lei do Espírito de vida, em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte” Rm 8.2  

4- Como funciona essa salvação para mim ?  
a- reconhecer: - ‘De fato, só faço pecar...’  
b- aceitar os termos de Deus: naturalmente perdido, Jo 3.36  

em Cristo, salvo Jo 5.24, At 4.12  
c- crer na Palavra e na pessoa de Deus 
d- pedir, Mt 7.7 Ap 3.20  
# Jesus morreu por todos, mas só é salvo quem crê e PEDE! 
 
 

Aceite Jesus, PRONTO!  
NÂO: foi apenas conectado a Deus.  
Aceitei Jesus, E AGORA? Iníciar... o  
PROCESSO DE RE-CONFIGURAR NOS PADRÕES DE DEUS:  
a santificação. 

 
‘COMO RECEBESTES...CRISTO...ANDAI nELE’ Cl 2.6  
A maioria dos cristãos fica frustrada (e não o confessa!)  
E, por não entender, não dá início ao processo de santificação. 
 
 
5- Como funciona a santificação?  
- Conectados a Deus, pela fé no nome de Jesus e pelo sangue de Jesus, 
- Selados com o Espírito Santo: dinamus (fonte de energia) Ligado,  
- É preciso INICIAR...dando uma série de comandos(ordens)  
# O problema é que, não sendo máquina, o homem se rebela: 
Não aceita a nova configuração, PREVALECE A CONFIGURAÇÃO ANTERIOR  
Aí começam os problemas, as frustrações, as incoerências: 
Tendo mudado a placa para programa de última geração, todo o novo potencial fica inútil,  
pois só se usa a configuração anterior. 
 
SOLUÇÃO: ENTENDER QUE PRECISA APRENDER A USAR OS NOVOS RECURSOS!  
DEIXAR OS VELHOS HÁBITOS, e se  
Disciplinar-se a fazer de acordo com o novo programa,  
ATÉ FORMAR NOVOS HÁBITOS.  
Obs: esse desconfigurar e re-configurar dura a vida toda, em Vários níveis de .... 
- Acontece à medida em que novas necessidades vão surgindo, 
- Sendo aplicadas às áreas em que são solicitados novos recursos.  
 
6- Como funciona o ‘novo programa’ ?  
É preciso ir lendo no Manual de instruções, buscando respostas  
à medida em que as necessidades aparecem. 
“Apresentai os vossos corpos...que é o vosso culto racional, Rm 12.2 
para que experimenteis a boa, perfeita e agradável vontade de Deus” 
 
UM detalhe muito importante: é preciso manter-se conectado com a fonte de energia,  
# pois quando se desliga, volta à configuração antiga e perde-se todo o trabalho. 
 
7- Como manter-se conectado, sem nunca deixar cair a ‘energia’?  
# Andando na luz, falando a verdade momento a momento, para Deus. 
Jo 3.21, Sl 51.6 1 Jo 1.7 Gl 5.25-26, Ef 4.30-32  
 
Conclusão: não resolve ficar frustrado e querer arranjar soluções desgastantes, 
SE NÃO APRENDER A USAR O PROGRAMA ADEQUADAMENTE. 
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Antes de qualquer coisa, o cristão precisa aprender a  
andar COM DEUS, NOS MOLDES DE DEUS 
 
O que envolve passar a saber como ele mesmo funciona, detectando os defeitos e levando ao 
‘técnico’ Jesus que sabe como ‘deletar’ a configuração antiga, re-configurando nos padrões de 
Deus: e tudo passa a transcorrer suavemente !  
 
Sob a perspectiva de Deus, já não mais desfocada pelo pecado,  
pode-se apreciar a vida, e o casamento! 
 
CAP  4    C A S A M E N T O, É BOM ?   

*Sempre me fazem essa pergunta: eu fui procurar respostas no 'Manual do Criador ' 
Ao contrário do que o mundo diz, casamento é muito bom  
por ser é o plano de Deus para a criatura, no Paraíso.  
Lá, estão princípios e condições do casamento muito bom, Gn 1. 31, 2.18 
NÃO É BOM QUE O HOMEM ESTEJA SÓ, mas é mister que a ajudadora seja idônea 
( ver ‘Mulher virtuosa’) 

Deixe o homem... o homem precisa estar em condições de deixar  

PAI _ por ter independeência financeira  

MÂE _ por ter maturidade psicológica para assumir uma família 

ser líder, não um ' filhinho da mamãe' mimado e egoísta 
UNIR-SE ... fala do ENLACE matrimonial, da cerimônia que expressa a intenção. 

Então , e só então, é dito TORNAR-SE-ÃO UMA SÓ CARNE,  
Nada de sexo antes de se unir! 

É assim que deve começar para o casamento ser MUITO BOM ! 

 

De modo geral, o casamento é muito bom quando... Cl 3.19 

...não há amargura - resultante de feridas não saradas, gerando  
críticas,ironias, sarcasmos, ressentimentos, auto-piedade  

 

...não há irritação : forma de IRA que nos leva a falar e a ter atitudes inconvenientes das 
quais, muitas vezes, nos arrependemos pelo resto da vida. 

IRA bloqueia o atuar de Deus Ef 4. 26, 27, 30-32 Jo 3.21, 1Jo 1.7  

 

Insignificâncias precisam ser tratadas com urgência e seriedade pois podem se transformar 
numa bola de neve e acabar com o que foi criado para ser muito bom. * O teste das 3 perguntas 
direciona à solução: 

 

*POR QUE ? busque em seu íntimo a causa de tanta ira ou dor 

*É RAZOÁVEL ? ver as conseqüências, além de irritar/magoar 

*COMO SOLUCIONAR ? como agir para resolver  

 

Há outros princípios que, se observados, fazem o casamento muito bom: 
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* Melhor é serem dois do que um porque... Ecles 4. 9 – 12 

 

1-Têm melhor paga do seu trabalho: unem forças em torno de objetivos comuns.  

E com vocês: há interesse de ambos no sentido de chegar a um acordo ?  

P “como andarão dois juntos se não estiverem de acordo? Am 3.3  

P “toda casa dividida contra si mesma não subsistirá “ Mt 12.25 

# Quando um não quer, dois não ... brigam, e também: dois não vivem bem ! 

 

2-Se um cair, o outro levanta, Ecles 4.10 

Muitas vezes o próprio cônjuge é quem atira a primeira pedra. 

É comum ouvir-se dizer: - ‘Não posso contar com ele para nada.’  

Casamento é bom quando se dá a maior força um ao outro  

 

3- Ai do que estiver só, Ecles 4. 10 b _ Você já ouviu falar de solidão a dois ? Para que isso 
não ocorra é preciso cultivar o companheirismo respeitando interesses mútuos, determinando-se 
a ter, cada dia, um momento de namoro_ não sexo_ ajeitando, sempre que possível, saída a sós 
mesmo quando as crianças são pequenas. Caso contrário, quando os filhos crescerem o casal 
virá a perceber que são apenas dois estranhos vivendo na mesma casa  
# Quando foi a última vez que vocês riram juntos ? 

 

4-Se dormirem juntos... Ecles 4. 11 a  
Pode acontecer de se deitarem na mesma cama, mas não dormirem juntos, pois se o outro 
estivesse... na Lua, seria a mesma coisa. Na área sexual, a satisfação mútua é importantíssima 
por ser o plano de Deus para o casamento. 1 Co 7.3- 5  

 

5-... eles se aquentarão, Ecles 4. 11 b 

Há reciprocidade. Não só o calor físico, mas o calor humano de um olhar amigo, cúmplice, a 
palavra branda, o gesto afável. Muitas vezes é negado ao cônjuge o que facilmente se dá a qual 
quer cachorro ou gatinho, mesmo de rua: um chamado carinhoso, um instante para afagar, para 
fazer “festa” .  

 

6- OS dois lhe resistirão, Ecles 4. 12 a 

Pode-se aprender muito com a experiência de outros, porém, é preciso saber discernir entre: 

i)Sugestões e dicas e  

ii) Palpites e intromissões, que não admitem opção por parte do casal.  

*Todo tipo de interferência deve ser repelida com firmeza pelos dois JUNTOS .  

- Uma atitude educada mas firme evita muitos aborrecimentos posteriores;  

- ‘Agradecemos a intenção de ajudar. Vamos resolver JUNTOS como essa sugestão pode ser 
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útil para nós.’ No caso de apenas um cônjuge ser abordado, é boa saída dizer: - “ Vou falar com 

ele, e ver o que A GENTE resolve ...” 

Se falarem qualquer coisa do cônjuge ausente, pedir para falar DIRETAMENTE a ele 

 

DIFERENÇAS DEVEM SER ACERTADAS NA INTIMIDADE  
 
Importante: ambos estarem prontos a aceitar a vontade de Deus 

 
O casal deve “cerrar fileiras” mesmo perante os filhos, quanto mais diante de estranhos ou do 
inimigo. Levar diferenças a Deus. É bom ter código para “saídas pela tangente” 

 

Alguns têm prazer em contrariar / desapontar o cônjuge diante de terceiros...  

 

7- O cordão de três dobras, Ecles 4. 12 b 

Primeiro, é preciso Deus estar entre o casal... 
para UNIR, ao mesmo tempo que serve para SEPARAR, amortecendo as diferenças.  

# Casamento é bom quando se faz de Mt 18.18-20 realidade dia a dia  

 

Depois, convém notar que os cordões foram entrelaçados, mas não se desfizeram:  

Casamento é bom quando cada um respeita a individualidade e o espaço um do outro. 

 

Conclusão: ... não se quebra _ Ecles 4. 12 c 

Na observância de tais princípios está o segredo de um casamento que permanece BOM e 
DURA a vida toda, resistindo às pressões e dificuldades diárias, superando as diferentes fases 
através dos anos. ### 

CAP 5 CAP 5 JUNTOS... mas, de acordo ? 

 

* Um homem, uma mulher, educações diferentes, funções próprias :  
- Como é possível duas pessoas tão diferentes virem a ser UM ?  
- “Andarão dois juntos se não estiverem de acordo ? ” Am 3.3 

- O segredo está no ACORDO, como para andar de braços dados:  
# é preciso haver intenção e esforço para se acertar o passo.  
- Quais os pontos de junção? Cristo / Comunicação / Cama 

 

C R I S T O 

*Apesar de ser imprescindível o andar pessoal com Deus, é necessário que marido e mulher se 
encontrem em Cristo, dia a dia, para Adorar, Agradecer, Aprender e,  

# Acertar diferenças  
*O cordão de três dobras é como trança de 3 cordões: assim Cristo precisa fazer parte da vida 
do casal. Ouse trazer Mt 18.18-20 para a realidade de seu casamento.  

O que impede ? TEMPO: sempre há tempo para o que realmente é IMPORTANTE !  
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o EGO: o ser humano não quer “abrir mão”  

Então: 

1- Orem juntos: ousem trazer , juntos, suas áreas de atrito ao Senhor, e deixem que Ele opere 
em cada um, “ o que perante Ele é agradável” Hb 13. 21 

* É preciso estar disposto (querer) ir em direção ao outro despojado de toda espécie de 
armadura , desarmado, sair do esconderijo. Qual é o seu ? 
# Trabalho, cansaço, preocupação, dor ... TV ? 

 

2- Além de orar, é preciso ler a Bíblia juntos para conhecer a Deus, e os critérios para escolhas 
adequadas para as situações do cotidiano.  
Há instruções específicas para maridos, esposas, filhos, finanças  

Há instruções quanto à reciprocidade: Rm 12.10, Ef 4.32, Ef 5.21 

# amar... perdoar... sujeitar-se... UNS AOS OUTROS  
 
 

3- Tais princípios e gabaritos precisam ser trazidos para a vivência de cada dia.  
Não saber, ou fazer de conta que não sabe, não exime da responsabilidade, e sofre as 
conseqüências: a gente é multado mesmo não sabendo que estacionava em lugar proibido. 
Saber e não viver, não resolve : a casa cai! Mt 7. 26,27  

Muitas vezes, um dos cônjuges é o primeiro a derrubar o outro com acusações ou críticas; 
outras, não percebemos quanto ele precisa de nossa mão estendida para ajudá-lo a se levantar 
... ou como precisa de nosso apoio para impedi-lo de cair.  

- Deus ouviu às orações dos maridos quanto à esterilidade das esposas ! 

# Você tem orado pelas impossibilidades de seu cônjuge ?  

 

*Em geral, o casamento começa com dois juntos diante de um altar, e assim deveria continuar 
cada dia... lembrando que, além de lugar de adoração, o altar 
# é também um lugar de entrega, de sacrifício. *** 

 

C O M U N I C A Ç Ã O  
A COMUNICAÇÃO ENTRE PESSOAS COSTUMA ENCONTRAR MUITAS 

BARREIRAS: 
I)  PODEM SER COMO GROSSAS MURALHAS: PALAVRAS PESADAS 

ACUMULADAS  
# DURANTE ANOS DE RESSENTIMENTOS.. .   

I I )  OU SÃO “ INVISÍVEIS”COMO CERTAS PORTAS DE EDIFÍCIOS MODERNOS: 
VAMOS DIRETO EM FRENTE E . . .  F ICAMOS ATURDIDOS COM O IMPACTO:-

“O QUE ACONTECEU?”  
# NÃO PERCEBEMOS O VIDRO! 

 

*Quais forem, as barreiras na comunicação dificultam a vida, causam mais problemas e tornam 
as pessoas infelizes. Funcionam como lupas, aumentando qualquer dificuldade. 

*Comunicamos não só com palavras. Atitudes e silêncios geralmente falam mais alto. 

Boa comunicação há quando as pessoas se entendem , e quando conseguem se acertar  

- Como conseguir isso? Observando certos princípios (bons livros)  
- Daremos algumas dicas práticas : 
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1- É preciso querer : condição até para Deus atuar Is 1.19  

2- É preciso buscar... ao Senhor: opera em nós o querer e o realizar Fp 1.13 

... sabedoria, peça-a a Deus Tg 1. 5 

... orientação da Palavra sobre o assunto Pv 3.5-8 

... saber princípios de boa comunicação, há literatura especializada  

... ajuda de pessoa competente e imparcial, em caso de maiores 
dificuldades, ou ANTES que se tornem maiores...  

3- Aprender a ouvir : pare de falar, e preste atenção no outro:  
- Note as qualidades e os defeitos, Pv 27.17  
- Procure os pontos de concordância, definindo as discordâncias  

4-A atitude é muito importante: i) boa vontade para “quebrar o gelo” 

ii) conciliadora nas diferenças:  
1 Pe 3.11, 1 Ts 5.13, Hb 12.14  

5- Aceitar os fatos , isto é mansidão Gl 5.22, Mt 5.5 

- Buscar a verdade no seu coração -- Por que quero assim ? 

- Falar a verdade em amor Jo 3.19- 21, Sl 51.6, I Co 13.4-7 

- Seja feita a Tua vontade: ambos render-se à vontade de Deus  

 

6- O momento adequado faz muita diferença! Procure criá-los 

Ex: Marido de olhos grudados na TV, pergunta à esposa, em pé de braços  
cruzados: “ Precisa salvar nosso casamento na hora da final da Copa do Mundo?  

 

Evite falar quando o outro estiver cansado, com fome, com sono ou ocupado.  

Então QUANDO? Por isso é preciso boa vontade para fazer espaço fixo na agenda para lidar 
com pequenos problemas, antes que fiquem GRANDES !  

 

7- Use palavras adequadas:  
i) Pense o que vai dizer. Escreva, se precisar! 

ii) Fale como você se sente ou pensa. Não acusar: - “VOCÊ....”  

A reação natural é revidar acusando, ou se fechando, conforme o temperamento da pessoa  

iii) Só falar depois que lidou com seus sentimentos perante Deus.  

- Nunca falar quando irado. Dá um tempo, dá uma volta, toma banho, 

 

C A M A  
 

1-TUDO O QUE ACONTECE DURANTE O DIA, 
_ AFETA (BEM ou MAL) A RELAÇÃO SEXUAL 

- Como foi seu dia ?  
_ Como você costuma: tratar seu cônjuge, lidar com os problemas ? 
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_ Como são suas palavras ? Qual tem sido a atitude de seu coração?  

 

2- PREPARE A NOITE NO CAFÉ DA MANHÃ..( extr Mulher Total) 

* É preciso olhar, conversar, ter consideração um pelo outro. 

É importante Admirar, Agradecer, Aceita, Adaptar-se ao outro  

Adaptar-se... significa aceitar e conviver bem como o outro é...  

Senão, só há implicância ou esforço (vão) no sentido de querer modificá-lo 

 

3- SEXO 

a) Sexo faz parte da vida do casal. SEM SEXO, PARA QUÊ CASAMENTO ? 
-Temos a tendência de tratar sexo como área separada da vida comum: Não é ! 

-Também pensamos em sexo sem ter nada a ver com Deus ... Mas tem...  

# Quem melhor entende de sexo do que Aquele que o criou ?  

- Converse com Deus sobre esse aspecto de sua vida. Conte tudo a Ele.  
# Sl 139.7, Pv 15.11, Hb 4.13  

b) Livrar-se de preconceitos infantis, É IMPORTANTE: 1 Pe 3. 18-19  

c) Livrar-se do padrão do mundo, cheio de desvios e práticas que não são saudáveis,  
# 1 Pe 1.18, 19 

d) Peça a Deus… que o faça sensível à necessidade do outro  

que o faça capaz de suprir a necessidade do outro  

 

ATENÇÃO: implicâncias, indiferença, menosprezo, muito serviço, gastar demais, dores: São 
formas inconscientes de protesto das mulheres quanto à maneira como estão sendo tratadas ou 
de que suas necessidades básicas não estão sendo supridas.  

# Ao líder compete a iniciativa de buscar soluções JUNTOS ( não impor as dele!)  

* Soluções: geralmente começam estabelecendo-se boa comunicação, que nem sempre 
significa muitas palavras, mas busca de acordo e busca de informação em fontes sérias e 
confiáveis Ex Ato Conjugal, da Ed ….  

É preciso confiar no instinto: sexo é mais questão de sensibilidade, 
do que técnica ou adequação 

 

• Incentivo aos maridos: Quem ama a sua mulher, a si mesmo se ama, Ef 5.28 
AMAR É ATITUDE, NÃO SENTIMENTO PIEGAS... 1 Co 13. 4- 7  

 

Vale a pena o esforço de tentar manter o namoro. 

Nada melhor do que uma boa noite... para nos dispor a enfrentar bem o dia 

Uma péssima noite ou a que não aconteceu... estraga qualquer dia 
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Conclusão : 
Azeitando-se o relacionamento com o trinômio Cristo, Comunicação, Cama  

Há transcorrer suave no relacionamento gerando contentamento e 
FELICIDADE... Afinal, não é isso que se espera do casamento? # 

CAP 6  CAP 6 EXPECTATIVAS IRREAIS é causa de muita frustração...  

 
* Alistem suas expectativas mútuas e troquem de lista mas... leiam cada um em particular para 
evitar reações problemáticas. 
 
1- Já foi dito que o importante é QUERER, Is 1.19-20  
- SE VOCÊ NÃO QUISER, DEUS NÃO ATUA , Lc 18.41 
- SE VOCÊ NÃO CRER, DEUS NÃO ATUA Mt 13.58 
É preciso pedir, buscar, bater (insistir...)Mt 7.7, Lc 18.7,8  
Não levianamente, mas de todo o coração: Jr 29.13 
O que você quer de seu casamento?  
No fundo de seu coração, o que realmente quer ? 
2- Quanto está disposto a investir para obter isso ? 
 
VOCÊ DECIDE...Deus não invade, MAS vai ter o que plantou,  
Ap 3.20, Gl 6.7, Pv 9.12  
- Se for o caso, por que você está desistindo de seu casamento?  
Vá ao Senhor, conte-Lhe tudo. 
- Ele pode restituir os anos que a locusta comeu, Joel 3.13,25 
 
3- A atitude é muito importante: ser verdadeiro.  
Não agir com segundas intenções. Não querer manipular  
 
4- Muitos problemas ocorrem devido a expectativas irreais.  
Queremos “vestir” no cônjuge a imagem ideal de nossos sonhos. 
Ficamos frustrados por não obtermos as resposta que imaginamos 
# Pare de presumir ! OLHE / OUÇA a sua realidade!  
a) Comece anotando qualidades e defeitos, seus e de seu cônjuge  
b) Agora anote as suas expectativas, e as de seu cônjuge  
c) Suas expectativas correspondem à realidade ? 
d) Você está dando o que o outro precisa?  
5- Espere para VER , não imagine... 
- Qual ser a reação do cônjuge, o que vai dizer, vestir... 
- O que tem para o jantar, o presente que vai ganhar... 
# PARE DE PRESUMIR... Comunique(antes)suas intenções :  
-Quando quer sexo, quando precisa descansar, quando anseia por carinho, e assim vai: viva às 
claras!  
a) Mas também, liguem as “antenas” ----Huuum, ela passou perfume... 
b) Criem código de vocês : ligue à tarde e diga que só pensa nela!  
c) Sonhem JUNTOS : Como gastar ou aplicar o dinheiro.  
Quando/ como passar as férias / O que espera da vida ?  
Que tipo de família quer ter?/ Como deseja criar os filhos?  
d) DIGA que é importante para você:  
Ex: Dizer -Bom dia! / Sair a tempo... / Café coado na hora, ETC 
 
 
HÁ EXPECTATIVAS PADRÃO:  
 
- Espera-se da mulher... 
...que esteja sempre pronta: comida, roupa, saídas, sexo.  
...que seja econômica, viva dentro do orçamento  
...que controle o canhoto do cheque, ou o dinheiro da bolsa.  
 
- Espera-se do homem... 
...que ele aceite o ritmo dela. 
...que não reclame ao dar dinheiro 
...que pague as contas em dia 
- Espera-se de ambos...  
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- Deus em primeiro lugar - Ordeiro(a) limpo(a) decente.  
- Educado(a) Carinhoso(a) Bem-humorado(a)- Positivo(a)  
- Atencioso(a) quanto à individualidade - Consideração 
- Fiel, não flertar ! - Responsável - Pessoa de palavra  
- Gastos de comum acordo - Prestativo(a) 
- Esteja em casa no horário, avise onde vai  
- Reconheça o esforço do outro - Não seja enjoado(a) - - - Que dê “cobertura“, especialmente 
perante os outros  
- Que não humilhe o outro quando não atinge padrão esperado 
- Que não “tire sarro” de características ou dificuldades  
- Que não queira modificá-lo(a) e nem o(a)corrija  
 
- HÁ EXPECTATIVAS PADRÃO DOS HOMENS: 
- Todo homem quer... 
...que a mulher saiba cozinhar, e esteja sempre cheirosa  
...que seja gentil, alegre e bondosa 
...que sinta orgulho dele e respeite seu trabalho  
...que esteja contente com o que ele dá, quando dá(freqüência)  
...que não peça dinheiro  
...que não interfira na vida dele: amigos, horário, hábitos, lazer, prioridades  
...que não mande nele  
 
- HÁ EXPECTATIVAS PADRÃO DAS MULHERES:  
- Toda mulher quer... 
...que o homem não seja “folgado”  
...que não vá a lugares inconvenientes 
...que ajude de boa vontade 
...que seja honesto, confiável, não minta, não esconda 
# que viva às claras! 
...que respeite o limite dela, quanto ao sexo 
# geralmente aquém do dele  
...que dê segurança: financeira e afetiva 
 
# ONDE VOCÊ SE ENCAIXA, ou não? COMPLETE SUA LISTA... 
 
Conclusão da apostila: Nenhum relacionamento é extático.  
- As pessoas não são iguais por toda a vida.  
No casamento, é preciso esforço direcionado no sentido de se crescer juntos.Os princípios 
básicos apresentados precisam ser PRATICADOS. 
# Não adianta só saber!  
- Também, “o ótimo é inimigo do bom” dizia certa professora. 
# Todo bom relacionamento tem certo nível de tolerância MÚTUA. 
A) Procure observar as diretrizes, da melhor forma possível.  
B) Mas não nivele suas expectativas e atuação no limite MÁXIMO. 
O ser humano foi criado para crescer como indivíduo.  
 
*Muito importante: passada a fase da paixão, da empolgação...comum a todos os casamentos, é 
o momento de se aprender a amar,  
# o verdadeiro Amor!  
 
Para sua reflexão: 
-A felicidade está onde a colocamos, e nunca a colocamos onde estamos  
- Felicidade não vem pronta, é construída cada dia. 
- Não depende do que temos, mas do que somos.  
 
Sejam bem sucedidos!   
 
CAP 7 CAP 7 ADEQUAR-SE e MOTIVAR O CÔNJUGE 

 
Casamento deveria ser o relacionamento de reciprocidade por excelência  
Na realidade, acontece diferente: um sempre dá, cede, abre mão em favor do outro,# depende 
da maturidade e temperamento do outro cônjuge.Com o passar dos anos, o cônjuge altruísta 
vai se cansando, e o egoísta vai ficando mais egoísta e exigente. Eis a causa de muitas 
separações na meia idade. 2Ts 3.13 



15 
 

PERCEBAM...os problemas do casamento são uma soma dos problemas 
não resolvidos de cada cônjuge individualmente, mais os problemas da vida em si.  
AMENIZADOS se... cada um tratar de resolver seus próprios desvios pessoais,  
e Juntos buscarem a solução em Deus.  
NA PRÁTICA há: mútuas acusações, críticas, implicâncias,  
por ACHAR que o outro é quem tem que mudar! 
 
A vida já é difícil: ‘o justo tem muitas aflições,mas o Senhor o livra de todas’  
1o) ‘no mundo tereis aflições’ Jo 16.33 Jesus mostra como superá-las:  
2o)‘tende bom ânimo, Eu venci o mundo’  
 
1o) no mundo tereis aflições’ Jo 16.33 
a) ACEITAR QUE A VIDA NÃO É O CÉU NA TERRA! (expectativa irreal) 
Todos têm seus problemas (expectativa real) Há uma frase preciosa:NADA ALTERA O FATO, 
SUA ATITUDE FAZ A DIFERENÇA !  
(pôr em lugar à vista) 
b) A GRAMA DO VIZINHO É SEMPRE MAIS VERDE: você é o vizinho de seu vizinho! 
‘Esticar’ os olhos com inveja da situação do outro, só traz mais problemas para si, Sl 73  
 
2o) Jesus mostra como superá-las:‘tende bom ânimo, Eu venci o mundo’  
mostra a importância da atitude que tem como base a confiança em Jesus, daí: 
a) Homem e mulher: cada um tem seus problemas específicos (ver ‘Sofrimento’) 
b) AMBOS precisam considerá-los sob a perspectiva de Deus, 1 Co 10.13  

c) JUNTOS, buscarem a solução em Deus : há direção e consolo na Palavra, e na oração. 
 
Vamos nos ater à IMPORTÂNCIA DA ATITUDE : 
NADA ALTERA O FATO, SUA ATITUDE FAZ A DIFERENÇA !  
 
Quanto às EXPECTATIVAS IRREAIS 
 
1-‘Vestir’ no outro a imagem do CÔNJUGE IDEAL: é o que se faz.Curso de noivos deveria 
enfatizar bem e incentivar a prática de CONHECER O OUTRO como ele de fato é, sem esperar 
que: -‘Casando ou melhora...’ ou –‘Depois, Eu dou um jeito nisso!’ 
Então, como resolver ?  
 
 
2 Encarar a realidade para não se frustrar MAIS: é o que convém 
Prática: comece a observar e conhecer realmente seu cônjuge, aliste qualidades/ defeitos 
Impossível mudar o outro ( ninguém tem acesso ao interior dele, só Deus! 
( Se ele quiser e pedir a Deus; você pode ORAR)  
3- Você mudar : 
i) mostra sua boa vontade em que o casamento dê certo 
ii) incentiva o outro a buscar melhorar seus pontos fracos 
iii) entenda que Deus usa os defeitos do outro para moldar você. 
Quanto antes você se adapta ou muda, mais depressa libera o atuar de Deus para operar em 
seu cônjuge. Pv 17.17  
 
Conclusão: expectivas irreais permeiam toda a nossa vida, em todas as áreas da vida. Quanto 
antes você aprender a detectá-las e lidar com elas adequadamente, MELHOR! 
 
 
 
MOTIVANDO O CÔNJUGE: 
# NADA ALTERA O FATO, SUA ATITUDE FAZ A DIFERENÇA  
 
Que há atitudes que precisam ser melhoradas, É FATO !  
SUA ATITUDE FAZ A DIFERENÇA: entre torná-las ponto de atrito, desavença e 
separação...ou... dar os passos para que haja mudança (você é o Líder)  
1- Você precisa mudar ...é decisão sua: detecte seus pontos fracos e faça o que for necessário 
para que isso aconteça: ORE, FALE A VERDADE COM DEUS, trace diretrizes, e passos, peça 
compreensão e ajuda do cônjuge e até especializada, se for preciso!  
# Nada torna alguém mais compreensivo quanto às dificuldades do outro do que ele mesmo 
querer mudar um hábito ou adquirir melhores hábitos 
 
2- Você precisa incentivar seu cônjuge a melhorar.  
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Como ninguém muda ninguém, e não adianta falar, brigar, xingar, etc 
O que fazer? MOTIVAÇÃO é o segredo!  
 
Algumas dicas de como motivar seu cônjuge a melhorar : 
1- Dar o exemplo 
 
2- Procurar saber o motivo da dificuldade. Para sua surpresa, pode ser você mesmo.# Muitas 
dificuldades surgem como reações inconscientes de problemas não resolvidos.  
 
3- Buscar juntos possibilidades de saídas, e OREM JUNTOS: peçam a direção de Deus # Um 
dos maiores´problemas do ser humano é querer resolver as coisas por si mesmo  
Assim começou a desgraça da Humanidade, e assim continua!  
 
4- Exemplos práticos 
- Carinho na esposa, quando volta do trabalho...faz com que se arrume para recebê-lo  
- Elogio e recompensa (+) versus Reclamação, e cara feia (-)  
- “Como é bom chegar em casa e encontrar a comida pronta !’ 
- (A semana toda a comida estava pronta quando chegou)-“Sábado vamos sair...’  
# Nos outros dias, não diga nada. Nem ache ruim. Teve motivo: depois,perguntar o que não deu 
certo, qual foi a dificuldade, QUERENDO SER COMPANHEIRO, não cobrar.  
# Faça a sua lista de ‘Como é bom...’ e peça para ela fazer a dela. 
-Sentar à mesa, juntos, e dar graças...faz com que capriche na comida, na apresentação 
# No que gostaria que o outro melhore: pense como incentivar!  
- Antecipar suas intenções,faz com que se prepare física e psicologicamente  
# manter o hábito de comunicação adequada,evita muita frustração inútil - ...- ‘Talvez vá 
trabalhar no sábado’: evita idéias de algum passeio  
–‘Neste fim de semana preciso ‘respirar’: evita compromissos da parte do outro... 
ou...fica sabendo se o outro tem compromisso 
– “Estou cansado, quero dormir cedo’ : “esfria’ idéias sobre aquela noite  
- Ligar à tarde e dizer algo que a faça saber de suas intenções quanto a noite. 
# evita frustração: ela está com cólicas, tem trabalho ou quer ver algo na TV.  
 
- Dizer o que espera ter  
(o outro não tem bola de cristal, e pode estar envolvido com as coisas dele)  
... -”Estou saindo para comprar comida, dá para providenciar o arroz?’ 
... – “Pretendo sair a tal hora, dá para estar pronta um pouco antes?’  
... – ‘A conta de...está muito alta, como vamos economizar?’  
 
Conclusão:  
Deus orienta os maridos a viver a vida comum do lar com DISCERNIMENTO. 
# Talvez seja isso o que significa na prática. 1Pedro 3.7 RA e corr 
Também é para coabitar, dá ênfase ao aspecto sexual, com ENTENDIMENTO  

Em todo caso, é para tratar a esposa com CONSIDERAÇÃO:  
honrar, não humilhar Cl 3.19 

# PARA QUE NÃO SE INTERROMPAM SUAS ORAÇÕES !  
 
‘o que desvia seus ouvidos de ouvir a Lei, até sua oração será abominável'  
Pv 28.9  
Separados de Deus... 
i) dá ocasião à carne, ao mundo e ao diabo, no seu casamento  
ii) pode ser o motivo de ‘Muito trabalho, pouco resultado’, Sl 127#  

#Antes de pregar ou de reuniões decisivas, 
Líderes deveriam se examinar neste aspecto. #  

 
 CAP 8  Motivos de fracasso no casamento  
                 extr: palestra em DVD de Silas Malafaia  

SE o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os edificadores’ Sl 127.1 
*Todo AGIR na força da carne ( independente de Deus) será esforço vão:  
-precisa buscar ao Senhor para saber a vontade dEle para sua vida.  
‘O avisado vê o mal e se esconde; o simples passa adiante e sofre o dano’ Pv 27.12  
‘se fores sábio, para ti serás; se escarnecedor...só tu o suportarás’ Pv 9.12 
Motivos que levam um casamento ao fracasso:  
1- COMUNICAÇÃO... 

a) ausente: ele entra mudo e sai calado, ela IDEM!  
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b) falha, defeituosa: não tem coragem de se expor, dar opinião, dizer o que pensa. 
c ) falsa, mentirosa: esconde o que pensa e sente, mente, finge, MANIPULA ... 
 

2- FINANÇAS... costuma gerar mútuas acusações. Motivos:  
a) parecer mais do que é : soberba a vida 1João 2.15-17 
b) gastar mais do que tem : entra e dívidas ‘ a ninguém devais...’ Rm 13.8 
c) falta de controle: pode ser falta de planejamento Lc 14.28-32 ? 
 

3- INCOMPATIBILIDADE... na realidade é puro E G O Í S M O !  
É PRECISO APRENDER A LIDAR COM SEU PRÓPRIO TEMPERAMENTO 
a) toma sua cruz: onde o EU morre a cada dia.... Lc 9.23 14.33 
b) renuncia a tudo quanto tem de bom : apego material, apego às pessoas, status, etc  
de ruim: mau gênio, maus costumes, vícios, etc  
 

4- FILHOS...a) preferências : queridinho da mãe, queridinha do papai, etc. 
b) jogo de autoridade: Logo aprendem a jogar um cônjuge contra o outro 
 Frase mágica: obedeça sua mãe’ ver Ef 6.2 
c) critérios de disciplina: um muito rígido, outro libera geral Dt 6.5-11 
Solução : não provocar à ira, mas criar na ‘doutrina e admoestação do Senhor’ Ef 6.4 
 

5- Papéis sociais:  precisam definidos e quando não assumidos levam ao fracasso 
a) Perfil: Homem: racional, lógico, prático, desiste logo 

Mulher: emocional, intuitiva,tem mais esperança( demora mais para desistir)  
b) Têm formas diferentes de amar:  

Homem: vai do físico para o emocional , é atraído pelo que Vê ( Ela: cuida do visual !)  
Mulher: vai do emocional para o físico, é atraída pelo que OUVE (Ele: vê como fala ! )  
 

c) Homem ; deve assumir o papel de líder : motivar e conduzir ao melhor / Provedor  
Mulher : deve colocar-se no seu lugar de ajudadora, não usurpar a liderança ! 
 Ex: chefe e secretária  
 
Problemas: a) omissão do homem: Mulher tem de assumir TUDO ! 
b) inversão de papéis: mulher usurpa a liderança,  
o marido fica ‘banana’ ou super machão, violento  
6- INTERFERÊNCIA  
a) externa : de parentes e amigos 

b) interna : cônjuge super controlador PODA , aniquila completamente o outro.  
 
7- independência total :  se não quer dividir, por que casou ?  
Casamento é relacionamento de compartilhar, é interdependência.  

 
8- VIOLÊNCIA física ( abuso sexual) verbal: ofensas, humilhações ( só acusa e critica !)  
9 - INFIDELIDADE ‘o Senhor é testemunha dos votos feitos no casamento, Ml 2.14  
‘por que destruiria a obra de vossas mãos ? ‘ LER Ec 5.6 
Única solução: PERDOAR ! OLHAR COMO E NÃO TIVESE FEITO... 
- Só perdoou quando LEMBRA e não dói mais, sem repúdio emocional 
não sente desejo de vingança, não ‘joga na cara’  
 só se perdoa quando a ferida for curada: precisa ir a Jesus, ir à Palavra Sl 107.20  
 
10- RELAÇÕES SEXUAIS _ Difícil de se expor nessa área.  
Sexo atende necessidades físicas, emocionais e espirituais: 
Maridos, vivei a vida comum do lar (coabitai = sexo. corr ) com ENTENDIMENTO, 1Pe 3.7 
dando honra á mulher...para que não se interrompam vossas orações’ é SÉRISSIMO! 
 
Três coisas fundamentais para evitar o fracasso na área sexual : 
a ) pagar a devida BENEVOLÊNCIA um ao outro... 1 Co 7.3  
Dever de um DAR, o que o outro tem o direito de RECEBER: Boa vontade, bondade,  
Tolerância, respeito, compreensão  
b) relação sem violentá-la... importante a comunicação  
 prepare a noite no café da manhã  
i) única proibição bíblica: sodomia ativa e passiva (mudar o uso natural, Rm 1 )  
ii) sem expor vida íntima, falar aos outros o que faz ou deixa de fazer. 
iii) liberar fantasias sexuais_ desde que seja de mútuo agrado 
APROVEITA, PORQUE É POR POUCO TEMPO... 
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c) não defraudar...não impor ‘jejum’, não fazer chantagem MAS ...  
respeitar e compreender momentos especiais do cônjuge, 
‘ para que satanás não vos tente’ 1 Co 7..... 
 
*É preciso entender que casamento fala de UNICIDADE_ partes que se ENTRELAÇAM  
Se não se completarem na cama, a relação está seriamente comprometida.  
O homem ganha a mulher na conversa, no agrado _e_ a mulher ganha o homem no visual  
 
11- FALTA DE AMOR... precisa aprender a CULTIVAR o amor.  Conhecer o cônjuge para 
saber COMO agradar Dá TRABALHO, mas os resultados trazem satisfação mútua 
Requer decisão, empenho, dedicação, perseverança 
*Só o amor de Deus ( ágape) é infinito. Se deixar o amor ‘ morrer’ dá o maior trabalho fazê-lo 
florescer de novo, como acontece com uma planta.  às vezes, precisa orar para  
Deus derramar do Seu amor no nosso coração, Rm 5.5 !  
 
12 DEUS NÃO TEM A PRIMAZIA...sem Deus o trabalho é vão, só fica frustrado, Sl 127.1  
i) Deus precisa ser o primeiro em sua vida pessoal,  
‘ AMAR A DEUS SOBRE TODAS A COISAS...’ Dt 6.5-9 
ii) ocupar seu lugar e desempenhar sua função no casamento por amor a Deus  
 se esperar reconhecimento ou retribuição do cônjuge, vai ficar frustrado !  
 
iii) SUPERAR AS CRISES AOS PÉS DO SENHOR....JOELHO NO CHÃO!  
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~Pregação de Silas Malafaia 
 PREVENIR É MELHOR.... i) orando juntos  
ii) conversando sobre a SITUAÇÃO  
iii) dizer como você se sentiu na SITUAÇÃO  
iv) jamais acusar : VOCÊ...  
v ) um procurar ajudar o outro a superar deficiências  
vi) buscar na Palavra o que Deu diz sobre a SITUAÇÃO  
 entender que Deus usa o cônjuge para formar a imagem de Cristo em você Pv 17.27 
‘COMO FERRO COM FERRO SE AFIA...’ é no atrito que se arredondam as arestas 
O diabo usa o cônjuge para tormento mútuo . VOCÊ PRECISA SE VIGIAR !  
‘NÃO DEIS LUGAR AO DIABO’ Ef 4.27 discernir dardos inflamados ao ficar ‘queimado’  
O que fazer? 1o. tratar do pecado no seu coração  
2o. não falar com raiva, se acalmar PRIMEIRO  
3O. PERGUNTAR: POR QUE? é razoável ? como resolver ?  
Ao homem compete (SIM) ouvir Deus, obedecer à Palavra,  
ficar atento contra às investidas do diabo  
À mulher compete NÂO dar ouvidos ao diabo, NÃO DECIDIR SOZINHA,  
não fazer o marido pecar, não ser tropeço   
 

CAP    9 CAP 9 PRINCÍPIOS DE BOA VIDA A DOIS  

PRINCIPIOS DE UMA VIDA FELIZ A DOIS  
Pr. Ricardo Gondin, Mensagem em DVD  
Transcrição feita por GIL  

 
CAP 9       PRINCÍPIOS DE boa VIDA A DOIS  
 
Texto: Provérbios 30.18 ..Como é que um homem e uma mulher dão certo? Não vamos 
mascarar a realidade, existem muitos cristãos evangélicos membros de igreja que estão vivendo 
uma vida familiar de segunda categoria. São as forças da comunidade evangélica que o mantém 
casado, só não se separou por medo da comunidade. O simples fato de ser evan-gélico não lhe 
torna imune a um fracasso no casamento. Porque a Bíblia tem o cuidados em nos dar princípios 
que precisam ser incorporados em nossas vidas e caso não sejam incorporados você pode 
ter o titulo que tiver, e viver um fracasso na vida familiar, muitas vezes sem que ninguém saiba.  
10 princípios que levam a estabelecer uma família feliz. 
 
 
1-VOCÊ NÃO NASCEU PARA O OUTRO: Não existe alma gêmea. Todas as pessoas que se casam, 
por mais que sejam apaixonados, tem de investir no relacionamento (perdão, dar espaço, ser 
paciente), Há todo um trabalho a ser feito. Tristão e Isolda estão apaixonados,apesar dela ser 
casada com o rei Enquanto vivem um amor proibido é lindo, mas no dia em que se concretiza, 
eles se desentendem. Dá a entender que: ser proibido é o que torna bonito o amor  
*Romeu e Julieta : o amor deles é bonito porque não se casaram.  



19 
 

 Você tem que investir no casamento, e Investir pesado. 3ª leia da Termodinâmica - 
Entropia: coisas deixadas por si mesmas tendem a se desintegrar e não a se organizar.  
Assim é o casamento.  
2-DEUS NÃO TEM UM PLANO PARA A SUA VIDA: Não se encontra tal frase em nenhum lugar da 
Bíblia : Deus tem um Propósito que é sermos transformados á imagem e a semelhança do 
caráter de Cristo Jesus. No entanto tem “planos” (meios) para chegar a este propósito. Se Deus 
tivesse um plano, no dia em que você estragar este plano, como o propósito de Deus será 
concretizado ? E se vc estragar todos os planos de Deus para a sua vida? Deus ainda é 
poderoso para ‘escrever’ um novo plano. Todo o casamento feito fora da vontade de Deus que é 
consumado e colocado no altar de Deus, passa a ser da vontade de Deus. “O homem ou a 
mulher santifica o ato”, por causa do reconhecimento do erro e da consagração.  
Davi e Betseba – começou com adultério, levou a homicídio: o fruto do pecado morreu!  
Salomão : filho da união legalizada, foi escolhido por Deus para ser ascendente de Jesus  
                  Mas cuidado para não prostituir a graça de Deus, 
                      -  querendo fazer tudo errado,  
                            - achando que Deus irá perdoar e esquecer 
 
3-NÃO ESPERE RESULTADOS IMEDIATOS: Deus não dá felicidade a ninguém, mas dá princípios 
morais para serem obedecidos e força para obedecer a tais princípios: assim há felicidade. 
Felicidade não é imediata, é subproduto de obediência aos princípios morais de Deus.  
“Escondi a tua palavra no coração... .luz para a os meus caminhos”. Ver Sl 119  
Mulher, quer felicidade em casa, quer ganhar o teu marido, então FALE MENOS ! 
Homem, quer ser feliz dentro de casa, então FALE MAIS ! 
4-NÃO EXISTE LANCHE GRATUITO: Toda escolha envolve um preço a ser pago.  
                                                       - Não há caminhos fáceis. 
5-NUM CASAMENTO NÃO É MELHOR GANHAR UMA BRIGA E SIM UMA ETAPA: Um vai querer ganhar. 
Melhor é vencer aquela etapa abrindo a mão de ter razão. É melhor ser feliz do que ter razão 

Frescobol x Tênis: no primeiro o alvo é manter a bola no ar o maior tempo possível, já 
o Tênis consiste em matar a jogada. Enquanto o casal estiver jogando frescobol vai tudo 
bem, mas no dia em que estiverem jogando tênis o casamento vai acabar.  
Argueiro x Trave: a diferença é uma questão de perspectiva, o que no outro é um 
arqueiro (longe) se trouxer para mim é uma trave (perto).  
 

O QUE MAIS NOS ABORRECE NO OUTRO SÃO COISAS ONDE SOMOS MAIS FALTOSOS 
ANTES DE JULGAR, OLHE PARA VOCÊ MESMO. 

 
6-PERDOAR NÃO É ESQUECER “QUEM PERDOA NÃO ESQUECE”: Perdoar é lembrar sem amargura, 
sem ressentimento, sem trazer tudo de volta. Quem perdoa não quer forçar o outro a voltar no 
passado e concertar o erro: é impossível. Vivemos num mundo tridimensional, mas o tempo só 
tem duas dimensões (presente e futuro),o que passou, não volta mais.Não tem como retroceder 
no tempo para consertar o erro! Precisamos libertar as pessoas do passado, 
“eis que tudo se fez novo...” 
7-  NO CONFRONTO COM SITUAÇÕES IMPOSSÍVEIS, NÃO SE SINTA  UM  FRACASSO 
      SE TIVER DE ESCOLHER   A  OPÇÃO  MENOS  RUIM SEMPRE QUEREMOS ESCOLHER O BOM E 
DO MELHOR mas muitas vezes temos de escolher entre o que é péssimo e o que é menos ruim. 
Mãe cujo filho levou um tiro nas costas,- precisa fazer escolhas entre o péssimo e o menos 
ruim. Mulher com câncer no seio: péssimo é o câncer, menos ruim é retirar a mama, 

Muitas pessoas naufragam quando têm de escolher entre o péssimo e o ruim. 
Um dos maiores causadores de divorcio são as desgraças na família. 
Hebreus 11 nos ensina que em muitas situações Deus permite que passemos pelo vale 
da sombra da morte para entendermos que o seu cajado e o seu bordão nos consolam. 
 

8-SEJA PRÓDIGO NOS ELOGIOS E AVARENTO NA CRÍTICA;  
          ANTES DE CRITICAR TODOS TEMOS O DEVER DE ELOGIAR.  
               ‘pague (ao cônjuge) a devida benevolência’ 1Co 7.3 

 
9-MANTENHA PONTOS DE CONTATO ( projetos em comum ) procure ter com o cônjuge projetos, 
planos, atividades em comum, coisas que tragam à tona as afinidades do casal de novo para o 
mesmo lugar e assim caminharem juntos. Criar parcerias, para que as vidas sejam moldadas. 

 
10 LEMBRE-SE DE QUE CURAR É MUITO MAIS SIMPLES DO QUE RESSUSCITAR : restabeleça o diálogo.  
 Quando cessa o dialogo começa a guerra.  
 Peça perdão... por coisas que nem tenha feito, mas quis fazer! Mt 5.28 
Ser feliz é projeto de Deus para o homem : colocou- no paraíso! Deus chama cônjuges que  
Queiram ter uma vida familiar feliz - Aprendam a dar os passos necessários - Ensinem outros.   
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Cap  10    Casais : com INTELIGÊNCIA !  
 
INCOMPATIBILIDADES ENTRE HOMENS E MULHERES TÊM DADO MUITO ‘PANO PARA 
MANGA’ _ muito de tem dito e escrito a esse respeito MAS... o que diz a Palavra ? 
 
Gente que entende disse que o cérebro do homem é de fato diferente do cérebro da mulher 
- Deus já disse isso em outras palavras, ao dizer aos homens para viver ‘a vida comum do lar – 
ou cohabitar (conotação sexual) com ENTENDIMENTO ‘ 1 PEDRO 3.7 
-dando honra à mulher como vaso mais frágil (outra estrutura, não inferior = cristal e AÇO ) 
 
Só neste trecho, há algumas considerações a serem feitas:  
 
A AMBOS  
1) Princípios espirituais são tão inexoráveis quanto AÇÚCAR ADOÇA, E SAL_ SALGA!  
- quer dizer: qualquer pessoa, com boa ou má intenção, se puser sal, vai ficar salgado ! 
*Não adianta desculpas, reclamar, culpar Deus e todo o mundo, afundar-se em autocomisera-
ção _ *No éden, a questão era muito mais ampla do que apenas comer ou não comer:  
*Tratava-se de quem seria acatado, a palavra de quem seria crida e obedecida, Gn 2.17 
 
2 a _ Ainda hoje, cada momento é uma escolha  
 determinada pelo que cremos e obedecemos  
 Comece a reparar no que vc faz: qual sua motivação básica? 
*Por que preciso disso ? Porque preciso falar assim ? Por que preciso fazer como faço ?  
- Busque a verdade em seu íntimo, e Não a desculpa que vc dá a si mesma e aos outros?  
‘ conhecereis a verdade e a verdade vos libertará’ João 8.32 e 36 
 
2 b _ ‘Não sabeis vós que a quem vos apresentardes por servos para lhe obedecer,  
sois servos daquele a quem obedeceis, do pecado para a morte, 
ou da obediência para a justiça ? _ Rm 6.16 
a cada momento escolhemos a quem queremos obedecer, e a duplicidade ESGOTA,  
*EXAURE NOSSAS FORÇAS e impede Deus o agir em nosso favor e por nós. Pois com Deus é 
‘sim, sim, não, não! O que passa disso é de procedência maligna’ Mt 5.37  
 
2c _ é questão de DECISÃO e COERÊNCIA ( somos inteligentes, lembra?)  
DECISÃO : ‘Porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao SENHOR, escolhei hoje a 
quem sirvais; - se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam além do rio, ( valores 
do mundo) ou_ - aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais; ( valores falsos próximos a 
nós, nos quais cremos) porém eu e a minha casa serviremos ao SENHOR.’  
Josué 24.15 
COERÊNCIA: ‘Mas, que vos parece? Um homem tinha dois filhos, e, dirigindo-se ao primeiro, 
disse: - Filho, vai trabalhar hoje na minha vinha !  Um disse que não ia, mas arrependido, foi ! 
O outro disse que ia, e não foi, !  
‘ Qual dos dois fez a vontade do pai? Disseram-lhe eles: O primeiro.  
Disse-lhes Jesus: Em verdade vos digo que publicanos e meretrizes entram adiante de vós no 
reino de Deus’  Não adiante se dizer cristão  
e negar o cristianismo com suas idéias e ATITUDES. 
 
‘FICAR NO MURO’ _ é abominável ao Senhor:  
‘por que...não és frio nem quente, vomitar-te-ie da minha boca’ Ap 3.16  
 
3- Deus sempre diz o que é melhor para Seus filhos ( só se educa os próprios filhos)  
3 a _ o padrão da Palavra é para serem observados pelos filhos de Deus  
3 b _ para quem não é filho de Deus, a Palavra é o padrão do juízo de Deus  
‘ Quem me rejeitar a mim, e não receber as minhas palavras, já tem quem o julgue;  
- a palavra que tenho pregado, essa o há de julgar no último dia.’  
3 c _ Deus não obriga ninguém a serví-lO mas ‘torce’ para que escolhamos a vida!  
Dt 30.19 
‘ Os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra vós, de que te tenho [proposto] a vida e a 
morte, a bênção e a maldição; escolhe pois a vida, para que vivas, tu e a tua descendência’  
 como os filhos sofrem e ficam desestruturados com as desavenças do casal e_  
- com as incoerências de ambos, ensinando o que não praticam !  
- o que provoca a ira nos filhos e os afasta do Senhor _ Cl 3..... 
AOS HOMENS 
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* ONDE ESTÃO OS LÍDERES MAIS VELHOS ? ? ? 
- QUE DEVERIAM ENSINAR A PALAVRA AOS LÍDERES MAIS NOVOS  
- A CONHECER E A OBSERVAR A APALAVRA DE DEUS, 
- TOMANDO SEU DEVIDO LUGAR DE VARÃO, LÍDER, PROVEDOR E PROTETOR  
E, acima de tudo, SACERDOTE DO LAR : trazendo a Palavra à família,  
- e levando a família a Deus pela oração...  
 Há um livro que não li mas cujo título me chama muito à atenção: ‘ O SILÊNCIO DE ADÃO’  
_ e eu me pergunto: onde estava Adão, quando a serpente se chegou à Eva?  
 
Por faltar instrução e obediência à Palavra no link BUSCA; Deus manda aos maridos 
- os homens reagem conforme o seu temperamento:  
 
a) uns se acomodam, fazem ‘tudo pela paz’, tornam-se uns ‘ bananas’  
* A mulher, bem lá no fundo, no inconsciente, os despreza e vem a sofrer na velhice,  
_ quando irá precisar do marido como líder atuante 
 
b) outros tornam-se agressivos e até agressores,  
- vindo a esmagar qualquer que pretender dominá-los , inclusive a esposa!  
 A mulher fica sob o duro tacão do marido, que nem deixa a coitada respirar, NUNCA !  
 
c) Tanto uma como a outra reação têm direta implicação na área sexual ... 
INCONSCIENTEMENTE, o homem se vinga na cama:  
i) torna-se exigente demais, pensa só no seu próprio prazer OU 
ii) fica indiferente, apático, quer sexo só quando ele está ‘a perigo’  
- e o resultado é o famoso ‘ VAPT- VUPT’ que deixa a mulher ‘a ver navios’  
 
ÁS MULHERES  
 
Mulher é inteligente e precisa tratar de seus problemas com INTELIGÊNCIA !  
 Modéstia à parte, creio que a mulher é ‘a cereja do bolo da Criação’  
- Nós somos ‘o algo mais’ que o homem e toda a Humanidade precisam  
- Fazer-nos sair de nosso lugar e função é artimanha do diabo para ser nosso ‘deus’  
- ACHANDO-SE muito esperta, a Eva foi muito burra, caindo ‘na lábia’ dele , 
- deixou-se manipular pelo diabo: fez o que ele queria, tornou-se serva dele, 
- constitui o diabo seu senhor e ‘o príncipe deste mundo’ Jo 12.31, 14.30 e 16.11 
A mulher é inteligente, mas sofre por tratar de seus problemas de maneira nada inteligente,  
- a começar por se rebelar contra a orientação da PALAVRA, o melhor de Deus para nós 
 
Queridas, o conflito da mulher como esposa não é um conflito individual e isolado:  
*Faz parte de um conflito muito maior do que apenas visível,  
- é conflito de domínio espiritual, entre o Bem e o Mal  
(que conhecemos mas não somos capaz de praticá-lo)  
- é conflito entre sexos e jogo do poder que se tornou a Lei da Sociedade( após à Queda)  
- é conflito íntimo, no coração de cada uma de nós, entre carne e Espírito, Gl 5.16 e 25 
 
Então, não deve ser tratado levianamente, na base do ACHôMETRO !  
PRECISAMOS IR A JESUS E IR À PALAVRA 
PRECISAMOS DO ATUAR DO ESPÍRITO SANTO NO CORAÇÃO 
 
 
PRECISAMOS ORAR EM CONCORDÂNCIA: Pv 21.1, 1Pe 3.7  
 
- ‘descontado’ a promessa de Mt 18.19 ! : 
 

CAP 11 RESOLVENDO CONFLITOS  
conflitos sempre irão exitir em qualquer tipo de relacionameto 
Importa: saber que é normal... saber encará-los...saber RESOLVER 
 
CONFLITOS CONJUGAIS Pr Darcy Sborowski Jr (devidamente autorizado)  
*Esquema de Workshop da IIIConferência de Aconselhamento Bíblico, PV  
 
1- CONFLITO...um mal necessário?  
- A Bíblia mostra conflitos, não os esconde ! o Senhor mostra as conseqüências. 
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# O que podemos aprender com os conflitos?  
2- A ORIGEM do Conflito: ser pecador 
Tudo começou no Éden, com a Queda de Adão e Eva, Gn 3.16 
.  
*Motivos e resgate dos conflitos no casamento, Cantares 5.2-4 
 
3- Motivo Real : EGOÍSMO... é a causa básica: ele chega tarde, ela já se deitou, Ct 5.2 
Os dois têm sua parcela de responsabilidade: Quando um não quer, dois não vivem bem.  
 
4- REAÇÃO: RESSENTIMENTO, Não espera para esclarecer a situação, Ct 5.6 
 
5- Conseqüência: SOLIDÃO...dor, tristeza, isolamento , Ct 5.7-8 
 
* Passos para a SOLUÇÃO:  
6- PONDERAÇÃO...  
Ela: ”O que estou fazendo com meu casamento ?’ Ct 5.10-16 
Ele: cai em si quanto à sua atitude no casamento , Ct 6.4-10  
 Solução de conflitos requer ponderação de ambos os côjuges. 
Assumir sua parcela de ‘culpa’  
7- DECISÃO...  
7 a: de ‘ir atrás’, ir ao encontro do marido Ct 6.2-3, 11 9-  
7 b: não se faz de turrão, não a espezinha, A ACOLHE 
.. 
Quando o homem faz sua parte do homem: Deus faz a dEle  
Ex: multiplicação dos pães, ressurreição de Lázaro 
.. 
*SOLUÇÃO DE DEUS: RECONCILIAÇÃO... Ct 6.12 # Solução do mundo: separação 
# PERDOAR... pela graça de Deus, no poder do Espírito Santo.  
..  
* CONCLUSÃO: RESGATE da beleza da relação conjugal, após a solução do conflito, Ct 7.1 
– 8.4 
Amor indestrutível Ct 8.7 a e inegociável Ct 8.7b  
..  

 
 Observação pessoal: Todo relacionamento DE UM CASAL passa por CONFLITOS, 
independente da fase em que esteja: namoro, noivado, recém casados, filhos pequenos, filhos 
adolescentes, filhos na faculdade, filhos que se casam, de novo a sós... *Dos itens 
apresentados: em que fase está seu relacionamento?  
.. 
Se está na fase do amor indestrutível e inegociável, GRAÇAS A DEUS  
   Se está em qualquer outra fase do CONFLITO: 
          dê os passos necessários até à completa resolução do problema  
     Se  está na  fase de RECONCILIAÇÃO :   
                     fique alerta para perseverar nas metas porpostas 
Em qualquer fase,que Deus os abençoe   livre de toda auto suficiência e soberba, 
                              - pois Jesus disse: sem Mim, nada podes fazer’ 
.. 
‘ A ESTRADA PARA UM CASAMENTO FELIZ ESTÁ SEMPRE ‘EM CONSTRUÇÃO’  
.. 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Cap 12 SEM BRIGAS...a vida do casal é bem melhor  
                         'quando um não quer, dois não brigam'  
Mas, também,'quando um não quer, dois não vivem bem' Nodi 
 
Confira como chegar lá : cada um querendo viver sem brigas 
a ELE, primeiro, e depois a ELA 

Primeiro, para  ELE, O LÍDER :  
 
SUA  ATITUDE  com  ENTENDIMENTO  FAZEM  TODA   A   DIFERENÇA  
 
Feliz será cada dia SE andarmos com o Senhor 
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' Artigo explica a diferença entre gostar e amar e faz a gente entender como se pode amar 
o inimigo _ quanto mais com quem  reparte a cama conosco . 
 
1- amar a esposa como Jesus amou a Igreja é deixar seu trono de machão como JESUS 
DEIXOU SEU TRONO DE GLÓRIA _ para vir ao encontro da necessidade básica da Noiva: a 
redenção, o ser religada a Deus _ pelo que até deu Sua vida A necessidade básica da mulher é 
ser amada, acolhida, aceita como é...um abraço, um agrado, palavras carinhosas ou de 
apreciação fazem milagres até na TPM não se sinta ameaçado pela capacidade da esposa_ por 
mais capaz que seja, ela PRECISA de você como homem _ por isso foi tirada da costela...Há 
necessidade básica de voltar 'debaixo da asa' de um homem . Hoje, as mulheres estão sendo 
educadas para a serem profissionais competentes, mas no íntimo, em algum cantinho delas, 
ainda são cinderelas à espera de seu príncipe encantado Compete ao homem despertar esse 
lado feminino com carinho e firmeza    Autoridade advém em se submeter à autoridade 
superior, ver Mt 8.9 'também eu sou homem sujeito à autoridade, e tenho soldados às minhas 
ordens; e digo... ele vai... ele vem; e ao meu servo: Faze isto, e ele o faz.' O homem é o cabeça 
da mulher, mas Cristo é o cabeça do homem: autoridade masculina vem à medida em que você 
se submete à soberania e senhorio de Jesus em seu coração. 'Quero porém, que saibais que 
Cristo é a cabeça de todo homem,--> o homem a cabeça da mulher, e Deus a cabeça de Cristo' 
1Co 11.3    Hierarquia a ser respeitada a começar pelo marido. 
 
2- COMUNICAÇÃO é a chave de bom relacionamento.Saber se comunicar é uma arte. Precisa 
aprender a ouvir, - e mais: saber 'ler nas entrelinhas' a necessidade básica atrás da reclamação  
          
2.1  - APRENDA  com Deus a lidar, primeiro  ,  com seus sentimentos naturais  
                            Deus orienta assim: ‘Maridos _  não vos irriteis contra elas’  corr 
                                                             _  não a trateis com amargura’  Cl 3.19 ARA 
                            ‘ A boca fala do  que está  cheio o coração’ Mt 12.34-36  
 
2.1-  NÃO FALE COM RAIVA_ vá dar uma volta, vá ao banheiro, tome um gole de água...ou 
2.2   DIGA : - DÁ UM TEMPO.,. Vamos tratar disso depois; agora, estou com raiva e não quero 
ferir você. Continuarmos falando agora, será ruim para nós dois . E você se retira do aposento  
                   Se ela insistir ( não vai !) deixa ela falar o que quiser ... 
                   Encare como tentativa do inimigo de piorar as coisas( mas não diga nada! )  
                                   Ouvi por aí:  SER FELIZ é melhor do que TER RAZÃO ! 
3-   Viver a vida comum do lar ( coabitar = sexo) com entendimento ‘ 1 Pe 3.7 e 2 Tm 2.7 
      Princípio básico  é:CONSIDERA (a Palavra) o Senhor te dará entendimento em tudo’ 
                                       ‘se tem falta de sabedoria peça-a a Deus ...com fé’  Tg 1.5-6 
        
      Depois,  explica como é viver o cotidiano com entendimento : 
      3.1  dando honra _ honrar a esposa é respeitar suas necessidades ( não caprichos) 
  
      3.2  são ambos ...  homem / mulher são faces complementares da função imprescindível à  
                                     continuidade da raça humana: a família . Deus criou e ama igualmente a  
                                      ambos; se não respeita a pessoa, ao menos respeite a função que Deus  
                                      deu a  ela   e ORE por ela. 
 
     3.3   herdeiros  da graça,  lembra que ambos são igualmente pecadores carentes da graça  
                                    de Deus para a salvação e para viver uma vida que honre ao Senhor     
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
Depois , para   ELA _   Feliz será cada dia  SE  andarmos com o Senhor. 
Artigo faz entender a diferença entre GOSTAR E AMAR e  
_explica COMO se pode amar até o inimigo, quanto mais quem reparte nossa cama.  
 
*Deus fala em submissão à mulher ( nunca aos homens) é para a mulher se submeter  
'mulheres sujeitai-vos aos seus maridos, como ao Senhor' Ef 4.22  
Submissão é algo que a mulher resolve SER em obediência a Deus, não ao homem, e Deus 
honra a quem O obedece. A mulher virtuosa SERVE de bom grado, com dignidade Pv 31,10 
>>>  
À proximidade da cruz, Jesus disse Agora a minha alma está perturbada; e que direi eu? Pai, 
salva-me desta hora? Mas para isto vim a esta hora.João 12.27  
    A partir do momento em que seus hormônios a definiram como 'mulher', estava decidido seu 
destino de MULHER _ Deus tem o melhor para nós e 
1- ACEITE A VONTADE DEDEU PARA VOCÊ E SUBMETA-SE ( vc decide) ao seu marido 
     Submeter-se voluntariamente a Deus  é melhor do que   calar-se , ferida, ante um homem 



24 
 

 .  
A necessidade básica do homem é RESPEITO _ ele não quer ser mandado como um menino 
pela 'mamãe'  Mulher autoritária prejudica o desempenho sexual do homem, pois 
                        nenhum homem que fazer sexo com a mãe ( e. se quiser, é problema sério...)  
 Desrespeitado, o homem torna-se violento, anulando a mulher, até batendo, se ela não se cala 
... ou se torna um 'banana' incapaz de tomar decisões, de agir como homem, até na cama. 
 
 Não ser submissa é o meio mais seguro de acabar com seu marido, e/ ou com seu casamento      
  Mulher foi feita para ser feminina : hoje, as mulheres estão sendo educadas para a serem 
profissionais competentes, mas no íntimo, em algum cantinho delas, ainda são cinderelas à 
espera de seu príncipe encantado Compete ao você despertar esse seu lado feminino, 
conquistando seu marido a cada dia, com palavras brandas, sendo filha de Deus em primeiro 
lugar: Obediente à Palavra,Deus a honrará e inclinará o coração do marido a seu favor  
 
Autoridade advém em se submeter à autoridade superior, Mt 8.9 ‘eu sou homem sujeito à 
autoridade, e tenho soldados às minhas ordens ...’ 
 O homem é o cabeça da mulher _ e não aceitar isso é rebeldia que dá lugar ao diabo em sua 
vida e em seu casamento _ 'eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender, do que 
a gordura de carneiros porque a rebelião é como o pecado de adivinhação, e a obstinação é 
como a iniqüidade de idolatria. Porquanto rejeitaste a palavra do Senhor, ele também te rejeitou, 
a ti, para que não sejas rei. 1Sm 15.22- 23  Rebeldia faz  perder  a autoridade no reino do 
espírito  
               Não adianta jejum ,ungir, oração, campanhas, nada !                
            'Deus resiste ao soberbos mas dá graça aos humildes ' Tg 4 .6-10  
             ‘Sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós_ 
 
2- COMUNICAÇÃO é a chave de bom relacionamento.Saber se comunicar é uma arte.  
2.1- Precisa aprender a ouvir  e ser OBJETIVA ao falar :  li que na 12ª palavra, vc já perdeu a 
atenção de seu marido. Então, comecei a escrever e a resumir em poucas idéias e palavras o  
                                                   -  que eu queria dizer a ele. 
2.2- saber 'ler nas entrelinhas' a necessidade básica do que o outro está falando / reclamando   
2.3- APRENDA  com Deus a lidar com seus sentimentos naturais :  
      NÃO FALE COM RAIVA: vá dar uma volta, vá ao banheiro, tomar um gole de água, ou     
        ou  diga : - DÁ UM TEMPO, .vamos tratar disso depois; agora, estou com raiva e não 
quero ferir você; se continuarmos agora, você será responsável pela briga. Peça licença e vá 
para outro apossento, fazer alguma coisa na cozinha;- SE o outro continuar falando, deixa ele 
falar o que quiser  (  considere ataque do inimigo para destruir esse casamento)  mas não 
diga nada.# Pus um bilhete para mim:  SORRIA, vc está sendo filmado. Imagine rever a cena 
um dia, diante de Deus. A partir de então eu digo ao meu  marido:  
                                      - Deixa estar, no tira teima, a  gente resolve. 
   Sara e Davi deixaram exemplo de atitude:  JULGUE O SENHOR ENTRE MIM E TI Gn 16 
   ‘ mas a minha mão não será contra ti’ 1 Sm 24.12 ( não fazer desaforo, não se vingar ) 
 
3-  Repare, reconheça a  sua atitude aos olhos de Deus. 
     3.1 ‘a esposa prudente vem do Senhor’ Pv 19.14 # vc é  como um anjo  à vida de sua 
família?  
     
   3.2  A mulher virtuosa é a coroa do seu marido  ( vc o trata como rei e  ele a faz sua rainha)   
 porém  a que procede  vergonhosamente é como apodrecimento nos seus ossos’ Pv 12.4  
  
  3.3  A rixosa e iracunda _ NINGUÉM  AGUENTA  FICAR PERTO,  todos querem  distância ! 
Pv 21.9 Melhor é morar num canto do eirado, do que com a mulher  rixosa numa casa ampla. 
Pv 21.19 Melhor é morar numa terra deserta do que com a mulher [rixosa ]e iracunda. 
Pv 25.24 Melhor é morar num canto do eirado, do que com a mulher [rixosa ]numa casa ampla. 
Pv 27.15 A goteira contínua num dia chuvoso e a mulher  rixosa  são semelhantes’ 
                                                                         # é insistente, é irritante. 
   
                    Ouvi dizer: SER FELIZ é melhor do que TER RAZÃO !  
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Cap 14 A    Papel do homem 
 
   Homem e mulher se completam, cada um realizando bem o SEU papel:  
                 HOMEM, vc  SABE qual é o seu papel ?  



25 
 

Ao ser formado no ventre materno, quando os hormônios definiram seu SEXO,  
Deus estava determinando sua função na sociedade e, para cumprir bem seu papel  
deixou diretrizes bem definidas nas Escrituras  
Jesus veio PARA morrer na cruz pelo pecador. 
Ante a perspectiva da cruz, ele disse Agora a minha alma está perturbada; 
- e que direi eu? Pai, salva-me desta hora ? Mas para isto vim a esta hora’ Jo 12.27. 
 
PAPEL DO HOMEM NA BÍBLIA 

 
Gn. 1.26 – dominar (liderança) - cultivar (provedor) - guardar (protetor) 
2.18 – não é bom que esteja só (foi feito para o casamento) 
2.24 – deixa ...disposto a abrir mão  
pai e mãe (evita interferências de familiares) 
pai _ no sentido de independência financeira  
mãe refere-se à independência psicológica : 
> não é... filhinho da mamãe, egoísta e folgado mimado 
> é SIM : tem maturidade para ser um bom líder  
que 'governa bem a sua casa, 1 Tm 3.4  
- não se deixa dominar pela esposa, pelo mau gênio, pelo descontrole sexual 
 
– apegar-se-á a sua mulher : UNIDO COM A ESPOSA, NÃO CONTRA ELA, sempre  
a favor da esposa, mesmo que particularmente tenham de '(acertar os ponteiros)'). 
– uma só carne : supre necessidades sexuais dela /de ambos 1Co 7  
cuidado _ cuida dela como de seu próprio corpo  
responsável pelo sustento material Ef 5  
 
Pv. 5.l8 – não despreza a mulher quando fica velha Ec. 9.9- ? 2.14 – Fiel. 
 
Ec .4.9-12 – RECIPROCIDADE: um atendendo às necessidades do outro (não é só a mulher 
atendendo às necessidades do marido. 
“Cordão de 3 dobras”: Cristo fazendo parte do casal. 
1 Co. 7.3 – atende necessidades físicas e emocionais da esposa (reciprocidade). 
Ef. 5.25 – ama com espírito de sacrifício 

5.28 – Quem ama a sua esposa, ama a sim mesmo (tudo o que o homem  
faz POR ela ou PARA ela VOLTA para ele sob forma de paz bem estar  
5.29 – alimenta e cuida 
5.31 – protege da interferência de parentes. 
5.33 – atende à necessidade básica da mulher: AMOR. Faz com que a mulher se sinta 
amada,respeitada, honrada, aceita como ela é... 
é a primeira função do homem como marido.e dá condição à mulher  
- para assumir seu lugar e desempenhar bem sua função. 

 
Tito 1.6-9 – PERFIL de um homem cristão :irrepreensível, fiel á esposa,Disciplina os filhos, não 
arrogante, não irascível, sóbrio, não violento, nem avarento,hospitaleiro, amigo do bem, junto, 
domínio próprio, apego à Palavra.> ler Estatura de um cristão  

 
COLOSS 3.19 – Amor, não tratar com amargura (não se irrita contra ela) 
1 Pe. 3.7 vive a vida comum do lar com discernimento ( ENTENDIMENTO )  
1 HONRA:tem consideração para com a mulher (lembra que é mais frágil)  
2- Dignidade : lembra que é herdeiro da mesma graça: IGUALDADE  
3- Humildade : lembra que ambos são igualmente pecadores 
vaso mais frágil : o homem é mais forte, mesmo: graças a Deus ! 
ela precisa de ajuda, de apoio  
Sendo mais forte, compete ao homem ajudá-la.  
Não se trata de qualidade (melhor / pior)  
- mas de resistência (forte como aço, frágil como porcelana ou cristal.  
 
Melhor de tudo é considerar a Palavra: Pedro começa falando aos cristãos em geral 
1Pe 2.13 Sujeitai-vos a toda autoridade humana por amor do Senhor...1Pe 2.18 Vós, servos, 
sujeitai-vos com todo o temor aos vossos senhores, não somente aos bons e moderados, mas 
também aos maus. 1Pe 3.1 Semelhantemente vós, mulheres, sede submissas a vossos 
maridos; 1Pe 3.7 Igualmente vós, maridos, vivei com elas com entendimento, dando honra à 
mulher, como vaso mais frágil, e como sendo elas herdeiras convosco da graça da vida, para 
que não sejam impedidas vossas orações '# 
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Cap  14 B    Papel da  mulher  

 Homem e mulher se completam, cada um realizando bem o SEU papel:  
                             MULHER, vc SABE qual é o seu papel ?  

Ao ser formado no ventre materno, quando os hormônios definiram seu SEXO,  
Deus estava determinando sua função na sociedade e, para cumprir bem seu papel  
deixou diretrizes bem definidas nas Escrituras  
Jesus veio PARA morrer na cruz pelo pecador. 
Ante a perspectiva da cruz, ele disse Agora a minha alma está perturbada; 
- e que direi eu? Pai, salva-me desta hora ? Mas para isto vim a esta hora’ Jo 12.27. 
 
O que a Bíblia diz ser o papel da mulher ...  

- Ajudadora: e não, atrapalhadora; Idônea: habilitada, Gn 2. 18 
- dá à luz com muitas dores, por causa do pecado, Gn 3.16 
- sob o domínio do marido, por causa do pecado  

Exemplo de esposas: Rebeca,Gn Débora, juíza de Israel e ‘mulher de Lapidote’ Jz 4.4  
Abigail, ....... Mical, ......... Vasti, Et 1. Ester  
Mulher sábia edifica sua casa, Pv 14.1 (a tola, com suas mãos a derruba)  
*Sabedoria do alto é...pura, pacífica, moderada, tratável,cheia de misericórdia  
e bons frutos, sem parcialidade, sem hipocrisia, Tg 3.17  
Sabedoria habita com a *prudência, Pv 8.12-13 
* Prudente: modera seus lábios, Pv 10.19 / se cala, 11.12 / oculta a afronta, 12.16  
procede com conhecimento, 13.16 / atenta para seus passos 14.15 
o sábio é chamado prudente, 16.21 / vê o mal e se esconde, 22.3 27.12 
guarda silêncio no dia mau Am 5.13 / edifica sua casa na Rocha Mt 7.24  
virgem provida de óleo, Mt 25.2 / edifica: o Fundamento é Jesus, 1 Co 3.10 
# Se falto de sabedoria, peça-a a Deus...dá liberalmente, nada lhes impropera, Tg 1.7 
# Peça com fé ! Sem fé, impossível agradar a Deus, Hb 11.6  
Mulher virtuosa: Pv 31: confiável , sabe se arranjar: eficaz  

12 - faz bem ao marido, todos os dias (mesmo na TPM)  
13 prevê e provê, trabalha e de boa vontade 
14- planeja e dá os passos devidos, 15 - providencia 
16 – criteriosa, - investidora, 17 - esforçada 
18 – criteriosa, eficaz, prevenida, 19- prendada, 20 - solidária 
21- confiante, - supre necessidades, justa (linho)e digna(púrpura) 
22- auto estima 23- é referencial, 24- senso de oportunidade 
25- reveste-se do Senhor (força e glória) - sabe se arranjar 

26- boca sábia, lei da beneficência 
27 - boa dona de casa, - diligente, 30- graciosa e formosa (?) 
- FEMININA (ênfase no espírito manso e tranqüilo)  

30 - TEME AO SENHOR !!! 
- Não se nega ao marido (sexualmente) 1Co 7  
- Não se separa, se o incrédulo consente em conviver com ela 
- Não se casa de novo, se vier a separar-se  
- Agrada o marido.  
 
- SUBMISSA AO MARIDO, Ef 5.22-24 Cl 3.18 1Pe 3.1-6  
 
- Modelo de mulher líder (diaconisa ?) 1Tm 2.9-15,  
Traje honesto (não indecente) pudor, modéstia, sem ostentação, aprender em silêncio, com toda 
a sujeição, não ensina nem exerce autoridade sobre o marido ‘  
Honestas, não maldizentes, sóbrias e fiéis em tudo. 1Tm 3.11  
- Viúvas novas: que se casem, gerem filhos, governem a casa,  

# Não dêem ocasião ao inimigo de maldizer. 1Tm 5.14  
- Mulheres idosas: sérias no eu viver, não caluniadoras, não dadas a muito vinho, mestras do 
bem, ensinem as mais novas a serem prudentes, amarem seus maridos e filhos, serem 
moderadas, castas, boas donas de casa, sujeitas a seus maridos,  
# a fim de que a Palavra de Deus não seja blasfemada.  
 
- Ganha o marido sem palavras, pelo PORTE, vida casta, em *temor, 1Pe 3.1-6  
- busca, cultiva espírito manso e tranqüilo, agradável ao Senhor, 
- mulher de oração e ação.  
* Temor do Senhor é o princípio da ciência: é aborrecer o mal: soberba, arrogância, mau 
caminho, boca perversa / guarda a língua do mal, e de falar engano, aparta-se do mal, faz o 



27 
 

bem, busca a paz e empenha-se por alcançá- la. Pv 1.7, 8.13, Sl 34.11  
( Os loucos desprezam a sabedoria e a instrução / o ensino ) 
Conclusão: só pela graça de Deus, mesmo !   
 

 Cap  15   Verdades  
 
AFINAL,  UMAS VERDADES  
( apanhado de idéias que resumem os pontos crucias do relacionamento conjugais) 
= convém imprimir e deixar meio à mão para ler de vez em quando, a sós ou a dois, 
- pois tudo o que se deixa à deriva acaba se esborrachando em algum tempo 
 
VERDADES QUE VOCÊ PRECISA SABER SOBRE RELACIONAMENTO  
 
Pr. Josué Gonçalves clique aqui;               sg=0&form_search=&pg=1&id=4706'> 
            > QUANDO COPIEI e COLEI FICOU ASSIM...QUE PENA !  
 
1- No casamento, agimos de acordo com a maneira pela qual fomos educados  
2-  Casamento pode ajudar a curar as feridas emocionais do passado  
 
3- é necessário dizer ao cônjuge suas carências e NÂO esperar que ele adivinhe  
 
4- é necessário PENSAR ANTES DE AGIR !  Não agir, e depois pensar  
 
5- Problemão: não assumir o seu lado ruim ( todos temos)  
                          e projetar no outro os seus defeitos  
 
6- Todos nós temos necessidade de 'mamadeiras' emocionais ver  ADENDO NO FINAL  
    Um relacionamento precisa ser nutrido e cultivado como uma planta 
     Requer perceber as áreas carentes a fim de suprí-las adequadamente  
 
UMA DICA: RECLAMAÇÕES GERALMENTE EVIDENCIAM DE ÁREAS CARENTES  
em vez de achar ruim, anote as reclamações e veja as carências que precisam ser 
supridas  
 
7- No amor as coisas mais simples são as mais importantes  
 
8- Apenas 35% da comunicação entre as pessoas é verbal:  
     8.1  Há silêncios muito eloqüentes 
     8.2   Perceber os sinais que o cônjuge emite facilita muito o relacionamento:  
              Ex: o jeito como joga a chave, ou bate a porta quando chega em casa,  
                    o tom de voz.. . o jeito de andar, 
     8.3   Comece a  observar para conhecer  seu cônjuge .  
9- Tolerância é importante especialmente em épocas de crise  
         - Nervos à flor da pele pedem pelo auxílio da   GRAÇA DE DEUS ....  
10- Os segredos mais bem guardados de qualquer casamento é o que acontece na cama  
11- O desejo da mulher é muito mais contínuo e permanece após o orgasmo 
       Havendo constante  frustração,  como medida de proteção inconsciente, BLOQUEIA o 
centro do prazer e fica apática, indiferente ao sexo e, às vezes, até arredia ... 
                       ( no mundo, acha outro)  
12-  Relação sexual é um espelho da relação a dois  
13- Crise é como cair no rio: ou nada ou morre  
14- Algumas perdas na vida são necessárias, por mais que doam  
15- Ajuste nos relacionamentos ocorrem  
        na medida em que cada um procura atender à necessidade do outro.  
16- Conflitos não são ruins, mas SIM a maneira como lidamos com eles  
17- Nós mesmos construímos e destruímos nossos relacionamentos. 
 
      COMO O CASAL PODE DESTRUIR SEU CASAMENTO.  
      Segundo George Bach e Peter Wyden, autores do livro O inimigo intimo.)  
 
18- ERRO: juntar munição, fazer listas mentais de injustiças leva à  explosão vulcânica     
       -  ‘Você é isso..  isso ... e mais isso...'   ‘Despeja  tudo de uma vez sobre o cônjuge.  
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19- Rotular o outro, faz deixar de percebê-lo como pessoa, 
       e passa a vê-lo como um símbolo; ex:  'você é um covarde, você é uma criança...   
 
20- Sistematicamente não corresponder  às expectativa do outro gera imagem negativa 
                       ex: -  ‘Eu já pedi umas 20 vezes para você não...   Mas não adianta’  
 
21- Provocar o outro só para ver sua reação :  
- Eu já imaginava, só não falei para ver o que você ia dizer' >  revela falha de caráter  
 
22- Fazer aliança com uma terceira pessoa contra o outro  
('você é idêntico ao seu pai,/ Bem que sua mãe me avisou') > é traição  
 
23- Atacar alguém que o outro gosta muito ('sua irmã nunca prestou') >  é covardia  
 
24- Negar que os motivos da briga sejam verdadeiros ou que algo esteja mesmo 
acontecendo :  - Você não disse isso... Se você disse, eu não ouvi'  
                          >  é fuga e irresponsabilidade  
25- Nunca dá o braço a torcer, recusa -se a mudar de opinião 
       - Você tem que gostar de mim como eu sou ( ( geralmente é dito exatamente  em   
           relação a áreas que precisam de acertos '  _ é demais, né ?  
 
26- Fazer promessas e nunca cumprir  
- 'No ano que vem nós vamos... ' e nunca vai .   Falta de palavra, quebra a confiança  
 
27-Uma das razões freqüentes de brigas entre casais é para saber quem ama mais e    
      melhor: do tipo: ’Eu o amo, mas você nem sabe o que é amor,  
      Acham-se indevidamente correspondidos; ex:  
      -  Ele não ama ninguém a não ser a si  mesmo,  
       -  Ela só recebe mas nunca dá nada '.    
 
28- Neurose é comportamento repetitivo, quando não se consegue fazer diferente  
      Por isso é preciso quebrar o circulo vicioso e criar comportamento alternativo.  
 
29- Há os que não brigam,  
mas sentem uma espécie de prazer sádico em levar o outro a loucura, a explodir.  
 
 30 Há os que usam de explosões de mau gênio para manipular a família a seu bel prazer  
 
31- Há quem é como a pomba: não briga (ou as evitam) no relacionamento. Não atacam e 
não entram na rota de colisão com ninguém. Não brigam e preferem fingir que está tudo bem, 
talvez por traumas de infância. Preferem fugir, disfarçar, não enfrentar seus problemas pode 
levar a várias formas de agressão passiva, ou seja, hostilidade indireta,  encoberta, disfarçada, 
que reduz a intimidade e aumenta a alienação.  
 
32- Táticas passiva de reagir à agressão: foge da briga; não reage; fica em silêncio ou 
concorda com tudo só para manter um clima de paz. o que leva ao acúmulo queixas, feridas _ 
durante muito tempo. Uma hora esse depósito de sentimentos negativos explode e com 
prejuízos, muitas vezes, irreparáveis.   
 
33- Uma briga construtiva, não tem a intenção de ‘matar’ o outro psicologicamente,   
        emocionalmente, etc. Busca soluções de senso comum e bom senso.  
 
34- Se você não gosta do que está colhendo precisa  avaliar o que foi plantado  
       Pense qual será a colheita do que está plantando AGORA !  
 
35- C-U-I-D-A-D-O ! ao falar da sua vida com alguém :  
corre o perigo de  receber conselhos das pessoas erradas (ou ser ALVO DE FOFOCAS)  
 
36- Amar o corpo não basta, a mente o espírito também precisam ser cuidados Ex: Para a 
esposa: 'Que importa se o seu marido tem um físico atlético, se não é capaz de  protegê-la 
na tempestade?'_ 'Que importa se a  esposa tem um belíssimo rosto e péssimo gênio ?  
Se ELA tem corpo exuberante e é ‘boneca empalhada’ na cama ? Complete sua lista...  
 
37- Marido, não basta ser um amante da noite, é preciso ser um amante do dia : 
       Não é só ser romântico! Requer educação, atenção, consideração, honradez,    
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cumplicidade, COMPANHEIRISMO etc... Precisa +que Viagra para satisfazer uma mulher e 
o machão está só preocupado com  seu desempenho : ele satisfeito, é o bastante ! E ela?  
 
38- Coração dolorido, grita mais alto do que os lombos doloridos.  
 
39- Desprezo é a mais sofisticada de todas as manifestações de ódio...  
Fonte:clique aqui' target=_blank> clique aqui  
(Se esta mensagem tocou seu coração compartilhe conosco. clique aqui'>CLIQUE AQUI)  
 
� 40 PENSE PARA FALAR : mesmo porque 
    'de toda palavra ociosa que ...disserem darão conta no dia do juízo'  
 
> ofende? humilha? é crítica? menospreza? é sarcasmo? é ironia?  
deixa a pessoa embaraçada? ESCUTE SUAS PALAVRAS  E saiba quem vc realmente é  
                     'a boca fala do que está cheio o coração' Mt 12.34-36  
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~  
Adendo sobre reclamações 
    Um relacionamento precisa ser nutrido e cultivado como uma planta 
     Requer perceber as áreas carentes a fim de suprí-las adequadamente  
 
UMA DICA:  
RECLAMAÇÕES GERALMENTE EVIDENCIAM DE ÁREAS CARENTES  
em vez de achar ruim, 
 anote as reclamações e veja as carências que precisam ser supridas : 
Ex: a esposa reclama sistematicamente de estar muito cansada:: 
VEJA : ela está mesmo trabalhando demais? Combinem plano de ajuda famíliar 
Ela não está tão sobrecarregada a esse ponto? Incentive a fazer uns exames 
- a tireóide está OK?  tem alimentação saudável?  dorme bem?  
 
TALVEZ ELA PRECISE DE UM TEMPO SÓ PARA ELA: fique com as crianças sábado à 
tarde e compre um lanche _ ou _ saia com os filhos e comam uma pizza. 
 
Talvez ela precise um pouco mais da atenção do marido : ex: 
1- planeje um fim de semana a sós, 
2-  no sábado,  dê o café para as crianças e deixe ela dormir ( se quiser)  
3- uma saidinha faz 'milagres': marque um encontro para ela se arrumar e irem a um 
cinema ( ver um  filme BOM )  
 
Ex: o marido reclama que dos gastos exagerados  
      ANTES DE COMPRAR PERGUNTE-SE : PRECISO MESMO, DISSO ?  
 
        VEJA: ANOTE no que gasta seu dinheiro  
        Faça um plano de economizar deixando de comprar um supérfluo por dia  
diga a ele sobre seu reconhecimento  pelo empenho com que ele cumpre seus 
compromissos financeiros : não deve aos outros, paga as contas em dia, 
Dá mais do que apenas o necessário para a família:  o necessário é muito pouco.  
Obs.:   Nesta era consumista, há muitas necessidade ABSOLUTAMENTE desnecessárias. 
E por aí vai...  
 
Reclama da conta de luz: peça a colaboração de todos ... 
                                           'manere ' o tempo em que o computer fica ligado 
Reclama da conta do telefone: selecione suas ligações e limite o tempo de conversas                     
                                            procure usar o telefone fixo em horário de tarifa econômica  
ECONOMIZE ÁGUA e RECICLE: pelo bem do planeta ! # 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
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