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Na Biblia, ha ricas hist6rias de casais que enfrentaram arduas dificuldades e
ultrapassaram grandes obstaculos. A experiencia de 12deles e compartilhada em Como
construir um casamento duradouro - urn livro pratico para casais que desejam ter urn
matrimonio indissoluvel e feliz, fundamentado nos prindpios revelados na Biblia.
A honestidade nua e crua das Escrituras - tanto os bons exemplos como as
armadilhas em potencial - expoe verdades que 0 prepararao para uma vida de
amor e compreensao ao lade daquela pessoa que voce escolheu ou esta pensando
em escolher como conjuge.
Em cada capitulo, e discutido urn problema conjugal espedfico. Sao analisadas
as suas causas, os fatores que contribuem para 0 agravamento da situacao, bem
como apontadas as tecnicas-chave usadas por cad a casal biblico para soluciona105. Ao fim de cada capitulo, tambem ha exercicios e urn diario, ferramentas que 0
ajudarao a assimilar esses conceitos e a aplicar essas tecnicas que vao melhorar seu
relacionamento conjugal. E uma leitura indispensavel para quem ja e casado ou
pensa urn dia faze-lo ser feliz!

e

DR. ELMER TOWNS e cofundador e vice-presidente da Liberhj University, reitor da
School of Religion e notavel professor de teologia e Novo Testamento em faculdades e seminarios. Ele e autor de mais de 130 Iivros e trabalhos academicos, e ganhou 0 prestigiado Gold
Medollion BookAward pelo livro The Names of the Holy Spirit [Os nomes do Espirito Santo].
RUTH TO WN S, com quem Elmer e casado ha mais de 57 anos e tern tres filhos e dez
netos, leciona em classes para mulheres cristas na Liberty University, e membro ativo de sua
igreja e autora do livro Women Gifted for Millistry.
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Conhecemos Elmer e Ruth Towns ha mais de 30 anos no ministerio.
Elmer, que

e urn

excelente professor da Biblia, ja esteve em nossa antiga

igreja em San Diego, California, em muitas ocasi6es. Ruth tern dado grande apoio

a Concerned

Women of America [Mulheres que se preocupam com

a America], organizacao de mulheres cristas em defesa da legislacao pro-familia, com sede em Washington, capital federal dos EUA, fundada por
Beverly, em 1979.
Ruth era agente de adocao e diretora da Family Life Services [Services
da vida familiar], agencia de adocao credenciada pelo governo da Igreja
Batista Thomas Road. Portanto, Ruth e Beverly tern urn prop6sito semelhante: proteger os futuros bebes, bem como providenciar urn amavel lar
cristae para os recem-nascidos rejeitados pelos pais.
Achamos otimo

0

fato de urn casal que serve ao Senhor tao fielmen-

te ha anos escrever UJIl livro para ajudar outros casais a aprenderem as
mesmas licoes que eles, Elmer e Ruth, aprenderam. Porem, mais do que
passar licoes, 0 casamento deles serve como urn exemplo para muitos casais quando percebem que tambem podem servir ao Senhor juntos e, ao
mesmo tempo, construir urn lar cristae solido.
Este livro nao e apenas urn conselho advindo das experiencias desse casal; na verdade, e urn born estudo biblico a partir das experiencias
das familias nas Escrituras. 0 casal Towns fez urn excelente trabalho ao
encontrar a "cola" poderosa que mantem unido cada casal da Biblia e ao
aplicar esse principio biblico aos casais de hoje.
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Nao conseguimos imaginar uma melhor maneira para os casais fortalecerem seu relacionamento conjugal do que estudando esses 12 casais da Biblia e
concatenando essas aplicacoes praticas ern seu proprio casamento.
Ha dois pontos no livro que nos encantaram

ern particular: primeiro, ha

uma parte chamada Abordagem do aconselhamento, que

SaD

conselhos para casais

cristaos que procuram viver para Deus; segundo, go stamos da parte final de
cad a capitulo, Aplicacies praiicas. que

SaD

projetos praticos para

0

casal usar e

assim fortalecer seu casamento.
Nos dois, Tim e Beverly, temos usado a palavra escrita para alcancar outros para Cristo, por isso reconhecemos 0 poder da literatura crista. Cremos que
este livro ajudara os casais ern seu relacionamento, e a nossa oracao e que 0 seu
casamento seja fortalecido
medida que voce ler este livro [e aplicar os ensina-

a

mentos aqui reunidos].

Tim e Beverly LaHaye

Ministerio Tim LaHaye, El Cajon, California

Ai

VEM A NOIV A!

Recentemente, nossa filha Debbie, DJ, casou-se corn urn homem que combina tao bem corn ela que quem os conhece fica maravilhado.

e

Roy urn eximio fotografo, e ja ganhou premios nas areas de composicao e
tema. Ele e 0 lider da familia, a quem todos recorrem quando algo quebra e precisa ser consertado, ou quando e necessario construir algo novo usando pec;as
de maquinas e moveis velhos. E ele que mantem a familia unida ern periodos de
crise, assim como Debbie.
Roy e historiador. Ele e Debbie fazem encenacao dos eventos historicos do
estado da Virginia e ja ensinaram a confeccionar velas e a pilotar barcos no Rio
James. Eles participam de eventos corn outros encenadores de varias partes da
costa leste americana. as dois go starn de acampar e adoram coisas simples e
naturais. Roy e DJ sao "almas gemeas", se que isso existe.

e

Por serem tao semelhantes e totalmente seguros de si, a cerimonia e a festa
de casamento deles tarnbern foram diferentes. Os convites foram impressos ern
papel de embrulho, 0 vestido de noiva foi feito de pele de veado, os calcados dos
noivos eram mocassins de couro e a cerimonia foi realizada ern campo aberto.
Na recepcao, havia urn enorme caldeirao de brunswick (urn ensopado corn
tres tipos de carne e verduras, tipico do sul dos EUA) e paezinhos frescos. Amigos e curiosos se reuniram ern volta, e 0 irmao de DJ conduziu 0 recital dos votos
de casamento. Dulcimer Dave contribuiu corn a musica suave, e 0 casal retornou
ao acampamento ern uma charrete.
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o

planejamento de urn casamento as vezes demora meses e geralmente e.
para a mulher, a concretizacao do sonho de uma vida inteira. A preparacao

e

anima dora, e tudo tern de estar perfeito.
Eu, Ruth, lembro-me do meu casamento. Devo ter experimentado todos os
vestidos da loja de noivas. Ate as roupas intimas for am escolhidas com

0

maior

cuidado. Eu me preocupava corn 0 tipo de sapato que usaria porque Elmer e
mais baixo do que eu. Eu fui exigente acerca das flores, do bolo, dos convites e
das aliancas.
Eu fazia questao de que todos os meus amigos estivessem presentes, por
isso eu e Elmer passamos horas procurando os enderecos de quem nao viamos
ha muito tempo. Os planes para a lua de mel foram discutidos e refeitos varias
vezes, cada detalhe, como, por exemplo, quem iria neste ou naquele carro ou
qual seria
mos passar

0

carro dos noivos, era cuidadosamente

0

decidido. Afinal, planejava-

resto da nossa vida juntos.

Estou planejando passar a eternidade corn 0 meu Noivo celestial. As vezes,
paro s6 para pensar no quanta tenho me preparado e planejado e em como fico
animada quando antevejo esse momento. Jesus provera a vestimenta, 0 manto
de justica. Nao preciso preocupar-me com 0 local onde vou morar, pois Ele esta
construindo uma mansao para mim. Ele esta fazendo a parte dele, mas eu estou
urn pouco devagar na minha. Sei que preciso despender mais tempo para conhecer melhor

0

Salvador.

Elmer me escrevia cartas de amor que guardo ate hoje. Deus tambem nos
escreveu cartas de amor, mas as vezes nao encontro tempo para le-las.
Antes de casarmos, Elmer e eu conversavamos ern todas as oportunidades
que tinhamos, porem, as vezes eu pare<;o apressar as conversas intimas com
meu Noivo celestial.
Eu falava de Elmer

0

tempo todo com todo mundo, e nao tinha vergonha de

conversar sobre ele nem corn pessoas desconhecidas. Nao e estranho que as vezes eu ache dificil falar do Senhor aos outros corn essa mesma liberdade e amor?
Elmer e eu adoravamos fazer coisas urn para 0 outro. Eu 0 conheco tao bem
que quase sempre posso adivinhar onde ele quer ir para jantar. Entretanto, ainda consigo, na escolha de uma gravata, surpreende-lo de vez em quando. Por
vezes, ate completamos a frase urn do outro. Quero conhecer 0 Senhor desta
maneira! Preciso saber 0 que agrada a Ele e se 0 que faco the apraz.

9

PREFACIO

Tudo se resume na preparacao e em conhecer

0

companheiro melhor que

ninguem, como diz a cancao: Getting to know you, getting to know all about you,

because of all the beautiful and new things I'm learning about you [Conhecendo-te,
conhecendo tudo sobre ti, por causa de todas as coisas novas e lindas, estou
aprendendo mais de ti].
A marcha nupcial ja vai comecar. Ai vem a noiva!

Ruth Towns

lniroducdo - David Yonggi e Grace Kim-Cho
Igreja do Evangelho Pleno de Yoido, Seul, Coreia
Anos atras, tomamos cafe da manha corn Elmer Towns ern Seul,
na Coreia. Aquela nao foi a primeira vez que nos encontrarnos ou
que comemos juntos. Somos amigos ha mais de 25 anos; amamos e
respeitamos urn ao outro.
Nossa afinidade, ern particular, esta no jejum e na paixao pela
oracao ao Senhor. Tanto ele como nos ja escrevemos sobre esses temas ern particular, e consideramos urn privilegio escrever a introducao deste capitulo sobre Isaque e Rebeca.
Isaque, filho de Abraao, era urn jovem temente a Deus e urn
lider espiritual. Ele foi fruto de urn nascimento sobrenatural, e Deus
prometera enviar Jesus Cristo da descendencia dele. Portanto, era
imperativo que se "casasse no Senhor" e que fosse fiel a Deus durante toda sua vida.
Deus trouxe Rebeca para a vida de Isaque de maneira sobrenatural. A historia deles e linda. Nos ja vimos essa me sma historia
de am or se repetir corn muitos casais de nossa Igreja do Evangelho
Pleno de Yoido, ern Seul, Coreia.
Isaque e Rebeca tiverarn dificuldades para ajustarem-se e relacionarem-se. Elmer e Ruth Towns contarn a comovente historia de Isaque,
que se recusava a conversar corn sua mulher, e sobre como ela estava
constantemente fora da vontade do Senhor. Como resultado disso, eles
tiveram varies problemas de relacionamento ern casa.
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Tambem ja vimos esses problemas acontecerem corn casais ern
nossa igreja. E, assim como a solucao nos tempos biblicos para manter urn born casamento seria 0 correto relacionamento corn Deus,
tambem 0 e hoje.
Oramos para que muitos casais leiam este livro e, entao, comecern a dialogar, fortalecendo

0

casamento que

0

Senhor lhes deu.

Que permitamos 0 agir de Deus por meio deste livro para fortalecer
casamentos crista os ao redor do mundo!

~~.
GeneSiS24~
A cerimonia de casamento e urn dos eventos mais maravilhosos da vida. Ela
alegra 0 nosso espirito e da-rtos esperan<;a quanta ao futuro. Por que? Alem da
noiva, mais bela do que nunca ern toda a sua vida, da cerimonia e da recepcao
onerosa que se segue, 0 casamento e linda porque e uma promessa de perfeita
harmonia entre duas pessoas.

o casamento

de Isaque e Rebeca foi urn dos mais especiais da Biblia. Isaque
era filho de urn horn ern poderoso. Que moca nao teria almejado casar-se corn 0
filho de Abraao?
Isaque herdaria as riquezas de seu pai, e seus filhos estariam na linhagem
do Messias prometido. Rebeca era bela, jovial, dinamica e da familia certa. Ela
vibrava de entusiasmo e vivia plenamente. Mas esse casamento perfeito, que
comecou tao maravilhoso, aos poucos se deteriorou.

o problema

desse casal nao era dinheiro, posicao social ou incapacidade
fisica. Eles tinham todos os quesitos para manterem urn casamento perfeito, com
excecao de urn: 0 dialogo.

Inicio cauteloso
Abraao, 0 patriarca, era idoso e podia morrer. Sabendo que seu filho precisava de uma esposa, mas nao podendo viajar a sua terra natal para escolher

ISAQUE

E REBECA

-

APRENDENDO
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a jovem, chamou seu sabio servo Eliezer, e disse:

Mia tomara: para meu filho

a

mulher das filhas das cananeus, no meio dos quais eu habito, mas que iras minha
terra e minha parentela e dai tomaras mulher para meu filho Isaque (Gn 24.3b,4).
Abraao, entao, estabeleceu certos parametres para a escolha da companheira
de seu filho.

a

Primeiro,

0

carater moral

e importante

as cananeus que circundavam Abraao eram urn povo imoral, portanto,
uma mulher cananeia seria uma escolha errada para seu filho.

Segundo, crentes devem casar-se com crentes
Abraao usa

0

principio mostrado nas Escrituras de que, quando urn crente

se casa com uma pessoa incredula, ela
Deus (veja 1 Co 7.10-16).

e santificada

por meio do conjuge fiel a

Eliezer foi urn servo fiel e urn grande conselheiro. Ele tinha a
resposta para todas as perguntas de Rebeca. No entanto, sera que
ele deveria ter-Ihe dito tudo acerca de Isaque, riao deixando nada
para Rebeca descobrir sozinha?
Ele escolheu uma mulher trabalhadora, dinamica e agitada
para urn rapaz rico, calma e pensativo. Nem Rebeca nem Isaque
tinham a menor ideia de como suas diferencas complementariam
urn ao outro ou complicariam a vida deles.
Estudar as diferencas dos outros ajudara voce a entender a si

e

mesmo. 0 dialogo franco e aberto necessario, senao 0 casal podera distanciar-se aos poucos. Homens como Isaque podem fechar-se
dentro de seu mundo calma de meditacao. Mulheres como Rebeca
podem bravamente aventurar-se sozinhas em busca da satisfacao
que almejam na vida.
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o que e dito

em 2 Corintios 6.14,15 sobre a imporuincia de casar-se com
uma pessoa que professa a mesma [e?

Terceiro, devemos sempre orar e procurar a direciio de Deus antes de buscar
alguem para casar eonoseo
Eliezer orou enquanto

viajava da Terra Santa ao povo de Abraao, para en-

contrar uma esposa para Isaque.

Em Genesis 24.12, qual foi a oracdo de Eliezer no inieio de sua jornada?

Quando Eliezer encontrou Rebeca e pediu-lhe agua, ela disse: Bebe, meu senhar.
E apressau-se, e abaixau a seu diniaro sabre a sua mdo, e deu-lhe de beber (Gn 24.18). Rebeca era uma trabalhadora ardua e diligente, ela o£ereceu agua tambem aos camelos
de Eliezer (isso implicava recolher provavelmente mais de 380 litros de agua).

Genesis 24.16 revela duas qualidades muito desejtioeis de Rebeea.
Que qualidades Rebeea trouxe para 0 casamento?

ISAQUE

E REBECA

-

APRENDENDO
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Os pais devem comecar a orar pelo coniuge dos filhos antes mesmo que eles nascam e devem continuar orando ate os filhos se casarem.
o homem e a mulher tambem devem passar urn born tempo orando
pelo seu proprio conjuge. Minha mae me ensinou a orar pelo meu futuro esposo enquanto fazia minha oracao para dormir: "Deus, abencoe
mamae, papai, meu irmao David e 0 homem com quem vou casar-me".

Rebeca era 0 tipo de moca que entrava em urn recinto, cumprimentava todos
e era 0 centro das atencoes, Ela era dinamica, amigavel e extrovertida. Rebeca nao
apenas se relacionava bem com os outros, mas tambem compreendia suas necessidades e ofere cia ajuda. Ela ate mesmo os convidava para sua casa. Uma otima
qualidade de esposa e colocar as necessidades dos outros antes da sua propria.
Alern de tudo isso, Rebeca foi capaz de tomar uma firme decisao e nao mudou de ideia. Enquanto a familia dela discutia se ela deveria ou nao ir prontamente para a casa de Isaque, eia respondeu: [rei (Gn 24.58b).

Quais sdo as qualidades necessarias para ser uma boa esposa?
Veja em Tito 2.4 e Prouerbios 31.10-31.
//~/~

Que qualidades Isaque trouxe para 0 casamento?
Quando nos deparamos com Isaque nesta historia,
ele esta no campo orando. Ele era urn homem calmo, contemplativo e evitava confrontos. Isaque herdou dinheiro e
tambem servos e bens de seu pai. Mais especificamente, ele
herdou a promessa divina feita a seu pai, Abraao. Todavia,
o mais importante e que Isaque tinha a percepcao do proposito divino para sua vida (Gn 26.24-29).
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Quais edo as qualidades necessarias para ser urn born esposo?
Veja ern EJesios 5.25-33 e 1 Pedro 3.7.

Como podemos descrever esse casamento?

o casamento

de Isaque e Rebeca e uma uniao entre opostos. As vezes, os
opostos se atraem para formar urn born relacionamento. Eles aprendem urn
com 0 outro, ajudam-se mutuamente e ambos crescem no Senhor. Entretanto, os
opostos tambem podem repelir-se e acabar brigando.
Dois semelhantes (duas pessoas da mesma natureza) podem ter urn born
casamento porque tern pensamentos, sonhos e acoes semelhantes. Todavia, dois
semelhantes nao proporcionarao desafios urn ao outro e podem nao crescer individualmente. Alern disso, do is semelhantes podem tornar-se demasiadamente
acomodados. Nao ha problema algum em acomodar-se quando e hora de ir dormir, por exemplo, mas por outro lado, urn casamento demanda trabalho, suor e
compromisso para manter-se vivo.

Quais foram os aspectos positivos do relacionamento entre
Isaque e Rebeca?
Quando Rebeca viu seu marido pela primeira vez, tomou ela 0 oeu e cobriu-se (Gn 24.65c). Embora isso nao tenha muito significado hoje, tomar 0 veu e
cobrir-se era urn costume dos tempos biblicos e, na cultura deles, indicava uma
expectativa social respeitada.
Eles eram tambem respeitosos com suas familias. Antes de Rebeca ir embora, ela
recebeu a ben<;aodos seus farniliares, depois passou a ser parte da familia de Isaque.

De acordo corn Genesis 24.67, a que Isaque fez logo depois?

ISAQUE

E REBECA - APRENDENDO
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As mulheres podem ver em outras mulheres coisas que os homens nao

e

veem, portanto
comum para
respeito de sua futura esposa.

0

homem ouvir as consideracoes

de sua mae a

De acordo com Efesios 5.28, como deve a marido tratar a sua esposa?
E par que isso e importante?

o amor e 0 importante

alicerce do casamento. Ao referir-se a Isaque e a Rebeca, 0 autor de Genesis 24.67 diz: E [Isaque] amou-a. Urn casamento sem amor
e apenas urn contra to social que se quebra quando marido e mulher sentem que
nao tern mais satisfeitos seus interesses.

o

casamento, porem, e uma uniao em que dois se tornam urn. Aos do is
e ordenado que se amem. Eles tern de edificar seu amor de forma a
subsistir as tempestades e as tentacoes. E Isaque e Rebeca eram amaoeis um com
conjuges

a outro.
Alguns anos apos

0

casamento, Isaque e Rebeca se encontravam em territo-

rio filisteu. Estavam vivendo entre os gentios, mas mesmo assim a Biblia descreve que Isaque estava brincando com Rebeca, sua mulher (Gn 26.8b).

De acordo com 1 Pedro 3.3,4, a que deve ser a coisa mais atraente na esposa?
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1- As criancas nao podem resolver urn problema.
2- As vezes, os filhos acentuam

0

3- As vezes, os filhos podem unir

o principal

problema.
0

casal.

obstaculo de Isaque e Rebeca: a falta de filhos

Houve urna frustracao nesse casamento porque Rebeca nao podia gerar filhos. A falta de filhos era urn problema serio para Isaque. Hoje, quando urn casal
esta discutindo e falando ern divorcio, alguern pode dar

0

seguinte conselho

equivocado: "Se tiverem urn filho, voces perrnanecerao juntos". Embora uma
crianca possa manter 0 casal junto por urn tempo, essa com certeza nao e urna
razao para ter filhos.

o que agravava 0 problema

deles?

Primeiro, vemos uma jovem de personalidade
lhos. A infertilidade

e urn

vivida que nao podia ter fi-

problema muito serio, mas certamente nao deve ter

urn reflexo negativo nem no marido nem na esposa. Entretanto, nos tempos biblicos a esterilidade era uma grande vergonha para a mulher. Quando uma mulher nao podia gerar filhos, acreditava-se que era por causa de algum pecado em
sua vida ou de algum problema fisico que a tornava inferior as outras.
Lernbre-se de que Isaque era quem gostava de meditar; entao 0 que ele fez?
Ele orou ao Senhor em favor de sua esposa e 0 SENHOR ouviu as suas oracoes, e
Rebeca, sua mulher, concebeu (Gn 25.21b).

A parte

das inumeras oracoes que fazia, Isaque provavelmente nao conversava muito. A personalidade animada de Rebeca deveria motiva-la a conversar
sobre tudo, e

0

modo retraido de Isaque pode ter trazido problemas de cornu-

nicacao. Independente do modo como comecou, as coisas se tornaram dificeis
no relacionamento deles quando Rebeca comecou a ter problemas na gravidez.
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Quais foram os resultados da gravidez dificil de Rebeca?
Seja urn leve descanfarta fisica au uma dor real, a que a texta ern
Genesis 25.22 diz sabre a gravidez de Rebeca?

Isaque aparentemente nao conversava com a esposa sobre esse problema, e ja
que Rebeca nao conseguia dialogar com 0 marido, a Biblia diz que ela foi-se a pergun·tar ao SENHOR (Gn 2S.22c).Embora seja born a mulher orar se tiver algum problema com seu marido, 0 melhor e que os dois dialoguem e orem juntos.

Como os casais podem melhorar a comunicacao?
Primeiro. de ao outro uma oportunidade
nao estiver pronto para se expressar.

de falar e nao

0

pressione quando

Segundo, descubra a hora em que seu parceiro esta mais aberto ao dialogo
e aproveite essa oportunidade. As vezes, acreditamos que nosso conjuge nao
esteja interessado naquilo que dizemos, mas, na verdade, nos e que nao conseguimos chamar a atencao dele.
Terceiro, nao julgue seu parceiro. Somos rapidos em corrigir
conjuge diz e discordarmos dele. Isso pode inter romper 0 dialogo,
Quarto, discordar
sarcasmo.

e normal,

mas seja gentil e respeite

0

0

que nosso

outro. Nao fale com

Quinto, todos nos queremos que nosso conjuge nos entenda e, muitas vezes,
reclamamos se isso nao ocorre. Se tao somente tentarmos compreender nosso
conjuge, ele podera tambem, por sua vez, ten tar entender-nos.
Sexto, nao tire conclusoes precipitadas. Seja paciente e ouca.
E, finalrnente, de atencao exclusiva ao seu conjuge quando ele quiser compartilhar algo com voce. Por vezes, nosso comportamento passa a impressao de
que aquilo que nosso companheiro esta dizendo nao importante. Precisamos
colocar as outras coisas de lado e dialogar.

e
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Usando os filhos para preencher uma necessidade

o casamento

de Isaque e Rebeca era composto par duas pessoas opostas.
Ela era animada e extrovertida, enquanto ele era quieta e contemplativo. Para
complicar a situacao,

0

casal tinha urn jogo de favoritismo com os filhos. Isaque

tinha como favorito Esau,

0

filho mais velho, e Rebeca favorecia [aco,

Pode ser que Isaque gostasse mais de Esau parque ele era urn homem do
campo, que gostava de cacar animais selvagens. JaCOt por outro lado, [era mais
caseiro] aprendera artes culinarias e levava os recados de sua mae,
Vemos

0

orgulho vicario de Isaque nas atitudes masculas de seu filho Esau,

ao passo que vemos Rebeca desfrutando do companheirismo de seu filho [aco.
Essa familia da Biblia e 0 reflexo de algumas familias contemporaneas. As Escrituras nos lembram de que nada

e novo

debaixo dos ceus, e isso tambem diz

respeito as quest6es familiares!

Onde isso comecou?
Quando voce olha la atras, no inicio do relacionamento dos pais de Isaque,
Abraao e Sara, ve urn marido que discutia com a mulher por causa dos filhos.
Quando Isaque era bebe, Abraao e Sara tiver arn UIIla grande desaverica por causa de Isaque e Ismael, que era filho de Abraao, mas Sara nao era sua mae. Ismael
vivia naquela familia com sua mae, Agar, escrava de Sara.
Embora isso pare<;aurna relacao anormal para nos hoje, nos tempos da Bibliaurn
homem podia ter filhos com suas escravas. Ja que Sara parecia nao poder conceber,
Abraao teve urn filho com sua escrava Agar. A historia desse acordo dificil terminou
quando Sara exigiu que Abraao dispensasse Agar e seu filho, Ismael. Ironicamente,
urna geracao depois, Isaque e Rebeca brigavam por causa dos filhos.

Em Genesis 25.28, 0 que esia escrito sabre 0 relacionamenio
de Isaque e Rebeca com seus filhos ?
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com os filhos quando os pais tomam partido?

o favoritismo dos pais pode atrapalhar 0 born desenvolvimento da personalidade dos filhos. Rebeca fez de tudo para que Jac6 tivesse 0 melhor em todas
as coisas, de modo que ela tracou urn plano para garantir que Jac6 recebesse a
bencao espiritual de seu pai. Ao mesmo tempo, Isaque enxergava Esau como 0
herdeiro das promessas de Deus.
Os filhos se apegam aos pais na mesma proporcao que 0 casal se apega urn
ao outro. Quando os pais brigam, os filhos ficam assustados e inseguros sobre a
uniao da familia.
Jac6 se rebelou contra seus pais ao tomar posse do direito de primogenitura
e, mais tarde, da bencao de seu irmao Esau. Deus havia dito a Rebeca: E 0 maior
seroira ao menor (Gn 25.23b).
Se Rebeca tivesse contado 0 que Deus the dissera a Isaque, e eles tivessem
conversado com os filhos, [aco nao teria de forjar nada. Portanto, a falta de comunicacao foi urn problema para aquela familia.

Em Genesis 27.36, qualfoi a reacdo de Esau ao perder tudo para a irmiio mais novo?

Em retaliacao, Esau foi embora e casou-se com duas mulheres hititas. Apos
[aco ter ficado com a bencao da primogenitura, seria urn born momenta para
uma reuniao de familia. Eles poderiam discutir sobre os problemas e fazer planos a longo prazo. Mas, quando os pais nao encaram as dificuldades, os problemas so aumentam.
Isaque tinha planejado abencoar Esau secretamente (Gn 27.1-4) e dar-Ihe a
maior parte da heranca espiritual e financeira. Talvez Isaque nao tivesse feito
planos secretos para abencoar Esau se Rebeca the dissesse que [aco era 0 escolhido por Deus. Po rem, faltava 0 elemento primordial no casamento deles: a comunicacao. Rebeca, entao, agiu e tracou urn plano para que [aco fosse abencoado
em lugar de Esau (Gn 27.15-17).
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Sejam agraddoeie as palavras da minha boca e a meditaciio do meu coraciio
peranie a tua [ace, SENHOR,

rocha minha e Libertador meu!

Salmo 19.14
Sem saber, Isaque abencoou seu filho [aco, prometendo que ele seria 0 lider
espiritual da familia e que, da sua descendencia, viria 0 Messias. Quando Esau
chegou a tenda de seu pai para receber a bencao, Isaque tremeu. Ele nao poderia
e nao voltaria atras, a bencao era urn juramento verbal irreversivel. Mesmo nesse
momento de tensao ernocional, a palavra de Isaque era a sua garantia.
Per causa dessa traicao, Esau passou a odiar [aco e jurou mata-lo (veja Gn
27.41). Essa seria uma perfeita oportunidade para os pais repararem os danos
que vinham acontecendo no decorrer dos anos. Mas, ja era tarde, 0 estrago ja
estava feito. Isaque nao diria nada, e Rebeca nao ouviria.
Mais uma vez, Rebeca encobriu 0 verdadeiro problema dizendo meias verdades para 0 marido. Ela reclamou da escolha conjugal de Esau como pretexto
para colocar em pratica seu plano de enviar Iaco ao povo dela para arranjar uma
esposa. De que outra maneira ela poderia proteger Jac6 da ira de Esau?
Por fim, 0 que aconteceu? Rebeca distanciou 0 esposo, afastou 0 primogenito e enviou [aco para longe, a fim de mante-lo distante do perigo. Infelizmente,
ela morreu antes que Iaco retornasse e nunca mais viu seu filho amado.

Leia Efesios 5.22,33, depois descreva, com suas palavras,
o que voce acha que deve ser a fonte da felicidade em um bom casamento.

SaD necessario« dais para dialagar e dais para se desentenderem.
Estas sao as melhores licoes que podemos aprender com Isaque e Rebeca.
Enquanto ela poderia pensar que a culpa era do marido por causa de seus
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retiros contemplativos, Isaque poderia culpar Rebeca pelos problemas deles.
Ambos, porern, eram igualmente responsaveis por seus problemas e pela falta
de comunicacao.

Nao importa de quem

e a culpa

Quando os casais percebem que estao em crise, e preciso lembrar-se de
seus votos de casamento. A partir do momenta em que fazem os votos urn
para 0 outro [e que ha a consumacao da uniao fisica], 0 Senhor diz que os dois
se tornam urn. Quando voce perceber que estao tornando-se dois, caminhando
em duas direcoes diferentes e tendo duas opini6es, PARE! Chame 0 intervalo
para que ambos possam unir-se e discutir a situacao.

Lembrem-se do poder da dupla
Aproxime-se e diga: "Eu preciso de voce"; e, em seguida: "N6s precisamos de Deus". Nao se po de edificar urn matrimonio com uma pessoa so, e
necessario 0 poder da dupla e 0 poder da oracao. Para ter urn born casamento,
criar bons filhos e planejar urn born futuro, e preciso urn born marido e uma
boa esposa.

Comecem a compartilhar suas ideias e sonhos

e

Se voce e de natureza pacata, tente dialogar. Se voce urn critico, comece a
ouvir. Conversem sobre 0 futuro, pois e nele que voces dois e seus filhos viverao.
Tenham 0 cuidado de plantar ideias saudaveis na mente de seus filhos e sonhem
com metas atingiveis. Permitam que seus filhos os vejam orando e tarnbem orem
com eles, em familia.

Abordem juntos os problemas
Facam uma lista dos obstaculos que 0 casal tern a enfrentar no relacionamento. Cad a urn deve apontar as pendencies que existem entre os dois. Quando conseguirem coloca-las no papel, tentem priorizar as pendencies da maior
para a menor, em grau de seriedade. Devera haver uma lista feita pelo casal
advinda de duas listas individuais. A me did a que conversarem e orarem pelos
problemas mutuos, Deus podera dar as respostas e a orientacao de vida para
soluciona-los.
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e

Escrever OS seus pensamentos
uma atividade que 0 faz pensar sobre 0
assunto com clareza. Como voce esta decidido a construir urn casamento solido, use as perguntas seguintes para guiar seus pensamentos e suas anotacoes.
Lembre-se de que escrever esclarecera seus pensamentos enquanto voce anota
as coisas que planeja fazer.
Sugestiio de oradio:
"Senhor, ao olhar para Rebeca e Isaque, pedimos perdiio pelas ocasioes
em que permitimos

nossos egoismos e ciumes dominarem

nossos pens a-

mentos e nossas decisoes. Sentimos por excluirmos um ao outro das decisoes e pensamentos que tivemos. Por Javor, perdoa-nos. Que nosso casamento seja um exemplo para nossos Jilhos, e niio uma [orca que os distancia
de nos. Obrigado por guiar 0 amor que sentimos um pelo outro. "
1. Lembre-se de algumas ocasi6es em que tiveram uma boa comunicacao no
passado. Por que foi maravilhoso?

2. Quais sao alguns dos fatores externos que bloqueiam a comunicacao entre
voce e seu conjuge?
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3. 0 que voce Iara de diferente para ter uma comunicacao mais eficiente com
seu conjuge esta semana?

4. Quais sao as suas qualidades que contribuem para uma 6tima comunicacao
entre voces? E, para uma ma comunicacao?
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Saiam para namorar
Saiam para jantar fora, sem os filhos, para que os dois possam conversar. Se
necessario, preparem uma lista de assuntos a discutir.

Saiam para uma nova lua de mel
Na segunda lua de mel, escolham ir a urn lugar onde ja estiveram antes e
viveram momentos de felicidade e prazer, ou poderao ir a outro lugar que tambern seja bastante significativo para os dois.

Pratiquem

0

dialogo

Cada urn deve praticar

0

dialogo expondo suas necessidades e preocupa-

coes. Voce nao pode esperar que seu conjuge saiba
voce nao se comunicar com ele.

0

que esta em sua mente se

Observem e comentem
Observem os casais admiraveis que voces conhecem. Comentem
desta admiracao que sentem por eles.

0

porque

Oucam
Deus nos deu dois ouvidos e uma boca para que possamos ouvir
daquilo que falamos!

0

dobro

lnirodudio - Mike e Cindy Jacobs
Generals of Intercession [Genera is da IntercessiioJ,
Colorado Springs, Colorado

o casamento e uma

das grandes aventuras da vida! Atualmente, enquanto escrevemos este texto, estamos casados ha 29 anos. Outro dia, tivemos urn momenta de folga e paramos para pensar que
ja estamos casados ha mais tempo do que estivemos solteiros. De
fato, os dias de solteiro parecem que eram de outras pessoas, e nao
nossos. Pensando bern, nos "eramos" outras pessoas.

e

Urn dos segredos da vida de casado compreender que voce fez
urn compromisso e urn pacto diante de Deus. Isso traz urna satisfacao
profunda que nao poderia ser obtida de outra forma. Sabemos que,
apesar dos quilinhos extras e dos poucos e suspeitos cabelos brancos,
nao estamos procurando outras pessoas para nos completarem.
Ao pensar no futuro esposo, ou esposa, entenda que a decisao
do pacto que voce faz e imprescindivel para 0 sucesso do casamento. Parte desse pacto e ser transparente urn com 0 outro, sem esconder segredos.
Neste capitulo, veremos que Raquel agiu de modo traicoeiro, e
[aco tarnbern era urn enganador, mas Deus 0 transformou.

28

COMO CONSTRUIR UM CASAMENTO DURADOURO

Quando analisar uma pessoa para casar-se, fique atento as qualidades de carater que permanecerao mesmo que 0 tamanho de suas
roupas aumente. Uma pessoa temente a Deus so tera olhos para
voce, e mais ninguem. Ela nao tera nada 0 que esconder e sempre
demonstrara constancia em seu modo de ser.
Hoje, amamos

urn ao outro com intensidade.

mais rico de muitas maneiras,
mentos desafiadores.

Nosso am or e

apesar de termos passado por mo-

Antes de tomar uma decisao, observe a vida da pessoa com
quem esta pensando casar-se. Compare 0 carater dele ou dela ao
padrao de vida fiel descrito na Palavra de Deus. Dessa forma, voce
descobrira que os seus dias juntos se tornarao incrivelmente mais
preciosos a cada ana que passa.

~a.~-~
Genesis

28 - 32

[aco era jovem e solteiro quando seu irmao Esau ameacou mata-lo, sendo
forcado a sair de casa. [aco tinha enganado 0 irmao, tomando seu direito de primogeriitura para tornar-se
da heranca, A rnae de [aco

0

lider espiritual da familia e receber porcao dobrada

0 enviou

e Eufrates, para morar com

0

para a Mesopotamia,

terra entre os rios Tigre

irmao dela, Labao, ate que as coisas se acalmassem

em casa.

Irmaos brigam. Voce ja viu alguma familia em que eles nao briguem? A crianca menor ve 0 irmao mais velho ganhar roup as novas
enquanto ela herda as usadas. Os irmaos e irmas mais velhos podem tornar-se extremamente insensiveis com os mais novos a medida que

0

relacionamento

interpessoal

deles se expande.
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As vezes, sem querer, os pais favorecem 0 charmoso "bebe da
familia" com uma disciplina mais branda e ate mesmo mimam a
crianca. as pais plantam sementes de habitos em seus filhos e isso,
bem ou mal, governara. 0 comportamento deles pelo resto da vida.
Leia, a irma mais velha de Raquel, nao somente se casou com
[aco primeiro, mas tambem concebeu filhos primeiro. Raquel sabia
que era

0

amor de [aco, mas nao conseguia dar-lhe filhos. Por isso,

ela se sentia arruinada

e envergonhada.

A rivalidade entre as irmas se tornou puro chime, cresceu e
transformou-se em disfuncao conjugal. Tenha cuidado! Seus filhos
sofrerao influencia de suas acoes e atitudes. as pais ensinam bons
e maus comportamentos sem perceber que estao sendo observados.

Quando [aco saiu de casa para comecar uma nova vida, mal sabia que nunc a
mais veria sua mae. Na primeira noite na estrada,

0

Senhor disse a ele: E eis que

estou contigo, e te guardarei por onde quer que fores, e tefarei iornar a esta terra, porque
te niio deixarei, ate que te hajafeito 0 que te tenho dito (Gn 28.15).
Ao aproximar-se de Hara, a terra dos parentes de sua mae, [aco viu pastores
sentados a beira da cisterna e perguntou a eles: "Voces conhecem Labao, filho
de Naor?"
"Sim", urn jovem respondeu. Entao, apontando para uma bela moca que
descia a ma, ele explicou: Eis aqui Raquel, sua filha, que vem com as ovelhas (veja
Gn 29.4-6). Os rapazes tinham sido designados para cuidar do poco, mas [aco os
convenceu a voltar a trabalhar, pois ele mesmo cuidaria do

poco.

viu Raquel, foi amor a primeira vista. Ela era de formoso sem(Gn 29.17b). Como os rapazes go starn de exibir-se para
impressionar as garotas, [aco rapidamente tirou a pedra que cobria 0 poc;o e deu
agua para todo 0 rebanho de ovelhas de Labao.
Quando

J aco

blante e formosa

a vista

Por ser passional, [aco beijou a Raquel, e levantou a sua voz, e chorou (Gn 29.11).
Ele sabia que Deus 0 guiara em sua jornada e agora sentia que Raquel era a
resposta da sua oracao. Embora nossa cultura possa censurar os homens que
expressam seus sentimentos tao prontamente, Jace chorou quando se conscientizou da direcao e do cuidado providencial

de Deus.
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e a motivo

Qual

errado para casar-se? Leia Romanos 8.5,6 e 2 Corintios 10.7.

•

Tempo suficiente para conhecer 0 carater que ele ou ela trara
para urn compromisso que sera. para a vida toda.

•

Tempo suficiente para saber se 0 que voces sentem
verdadeiro, e nao apenas atracao sexual.

•

Tempo suficiente para conhecer realmente
apenas 0 sonho idealizado acerca dele.

o amor

[aco ficou com

0

0

e amor

outro, e nao

verdadeiro floresce com a pura verdade.

tio Labao cerca de urn meso [aco provavelmente

tempo demais conversando

com Raquel, em vez de ir ganhar

0

passava

seu sustento nos

campos de Labao. Como 0 jovem J aco nao possuia urn dote para oferecer pelo
casamento com Raquel, Labao sugeriu urn acordo. Ele disse: "5e voce trabalhar
para mim, eu lhe darei a minha filha como esposa".

/~~

~."..~

~&;;,."..~

~~~.

Sete anos te servirei por Raquel, tua filha menor, propos

0 jo-

vem Iaco a Labao (Gn29.18b). Embora 0 casamento nao fosse
precipitado, a decisao certamente foi. [aco estava prestes a ser
enganado. 0 que [aco conhecia sobre Raquel, alem de sua beleza exterior? Quanto tempo urn homem deve conhecer urna
mulher antes de pedi-la em casamento?
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Que conselho poderia ser dado a um jovem que esui pensando em casar-set
Veja 0 que e dito em Prouerbios 18.22.

De acordo com 0 texto em Tito 2.4,5, que conselho pode ser dado
a uma jovem que esi« pensando em casar-se?

Urn casamento pode comecar com uma atracao fisica e transformar-

-se em amor verdadeiro e duradouro?

o relacionamento

de Isaque e Rebeca comecou com uma mer a atracao, Entretanto, Jac6 e Raquel ficariam distantes durante os sete anos de servidao. Jac6
cuidaria das ovelhas no campo, e Raquel estaria em casa sob os olhares observadores da mae,

Os sentimentos de Jac6 por Raquel se acabaram durante os sete
anos de trabalho?
Parece que a ausencia fez seu coracao se afeicoar ainda mais por Raquel.
Assim, serviu [aco sete anos par Raquel; e foram aos seus olhos como poucos dias, pelo
muito que a amava (Gn 29.20).
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•

A paixao obsessiva sempre tern pressa, porque e egocentrica.

•

A paixao obsessiva diz: "Tenho de casar-me logo, porque voce
faz sentir-me bern, e eu quero mais".

•

Por outro lado,
certeza de que

0
0

amor diz: "Posso esperar ate que eu tenha a

casamento sera born para nos".

Quando terminaram os sete anos de trabalho, [aco logo requisitou Raquel e
o banquete de casamento. Ele pensava que se casar com Raquel resolveria todos
os seus problemas, e eles viveriam felizes para sempre.
Mas Labao, ardiloso, substituiu Raquel por Leia na tend a, na noite do casamento. Mais tarde, ele disse a [aco: "Nao posso entregar-lhe minha filha mais
nova antes da mais velha".
Labao armara durante todo esse tempo uma cilada contra 0 jovem [aco, que
estava sendo guiado pelo coracao. [aco, 0 enganador, foi iludido pela sagacidade
do tio.

Nao e possivel urn casamento ter alguma
solidez quando e celebrado sobre enganos ou
par meros incentivos

como sexo, dinheiro,

"vida boa", ou mesmo filhos. 0 casamento nao
e urn namoro prolongado.
Muitos ja fizeram promessas

vazias que

nao tinham a intencao de cumprir, pois so queriam casar-se. Os homens, por exemplo, as vezes prometem que irao parar de beber, de sair
com os amigos, ou que abdicarao de outros habitos se a moca aceitar casar-se com ele.
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0

problema?

Quando 0 furor de Taco,por ter sido ludibriado, passou, Labao explicou a ele
que tinha outro plano: Cumpre a semana desta; entiio te daremos iambem a outra, pelo
seroico que ainda outros sete anos servires comigo (Gn 29.27).Tudo 0 que Tacotinha de
fazer era dar a Leia uma semana de casamento feliz, entao a familia permitiria Raquel se casar com ele, embora isso implicasse mais sete anos de trabalho para Jaco.
Muitos comentaristas acreditam que [aco poderia ter rejeitado Leia, nao se
casando com ela. Afinal, [aco fez acordo em contrato pela filha mais nova, Raquel. Talvez, [aco
tenha se casado com Leia porque teve medo de
perder 0 pagamento ja feito, os sete anos de servico. Se rejeitasse Leia, poderia sair sem nada.

l~

~~r
~~..-e..
~d.~
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Outros comentaristas dizem que Jac6 aceitou Leia como esposa simplesmente porque era
a vontade de Deus. Embora Leia nao fosse linda, nem a escolhida de Taco,parece
que era a escolhida de Deus. Jesus, 0 Messias [sendo da linhagem de Davi, que
pertencia a tribo de [uda] veio, portanto, da descendencia de Leia. Alem disso.
quando [aco morreu, escolheu ser enterrado ao lado de Leia, com quem teve dez
filhos. Talvez [aco devesse ter ido embora com Leia e ter se esquecido de Raquel,
mas ele estava ouvindo 0 coracao, e nao a razao.
Ha muitos homens como Taco, que ainda nao se esqueceram de uma paixao
por uma mulher muito linda no passado. Qualquer urn pode tornar-se escravo
das memorias agradaveis de urn amor perdido e privar-se da felicidade de urn
casamento saudavel. Essas pessoas so se lembram das ilus6es do passado, coisas
que na verdade nunca existiram, que era 0 ideal inacessivel.

A vontade de Deus inclui a bigamia?
A resposta obviamente e: Niio! 0 plano de Deus desde 0 principio foi urn
homem para uma mulher, para a vida toda. Entretanto, quando voce ve Taco
com duas esposas, e a bencao de Deus sobre a vida dele, 0 que isso diz acerca da
realizacao do plano de Deus?
Em primeiro lugar, Deus usa as pessoas onde elas estao, Ele usa para os
Seus propositos ate a vida pregressa de pecado delas. Nos, humanos, somos
seres imperfeitos, nenhum de nos esta isento de pecado. Deus usa intencionalmente nossas imperfeicoes para realizar Seu plano perfeito e revelar Sua gloria.
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[aco escolheu duas esposas, e, apesar de Deus te-lo abencoado em seu casamento bigamo, [aco teve problemas em dobra, dores de cabeca em dobra e teve
de lidar com decepcoes em dobro.

•

Nunca se case para rnudar urn hornern.

•

Nunca se case com base em prarnessas de transformacao.

Entao por que incluir a historia de urn bigamo na Biblia?
A hist6ria das duas esposas tinha de ser incluida porque foi exatarnente assim
que aconteceu. A Biblia descreve, assim como prescreve, os fatos com fidelidade.

e a diferenca

Qual

entre 0 bom homem ou a boa mulher e 0 homem tolo ou a
mulher tola? Leia Prouerbios 12.2-4 para responder.

•

Raquel tinha a dadiva da beleza.

•

Raquel tinha

•

Raquel tinha tudo na vida, exceto filhos.

0

arnor do rnarido.
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Qual foi a reacao de Raquel quando Leia teve filhos?

a

Raquel desenvolveu urn ciume canceroso ern relacao Leia, e foi reclamar
corn 0 marido: Da-me filhos, seniio morro (Gn 30.1b). A imaturidade de Raquel
pode revelar uma infancia mimada, por ser a filha mais nova. Pode-se inferir que
as coisas sempre saiam do jeito que ela queria.
Quando Raquel se exaltou contra [aco, ele reagiu da mesma forma: Estou eu
no lugar de Deus, que te impediu

0 fruto

de teu ventre? (Gn 30.2b). A jovem adoravel

estava tomando-se ciumenta, exigente e insatisfeita. Mas, nao se pode fazer alguem feliz dando-lhe tudo

0

que quer.

Vemos hoje a triste ironia de casais insatisfeitos que desejam desesperadamente ter filhos, enquanto outros rejeitam os filhos que estao para nascer. 0
problema nao sao as circunstancias externas, mas 0 que esta no coracao dos
conjuges,
Ha maes integralrnente dedicadas

a familia

entediadas, pois desejam urn

emprego; enquanto ha maes empregadas que desejam ardentemente estar ern
casa com os filhos. E ha pessoas que nao gostarn de sua casa, de seu emprego, do
salario que 0 conjuge recebe, dos habitos do conjuge, ou ate mesmo do proprio
c6njuge.
A vida e feita de escolhas. As pessoas escolhem ter as mas atitudes que
expressam. Assim como voce po de mudar a sua escolha, uma atitude tambem
pode ser transformada.

Insatisfacao: uma queda em espiral
•

A insatisfacao transform a 0 am or ern desilusao.

•

A insatisfacao transforma

0

amor ern ressentimento.

•

A insatisfacao transforma

0

amor ern odio e rejeicao.

•

Converse corn

•

Mude suas expectativas; tome-as realistas, e ainda assim
incentivadoras.

0

outro de forma honesta, paciente e amorosa .
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•

Fale sobre as raz6es de seu descontentamento,
acusacoes.

•

Concentre-se nas boas qualidades e nos dons espirituais de seu
conjuge.

•

Nao alimente sua insatisfacao. Mas
contentamento

•

e grande

ganho a piedade com

(1 Tm 6.6).

Reeduque seus desejos. fa aprendi a contentar-me
(Fp 4.11b).

Como Raquellidava

sem fazer

com

0

que tenho

com a infertilidade?

Para uma jovem que tinha tantas vantagens, Raquel nao estava satisfeita
sem urn bebe, Sua irma mais velha seria mais notada do que ela, pois tivera
muitos filhos. Raquel, entao, tracou urn plano. "Raquel disse a [aco: 'Durma com
minha serva Bila, e ela dara filhos a voce'" (veja Cn 30.3). Raquel estava determinada a ter urn filho, mesmo que fosse por intermedio de sua serva.

Como Raquel se comportava em casa com sua irma?
Obviamente, Raquel era a presen<;:adominante. Muito provavelmente, ela levava vantagem em tudo por duas raz6es: primeiro, tinha 0 arnor de [aco: e, segundo,
tinha urn sentimento de vinganca dominador. Raquel se orgulhava dizendo: "Em
muitas lutas, lutei contra minha irma, e venci, de fato" (veja Gn 30.8).
Porem, ter filhos por intermedio de sua serva nao satisfez Raquel. Ela sempre cobicava algo que ainda nao tivesse e queria gerar seu proprio filho.

o filho

de quatro anos de Leia, Ruben, encontrou algumas raizes especiais
chamadas mandragoras e levou-as para Leia em casa. De acordo com a tradicao
daquela epoca, as mandragoras tornavam a pessoa fertil. Raquel as viu na tenda
e implorou por elas. Com raiva, Leia respondeu: E ja poueo que hajas tomado 0 meu
marido? Tomaras tambem as mandragoras do mete filho? (Cn 30.1Sb).
As duas irmas lancaram seus ciumes e venenos uma na outra, mas a egoista
Raquel queria aquelas raizes mais do que tudo na vida. Ela as queria mais ate
que 0 amor do seu marido! Entao prometeu deixar [aco dormir com Leia naquela noite, se ela the desse as mandragoras (Cn 30.15).

j
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Leia Proueroioe 9.13 e 21.19. De que maneira a personalidade de Raquel se
enquadra nesses versiculos?

Pelo fato de estar sempre em segundo lugar, Leia faria qualquer coisa para
ganhar 0 amor de Jac6. Ela deu as raizes para Raquel e aceitou sua promessa.
Naquela noite, [aco se deitou com Leia e, pela providencia
vez ela concebeu, e deu .it luz outro filho.

Raquel ficou satisfeita quando finalmente deu
Ap6s anos de oracao e espera, Deus finalmente

de Deus, mais uma

a luz

urn filho?

a abencoou. Nao temos a

menor ideia se as raizes de mandragoras tiveram relacao com isso, mas ela concebeu e a gravidez transcorreu normalmente.
Raquel deu a luz urn menino, 0 decimo primeiro filho de Jac6. 0 novo bebe
recebeu 0 nome de Jose, que significa que Ele acrescente". Ate mesmo no nome
que Raquel deu ao filho, ela nova mente revelou a falta de contentamento ao dizer: 0 Senhor me acrescente outro filho (Gn 30.24b).
If

Por causa do descontentamento
em seu coracao, Raquel nunca estava satisfeita. Ela nao ficou feliz com urn filho, queria outro. Quando ela contava os filhos
da rival e comparava com seu unico filho, sentia-se vazia e enciumada.
Toda vez que via

0

pequeno Jose correndo pela tenda, Raquel se lembrava

de sua vontade de ter outro filho. Ela nao iria permitir que sua gl6ria jovial fosse
obscurecida por sua irrna Leia.

Como Raquel demonstrou sua natureza quando se apartou da
familia de seu pai?
Chegou 0 momenta de Jac6 deixar a casa de Labao. Depois de ter trabalhado 14
anos por suas duas esposas, 0 patriarca judeu continuou trabalhando arduamente
para sustentar sua familia, que aumentava, e adquiriu rebanhos para si.
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Embora Labao tivesse estipulado uma especie de salario para [aco, Deus 0
abencoava, e assim, ele enriqueceu. Mas mesmo que a situacao parecesse aceitavel para Jac6 e Labao, os filhos deste nao vir am
olhos, e queixaram-se

0

sucesso do genro com bons

muitas vezes de [aco ao pai.

[aco achava que as reclamacoes eram injustas, entao percebeu que era hora
e retornar para casa, a futura Terra Santa. Mas, ele nao

de sair da Mesopotamia

poderia arriscar-se em sair

a luz

do dia, por is so esperou ate que Labao fosse

longe tosquiar as ovelhas.
Rapidamente,

Jac6 juntou seus 11 filhos, suas duas esposas e tudo

0

que

possuia, e comecou uma longa jornada. Pouco antes de sair, Raquel roubou os
valiosos idolos de seu pai (Gn 31.19).

o roubo

de Raquel nao significa que ela era uma idolatra ou que teria adorado

algum idolo. Aquelas imagens representavam

a heranca da familia. Mais uma vez,

Raquel estava usando seus velhos truques. Ela furtou os idolos antes de sair para
tentar garantir uma parte das riquezas de Labao, apesar de estar indo embora.
Labao e seus homens perseguiram
viajavam devagar, conduzindo
ele e seus guerreiros

[aco a cavalo, enquanto este e sua familia

os rebanhos adiante. Quando Labao os alcancou,

comecaram

a revirar toda a bagagem

para encontrar

os

idolos. [aco alegou Inocencia, pois sabia que nao tinha roubado os idolos e riao

imaginava que alguem estivesse com eles.
Quando Labao chegou perto de Raquel, que estava montada num camelo,
ela lhe disse que estava menstruada

e que nao desmontaria

do camelo. Na ver-

dade, ela estava sentada em cima dos idolos. Raquel era bela, mas tarnbem era
superficial e enganosa.

Eles viveram felizes para sempre?
Apesar das falcatruas de Raquel, [aco ainda ofere cia mais protecao a ela do
que aos demais quando a familia enfrentava
homem estava acorrentado

0

perigo (Gn 33.2). 0 coracao desse

ao charme dessa mulher.

Em urn momento em sua vida, Raquel havia dito: Da-me ft1hos, sendo morro.
Ela nao sabia que morreria ao dar it luz seu segundo
egoista pelos desejos do coracao pode resultar
destruicao,

filho. Por vezes, a busca

em grandes

perdas,

dor e ate

JAc6
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Raquel teve dores terriveis no parto de seu segundo filho, e estudiosos dizem que isso a levou

a morte,

Desfalecendo, ela deu ao filho

que significa "filho da minha dor". [aco, porem, mudou-lhe
mim, que significa "filho da minha destra".

0
0

nome de Benoni,

nome para Benja-

Leia Prooerbios 11.29. 0 que esse versiculo diz a respeito
do resultado dos atos de Raquel?

[aco enterrou Raquel

a beira

da estrada, onde urn tumulo permanece ainda

hoje, entre Belem e Jerusalem. Visitamos a sepultura de Raquel com frequencia,
e toda vez ponderamos sobre

0

estranho relacionamento dessa familia desequi-

librada. La esta ela enterrada sozinha, [aco esta enterrado ao lado de Leia, a
quilometros de distancia, em Hebrom.

jaco perdeu

0

encanto por Raquel depois que ela morreu?

Embora Jac6 tivesse 12 filhos, ele superprotegia

Benjamim porque

0

fazia

lernbrar-se de Raquel, a esposa que realmente amou. Jaco nunca se libertou das
algemas de Raquel, mesmo depois de morta.

o que se pode
E ironico

dizer do enterro das duas esposas?

como

0

tratamento que cada esposa recebeu em seu respectivo

enterro nunca aconteceu na vida reaL [aco pediu que fosse enterrado ao lado de
Leia (Gn 49.29-33), e isso foi feito.
Leia, apesar de nunca ter conseguido aproveitar a vida ao lado de [aco, repousou ao seu lado em morte. Ao passo que a insatisfeita Raquel, que teve de
tudo em vida, repousa sozinha a beira da estrada.
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ensinamento descrito em Hebreus 13.4,5 sobre 0 casamento.
Qual deve ser 0 objetivo de alguem no casamento?

Sera que a insaiisjacio esi« envenenando

0

seu casamento?

e

Voce pode avaliar 0 nivel de sua satisfacao para determinar se capaz de
ser uma pessoa feliz. Voce esta feliz com seu conjuge? Com sua casa? Consigo
mesmo?
Se voce nao estiver contente com
outras areas em sua vida.

0

seu casamento, esta desfalcando todas as

Existe algo relevante dando muito errado ou
igual ao de Raquel?

o seu

descontentamento

0

seu coracao e mais ou rnenos

esta prioando-o de aproveitar a vida?

Se voce esta sempre procurando a felicidade em outro lugar ou em outra
pessoa, ou fazendo qualquer outra coisa para suprir sua carencia, entao voce nao
esta feliz em casa.
Considerando que 0 lar forma grande parte da nossa identidade e e onde
passamos a maior parte da nossa vida, a insatisfacao com 0 lar (com casa, casamento, conjuge etc.) pode produzir a insatisfacao com a vida.

A sua insatisjacdo

0

impede de relacionar-se com os outros?

Se voce estiver insatisfeito, nao estara feliz com as pessoas que estao ao seu
lado. Uma pessoa insatisfeita sempre quer mais: mais dinheiro, mais diversao,
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mais aventura. Geralmente, uma pessoa insatisfeita nao ajuda

0

outro a encon-

trar a felicidade na vida, Alguem que nunca esta contente, como Raquel, s6 se
interessa por sua propria felicidade. A insatisfacao esta ligada ao egoismo.

A insausjadio leva

a solidiio

Uma pessoa insatisfeita afasta aqueles que poderiam trazer-lhe felicidade.
Quando esta descontente com a vida, voce busca em todas as direcoes, e encontra satisfacao superficial. A alegria profunda, entre tanto, pode ser obtida com
urn coracao sereno e altruista.

A primeira e maior satisfar;iio se encontra em Deus

o enfoque

e

deste capitulo nao a profundidade da vida crista, mas lembra-10 de que Deus 0 fez para conhecer a alegria do Senhor, e nao para buscar satisfacao no dinheiro, nas coisas, na promocao de cargo ou mesmo em outras
pessoas. Contentando-vos com 0 que tendes; porque ele disse: Niio te deixarei, nem te
desampararei (Hb 135b).

Escrever os seus pensamentos

e uma

atividade que

0

faz pensar sobre

0

assunto com clareza. Como voce esta decidido a construir urn casamento solido, use as perguntas seguintes para guiar seus pensamentos e suas anotacoes.
Lembre-se de que escrever esclarecera seus pensamentos enquanto voce anota
as coisas que planeja fazer.

Sugesiiio de oraciio:
"Senhor, quando pensarmos que a vida

e injusta,

lembra-nos de que nem

sempre somos justos com os outros. As vezes, prestamos mais atendio em um filho ou em um neto do que no outro. Nos sabemos que somos culpados de atendermos mais aqueie membra da familia que faz as coisas para agradar-nos ou aquele
com quem temos mais afinidade. Infelizmente, damos mais aiendio aqueles que
nos diio mais atencdo. Ajuda-nos a apreciar 0 modo como 0 Senhor nos guia,
mesmo quando niio entendemos ou ndo vemos

0 resultado

final. "
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1. As vezes, precisamos confessar nossos pecados ou fraquezas por escrito. Escreva as suas atitudes egoistas e mas que tern estancado 0 seu crescimento
espiritual ou afetado

0

seu relacionamento com seu conjuge.

2. Descreva uma pessoa que teve influencia positiva em sua vida ou em seu casamento. De que maneira ela fez isso? Essa pessoa era egoista ou ma? Quais
eram as boas qualidades dela?

3.

Exponha as mudancas que, se acontecessem em seu coracao, fortaleceriam
o seu casamento.
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que voce gostaria de ver em seu conjuge para

dele. 0 que voce pode fazer para influenciar uma mudanca
conjuge? Lembre-se de que resmungar

0

bem

na vida do seu

nao faz ninguem se abrir, ao contra-

rio, a pessoa fechara os ouvidos para tudo

0

que voce disser.

Sentem-se e conversem
Procurem urn lugar confortavel em casa (por exemplo, no balance da varanda,
no patio, na sala de estar) onde possam sentar-se, desfrutar a companhia urn do outro
e resolver alguns problemas, ou conversar sobre coisas que nao geram controversia.

Facam uma lista de bencdo«
Reunam-se para fazer uma lista das bencaos recebidas. Habitue-se a elogiar
as realizacoes de seu conjuge. 0 reconhecimento
soais engrandece 0 outro.

de satisfacao e realizacoes pes-
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Facam urn passeio juntos
Saiam de casa, facarn urn passeio e planejem

0

destino de voces juntos.

Deem a si mesmos um agrado!
Saiam para tamar urn cafezinho ou urn sorvete juntos, desfrutem de urn
momenta juntos.

Planejem urna pequena viagem de [erias
Planejem uma viajem de ferias para daqui a muito tempo. Por vezes, a maior
alegria que temos nas ferias nao e necessariamente chegar ao destino pretendido, mas antecipar a satisfacao que teremos ao chegar la. PIanos para 0 futuro
fortalecem as laces do casamento e inspiram 0 casal a trabalhar junto.

lniroduciio - Bill e Vonette Bright

Campus Crusade for Christ, Orlando, Florida

Estamos impressionados com este livro por varias razoes. Primeiro, pOI causa do seu proposito de ajudar a incentivar e fortalecer
casais cristaos. 0 inimigo tern alvejado a familia crista e, se ele conseguir colocar uma £arpa entre marido e mulher, podera destruir

0

testemunho cristae do lar, quica 0 proprio lar. Cremos que 0 exemplo desses personagens biblicos produzira excelentes licoes para 0
estudo da Palavra de Deus.
Uma segunda razao que nos leva a aprovar este livro

e as ati-

vidades praticas ao final de cad a capitulo. Se os casais estudarem
juntos as questoes apresentadas, trabalharem no Diario e depois desenvolverem as Aplicacoes praticas, isso fortalecera grandemente 0
seu casamento. As aplicacoes estao ligadas as licoes bib licas que as
historias ensinam.
E ha uma terceira razao pOI que estamos animados com este
projeto. Elmer e Ruth estao casados ha mais de 55 anos. 0 casamento deles uma confirrnacao poderosa de seus ensinamentos! E, alem
de terem urn casamento cristae solido, eles tern servido ao Senhor

e

juntos.
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Ruth se formou na Liberty University [Universidade Liberty] e
no Liberty Baptist Theological Seminary [Seminario Teol6gico Batista Liberty], enquanto Elmer ja esteve em varies seminarios, Mas,
os dois se prepararam

juntos.

A palavra juntos nao e maravilhosa?

Pedimos a Deus que is so

aconteca em seu casamento, que voce e seu conjuge sejam unidos,
assim como Deus disse de Adao e Eva: "Que os do is sejam urn".
Elmer e Ruth tern servido ao Senhor juntos como

0

pastor e a

esposa, 0 presidente da faculdade biblica e a esposa, 0 professor e
a professora universitarios. Agora, eles querem ajuda-lo a renovar
o seu casamento. Nossa oracao
para que Deus fortaleca muitos
casamentos para 0 Seu service e para a Sua gl6ria por meio deste

e

excelente livro.

~a.~~
~~~~

1-5

Genesis

Se existiu urn casamento perfeito, ele aconteceu quando Deus uniu Adao e
Eva. Deus celebrou a cerimonia e colocou-os em urn ambiente perfeito. Ele lhes
deu tarefas a cumprir e supriu todas as necessidades
cenario,

•

Perfeitamente

feitos urn para

•

Criados perfeitamente

•

Ganharam

•

Tinham perfeito relacionamento

0

deles. Vamos montar

outro pelo pr6prio Deus.

a imagem

e sernelhanca de Deus.

urn lar perfeito.
com Deus.

0
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•

0 pr6prio Deus era seu conselheiro matrimonial e estava
sempre disponivel.

•

Tinham uma dieta perfeita, eram fortes e tinham 6tima
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saude.

Ainda assim, esse relacionamento

perfeito foi atacado por Satanas, mesmo

Adao sendo 0 marido perfeito. Afinal, ele foi moldado pelo pr6prio Artesao
Mestre, Deus!

De acordo com Genesis 2.7, como Adiio foi criado?

Mais do que isso, Adao tinha uma personalidade como a de Deus, porque Deus
disse: Facamos 0 homem a nossa imagem. conforme a nossa semelhanca (Gn 1.26b).

o que

mais se poderia dizer a respeito de Adao? Ele nao tinha uma falha

sequer, ele tinha urn fisico perfeito e uma beleza rude, e ele era brilhante, emocionalmente inocente e nao era egocentrico.
Se ja existiu urn candidato ideal para ser urn marido perfeito, esse homem
era Adao. E Eva tarnbern era a esposa perfeita.

De acordo com Genesis 2.18, por que Deus criou Eva?
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Eva era linda, graciosa e sem duvida tinha urn intelecto criativo. Ela era
a perfeita adjutora para Adao, sua semelhante em carater divino, prop6sito e
qualidade de vida.

Leia Genesis 2.23 para saber como Adiio enxergava Eva.

Qual foi a padriio que Deus usou para criar Adiio e Eva?
Procure, em Genesis 1.27, pela resposta.

Adao e Eva formavam 0 casal perfeito. Eles foram literalmente
feitos urn para 0 outro! Eles tinham tudo que e necessario para urn
casamento perfeito.
Nenhum deles trouxe bagagens anteriores para 0 casamento.
Nao havia segredos, previos relacionamentos amorosos, nem ideias
preconcebidas sobre 0 casamento.
Deus lhes deu urn lar perfeito, anima is para apreciarem, coisas
novas para descobrirem juntos e urn relacionamento perfeito com

Ele. Deus se encontrava com eles toda tarde para conversarem e
passearem no jardim.
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o Senhor

lhes concedeu tudo de que precisariam na vida. Eles
tinham ate a dieta perfeita e corp os livres de doencas. Eles poderiam
corner de tudo que quisessem, exceto uma coisa.
Essa {mica excecao custou a eles 0 jardim. Mas, mesmo assim,
Adao e Eva cumpriram 0 prop6sito divino para 0 casamento deles.

Qual era a grande chamada de Deus para eles? Leia Genesis 1.27,28.

Pense na responsabilidade que Adao e Eva tinham. Eles poderiam servir a
Deus apenas sendo ferteis e multiplicando-se. Mas, Deus tarnbem que ria que
eles fossem felizes no casamento.
Quando Adao deu nome a todos os animais, viu que havia macho e femea,
mas ele nao tinha uma companheira. Enquanto dava nome aos animais, Adao se
sentiu s6. Deus entao criou a mulher para a felicidade do homem. Dessa mesma
maneira incondicional, 0 homem da felicidade a mulher, porque urn born casamento reflete

0

amor dentro e fora do relacionamento.

Seu casamento pode ser

0

mais feliz do mundo, mas, se voce permitir que

a rebeliao e 0 pecado se enraizem nele,
felicidade e da prosperidade.

0

relacionamento podera ser privado da

Qual foi 0 resultado da uniiio do primeiro casamento no mundo, entre Adiio
e Eva? Explique 0 que voce entende pela expressiio "uma s6 carne".
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•

Ela era parte dele.

•

Ela era urn complemento para ele.

•

Ela era sua consorte.

•

Ela pos fun

•

Ela

•

Eles eram urn par perfeito.

a solidao
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dele.

de felicidade.

De que trabalho Deus encarregou Adiio e Eva?

Depois que uniu

0

homem e a muiher, Deus tinha uma tarefa para eles.

De acordo com Genesis 2.15,0 que 0 Senhor queria que eles jizessem?

Voce consegue imaginar uma fazenda que nao tenha ervas daninhas, parasitas e doencas? Embora Adao trabalhasse, seu trabalho nao era perigo so nem
doloroso, porque nao havia obstaculos.
Adao realizava urn trabalho bem sucedido, afinal quando 0 Senhor Deus
planta urn jardim em que a semente se recusa a crescer? Qual jardim recusaria
produzir seus frutos?
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Como Eva ajudava Adao?
Eva foi chamada para ser adjutora,

0

que nao significa serva nern escrava.

A palavra indica ajudar a Jazer 0 que 0 outro esta Jazendo. Portanto, quando Adao
trabalhava no jardim, Eva trabalhava ao seu lado, ajudando-o na lida.

Qual era a natureza da lideranca de Adao?
A propria natureza

da palavra adjutora

informa que Eva deveria ajudar

Adao em sua labuta. Mas, a me sma palavra implica que Adao era

0

lider, e

ela era sua ajudante. Deus entregou urna tarefa a Adao e deu-lhe Eva como
adjutora.

•

Ela dava assistencia a Adao.

•

Ela

0

incentivava.

•

Ela

0

aconselhava.

•

Ela

0 inspirava.

•

Ela correspondia

•

Ele aceitava a ajuda de Eva.

•

Ele ouvia os conselhos dela.

•

Ele a tratava com justica.

•

Ele era grato a ela.

a lideranca

de Adao.
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Como se pode descrever a casamento deles?

Observe 0 casamento de Adao e Eva, como eles se relacionavam? Eles eram
puros e inocentes, porque a Biblia diz: E ambos estavam nus, a homem e a sua mulher; e niio se envergonhavam (Gn 2.25). Isso implica que eles eram puros de pensamentos, em acoes e em tudo
soes nem ira, pois

0

0

que faziam. Tambem nao havia, entre eles, discus-

pecado ainda nao havia sido introduzido no mundo.

Adao e Eva interagiam de forma harmoniosa porque tinham paz com Deus.
Eles viviam em urn paraiso, porque 0 Eden era 0 paraiso de Deus (Ap 2.7). Considerando que a palavra paraiso significa parque ou bosque, 0 Eden era urn lugar
onde tudo era belo e estava em perfeita ordem. Tudo estava do modo como
deveria estar.

Como a primeiro casal expressava sua uniiio? Veja Efesios 5.31.

Quando a lua de mel acaba
Quanta tempo leoou para que Adiio e Eva pecassem?

ADAo

E EVA

-

APRENDENDO

A CONVIVER

DEPOIS

DA

LUA

DE MEL

53

Nao sabemos quanto tempo se passou antes que Adao e Eva pecassem. Mas,
provavelmente nao foi muito tempo. Alias, pode ter side menos de urn mesoEles
tiveram uma maravilhosa lua de mel (a expressao lua de mel significa "primeira
lua" ou "primeiro mes"). Voce consegue imaginar-se em uma lua de mel planejada por Deus, custeada par Ele, em que tudo era perfeito?

Hoje, como

0

homem e sua esposa devem demonstrar que siio um?
Veja Efesios 5.33.

•

A realizacao do sonho de uma vida inteira.

•

0 momento mais doce do casamento.
Corrrecar

0

casarnerito

•

Cornecar

0

casamento com a plena expressao do amor.

•

0 alicerce para uma vida futura.

•

Uma previsao para

0

COIn 0

melhor.

futuro.

Como Satanas conseguiu que Eva fizesse uma ma escolha?
Deus havia dito a Adao que eles poderiam comer de quase toda arvore
do jardim, pois a alimentacao disponivel nao incluia 0 fruto de uma arvore
que lhes era proibida. Todas as arvores produziam alimentos, e 0 casal tinha
acesso a todas as frutas, exceto ao da arvore do meio do jardim. Aquela era
especial.
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o Senhor

havia dito a Adao que nao era para comer da arvore que ficava
no centro do jardim. Se Deus falou diretamente a Eva sobre nao comer daquela arvore, essa conversa nao esta registrada na Biblia, Era responsabilidade de
Adao con tar para Eva, e ele 0 fez. Ela entao sabia que nao poderia comer daquela
arvore e que morreria se 0 fizesse. A proposito,
arvore, mas em desobedecer a ordem de Deus.

0

pecado nao estava no fruto da

E facil

enxergar como Satanas encontrou uma fortaleza. Primeiro, ele colocou duoida na mente de Eva: E assim que Deus disse (Gn 3.1b). Segundo, 0
inimigo negou 0 que Deus havia dito, replicando: Certamente niio morrereis (Gn
3.4b). E por fim, 0 diabo distorceu 0 que Deus havia dito: Porque Deus sabe que,

no dia em que dele comerdes, se abririio as voss as olhos, e sereis como Deus, sabendo
bem eo mal (Gn 3.5).
Tenha cuidado ao tomar decisoes, Elas podem ter efeitos duradouros
sua vida e na de outros, ao longo de geracoes. Quanto

a Eva, ela

a arvore

propositos e mandamentos de Deus concernentes
usou isso para tenta-la e engana-la.

0

em

duvidou dos

proibida, e Satanas

Adao preferiu nao intervir, embora estivesse presente 0 tempo todo (Gn
3.6). Ao contra rio, ele desobedeceu a Deus de olhos abertos, seguindo a atitude
de Eva para sua propria maldicao, em vez de encaminha-la a obediencia.

Por que Eva flertou com a tentacao?
Eva tinha tudo que uma mulher poderia querer. Ela tinha urn marido maravilhoso, urn ambiente perfeito e tudo

0

que ela quisesse comer. Mas,

daquela arvore era uma tentacao para ela. Afinal,

0

0

fruto

que a motivou a aproximar-

-se daquela arvore? Por que ela passava tempo perto da unica coisa contra a qual
Deus os admoestou?
A mulher sentiu que a arvore tinha algo a oferecer-lhe, algo que ela ainda
nao possuia. Quanto mais olhava para 0 £ruto, mais isso se tornava uma obsessac para ela. E, quando nao pode mais resistir, ela 0 tomou e comeu, e depois 0
ofereceu ao marido.
Genesis 3.6 diz: E, venda a mulher que aquela aruore era boa para se comer, e agra-

daoe! aos olhos, e aroore desejavel para dar entendimento, tomou do seu jruto, e comeu,
e deu tambem a seu marido, e ele comeu com ela.
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Uma das palavras mais poderosas da vida

e juntos,

porque Deus colocou

urn homem e uma mulher juntos. Como companheiros, marido e mulher juntos
podem fazer muito para Deus. Eles sao especialmente capacitados para incentivar urn ao outro as boas obras e a fe frutifera.

Como Adao e Eva reagiram ao pecado deles?
[a que Adao era
Eva cometesse.

0

cabeca, ele sabia que era responsavel por qualquer ato que

De acordo com Genesis 3.12, a que ele disse?

Adao queria culpar Deus pelo seu pecado, entao culpou 0 Senhor por ter
lhe dado Eva, em primeiro lugar. Mas, como a lideranca tambern influencia os
liderados, Eva fez a mesma coisa.

De acordo com Genesis 3.13, em quem Eva colocou a culpa?

Muitas vezes, os casamentos sao destruidos porque 0 marido ou a mulher nao se responsabilizam por seus proprios problemas. 0 marido pode

e

rebelar-se quando a mulher quer que ele faca 0 que correto. Ele po de culpa-la pela sua propria rebeliao. E a mulher pode imitar essa me sma pratica.
Qual e 0 problema? Os dois culpam urn ao outro, em vez de assumirem a
responsabilidade.
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Qual foi a consequencia do pecado de Adao?
Pelo fato de ter recebido a lideranca sobre todas as coisas,
do trouxe consequencias

0

seu unico peca-

para toda a criacao.

Que influencia urna rnulher pode ter sobre urn hornern?
Assim como no jardim, a mulher que 0 homem ama e uma presen<;:apoderosa ern sua vida. No caso de Adao, parece que esse poder 0 distraiu e levou-o a
desobedecer a Deus. Contudo, nao se esquec;a de que, da mesma forma, 0 comprometimento espiritual da mulher tambem pode edificar seu marido.

Deus os deixou sem esperancas?
Naol Mesmo Adao e Eva tendo cometido pecado, Deus lhes trouxe red encao. Primeiro, Deus os vestiu corn a pele de urn animal. Ao longo da tradicao
crista, os estudiosos tern afirmado que esse animal era urn cordeiro, porque mais
tarde Deus requereria que 0 sangue de urn cordeiro fosse derramado para cobrir
os pecados da humanidade 00 1.29).
Segundo, Deus prometeu que a semente de Eva os libertaria (Gn 3.15).Quando Cairn nasceu, Eva riu de prazer: Alcancei do SENHOR um uardo (Gn 4.1b). Ela
deve ter pensado que Cairn fosse 0 seu libertador, assim como 0 libertador de
toda a raca humana. 0 tempo, porem, provou que ela estava errada; Cairn matou seu irmao Abel.
Mais tarde, Eva concebeu nova mente e, cheia de esperanc;a, disse: Deus me
deu Dutra semente em lugar de Abel (Gn 4.2Sc). Entretanto, esse filho, Sete, tambem
nao seria 0 libertador da raca humana. Seculos ainda se passariam ate que viesse
o Messias, Jesus Cristo. Ap6s 0 nascimento de Sete, de alguma forma as pessoas
perceberam que demoraria urn tempo para que 0 Messias nascesse, entiio, se comecou a invocar a nome do SENHOR (Gn 4.26c).

o principio da Soma Total
o casamento representa

a soma total daquilo que 0 marido e a esposa trazem para a uniao. Se urn dos membros do matrimonio tiver serias deformacoes
no carater, essas fraquezas irao culminar corn 0 enfraquecimento do casamento.
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Ambas as partes devem, ern conjunto, analisar seus pontos fortes e fracos
de forma honesta e realista, e depois fazer planos para fortalecer 0 casamento,
concentrando-se principalmente nos pontos fortes.
Mas, lembre-se de que 0 amor, apesar de suas maravilhosas caracteristicas
dadas por Deus, tende a ser cego. Duas pessoas que se amam dificilmente observam com atencao as falhas no carater do outro antes do casamento. E, mesmo
que 0 fizessern, isso nao quer dizer que as falhas impediriam ou deveriam impedir 0 matrimonio.
Honestamente, a comunicacao e, acima de tudo, 0 respeito mutuo, marcados por urn coracao puro e pelo arnor verdadeiro deverao ajudar os casais a
fortalecer sua uniao e evitar os problemas.

•

Culpa: E conheceram que estavam nus (Gn 3.7a).

•

Dor: Multiplicarei grandemente a tua dor (Gn 3.16b).

•

Ansiedade acerca do erro: Ndo cameras dela (Gn 3.17b).

•

Problemas: Espinhos e cardos iambem te produzird (Gn 3.18a).

•

A necessidade de trabalhar para sobreviver: No suor do teu rosto
(Gn3.19a).

•

Resultados permanentes: algo dentro de voce morre.

Adjutora versus lider
A palavra adjutora indica uma esposa que ajuda seu marido. Ele nao conseguiria
alcancar nada sem ela, e ela nada faria sozinha. Talvez, a frase descritiva uma ad-

jutora que esteja como diante dele devesse ser usada. Os dois precisam urn do outro.
Eles valem mais juntos do que separados.

o ultimo

jogo de culpas

Por que os maridos e as esposas estao prontos para culpar urn ao outro
quando algo da errado? Porque somos pecadores vivendo entre pecadores em
urn mundo finito, e as coisas frequentemente dao errado.

58

COMO CONSTRUIR UM CASAMENTO DURADOURO

Portanto, nao fique abalado nem surpreso com os problemas que surgirem em sua vida e em seu casamento. Os eletrodomesticos

se desgastam,

as

ervas daninhas crescem em todos os jardins, e as pessoas tornam-se chatas
e podem ser esquecidas. Nao ponha a culpa no outro quando houver urn
erro. Apenas cuide da situacao da maneira mais gentil possivel e siga em
frente.
Nao tente encontrar urn culpado quando as coisas se quebrarem ao seu redor e seu conjuge the decepcionar. Ao contrario, traga-o para junto de si. Compartilhe sua angustia, mas reafirme seu amor pela pessoa amada. Confiem urn
no outro para construirem urn casamento mais solido.

Lembre-se da lua de mel
Uma das melhores maneiras de manter urn casamento solido e revisitar seu
alicerce e refazer seus compromissos com suas promessas e esperanc;as. Tanto 0
esposo como a esposa deve conversar sobre seus sonhos, seus votos de casamento e seu compromisso com Deus.

o principio

do pneu sabressalente

Voce carrega urn pneu sobressalente nas viagens para 0 caso de urn estourar no caminho. Leve com voce 0 sobressalente para 0 caso de ocorrer urn
"estouro" no relacionamento. Voce nao desiste da viagem de ferias por causa
de urn pneu furado. Entao, nao desista de urn casamento por causa de uma
explosao emocional ou mesmo por causa de dificuldades serias. Reconheca
o problema e tente resolve-lo, ou coloque urn remendo ali e volte ao caminho
rumo ao seu destino.

Escrever os seus pensamentos e uma atividade que 0 faz pensar com clareza
sobre 0 assunto. Como voce esta decidido a construir urn casamento solido, use
as perguntas seguintes para guiar seus pensamentos e suas anotacces. Lembre-se de que escrever esclarecera seus pensamentos enquanto voce anota as coisas
que planeja fazer.
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5ugesta.o de oradio:
"Senhor, obrigada por meu esposo, minha casa e Tuas benfaos supe-

rabundantes. Ajuda-nos a lembrar de que, se a Senhor nos disser "Niio",
precisamos ficar bem longe para niio sermos tentados. Niio queremos andar
it margem do caminho, ao conirario, queremos ser obedientes e estar bem
no centro da Tua vontade. Nunca permita que sejamos instrumentos de
Saianas na vida um do outro. Que as nossas sugestOes um para 0 outro
sejam ordenadas por ti, Senhor".

l.

Qual foi a coisa mais agradavel que voce lembra ter acontecido ern sua lua
de mel? Por que isso foi urn even to importante? Como isso influenciou
casamento?

2.

0 que faz

0

seu casamento memoravel? Por que?

0

seu
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3. 0 que voce esperava do casamento que ainda nao aconteceu? Por nao as ter,
voce ve nisso a mao de Deus? Que coisas em seu casamento sao melhores do
que voce esperava que fossem? Por que?

Tragam a album de fotografias
Peguem suas fotos de casamento e outras fotos do casal. Relembrem os momentos que os fizeram felizes.

Renovem seus votos
Refacam 0 compromisso repetindo seus votos de casamento urn para 0 outro. Isso e eficaz se voce teve dificuldades no casamento, ou se 0 mesmo foi
violado.

Imaginem uma segunda lua de mel
Planejern uma "Lua de Mel, Parte Dois" imaginaria! Se voces tivessem 0
dinheiro necessario, para aonde iriam em uma segunda Iua de mel, 0 que aproximaria ainda mais voces do is e fortaleceria seu casamento?

Iniroduciio - John e Margaret Maxwell
Fundadores do Grupo INJOY, Atlanta, Georgia, EUA
Temos 0 prazer de introduzir este capitulo sobre Aquila e Priscila a pedido de nossos queridos amigos Elmer e Ruth. Nos ja os
conhecemos ha mais de 30 anos. Os livros de Elmer sobre crescimento de igrejas e escola dominical serviram de inspiracao para nos
quando comecamos nossa vida ministerial em uma pequena igreja
na regiao rural de Hillham, Indiana.
Com 0 passar dos anos, nos nos mudamos de Hillham para
Lancaster, em Ohio, e depois para San Diego, na California. Elmer
e Ruth, primeiro, tornaram-se nossos mentores ministeriais e, depois, nossos amigos. Como 0 casal Aquila e Priscila da Biblia, eles
sao modelos amaveis e dadivosos, exemplos de como ter uma vida
como a de Cristo e de dedicacao na edificacao do Reino de Deus.
Uma das razoes pelas quais admiramos este capitulo sobre

e

Aquila e Priscila porque eles usaram suas habilidades na comunidade comercial como plataforma para alcancar outros para Cristo.
N6s nos relacionamos bem com pessoas de neg6cio, portanto sentimos certa afinidade com Aquila e Priscila.
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Embora tenhamos comecado nossa carreira no ministerio, Deus
nos chamou para irmos alem da igreja local e alcancarmos pessoas
no meio corporativo; ao passo que Ele chamou Aquila e Priscila do
comercio para

0

ministerio, para que eles pudessem plantar uma

igreja ern Efeso.
Corn este capitulo, tem-se

0

objetivo de incentiva-lo a seguir

o exemplo de sse piedoso casal. Esteja voce na area dos neg6cios,
no ministerio vocacional, ou ern qualquer outra area profissional,
atenda ao chamado de Deus aonde quer que isso possa Ieva-lo. E
forme lideres justos, como Aquila e Priscila formaram Apolo, urn
dos grandes lideres pos-apostolicos da igreja.
Que

0

seu casamento possa incluir

tipo de irnpacto que

0

0

ministerio corn

0

mesmo

deles teve.

~a.~~
Atos 18.1-4, 24-28
Nao sabemos onde Aquila conheceu sua esposa, Priscila, tambem nao sabemos como ele a cortejou ou qualquer outra coisa sobre

0

casamento deles.

Sabemos apenas que originalmente vieram de Ponto, uma cidade no Mar Negro,
na atual Turquia.
Sendo Aquila urn nome judeu, presumimos que seu pai 0 induzira ao oficio de fazer tendas na epoca ern que passou pelo bar mitzvah ern uma sinagoga
judaica. A maioria das pessoas pensa que Priscila era gentia por causa de seu
nome. Apesar de isso nao ser suficiente para comprovar urn casamento misto, a
maio ria dos historiadores sugere isso.
Por alguma razao, esse ambicioso casal deixou sua pequena cidade asiatica,
atravessando 0 Mediterraneo para a Europa, urn continente e uma cultura diferentes, ate Roma. Ali eles se instalaram, seguindo sua profissao de fazer tendas.
Porem, ern 52 d.C, 0 imperador romano Claudio assinou urn edito expulsando todos os judeus de Roma, mudando a vida de Aquila e Priscila para sempre. Como os judeus daquela epoca eram contenciosos (inclusive perseguindo
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seus vizinhos crista os),

0

A TRABALHAR
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historiador romano Suetonius sugere que essa tenha

sido a razao pel a qual eles sairarn de Roma.

o imperador

nao se importava se os judeus estavam causando ou nao problemas, ele so queria livrar-se deles. Entao, todos os judeus foram expulsos, inclusive judeus padficos como Aquila e Priscila. E eles transferiram seu comercio
para Corinto, na Crecia.
Alguns anos mais tarde, Paulo caminhava pelas lojas da area comercial de
Corinto, onde encontrou Priscila e Aquila. Como tinham a profissao ern comum,
Paulo foi trabalhar para eles, e, mais tarde, 0 apostolo se tornou companheiro
deles no ministerio a vida toda.
A palavra grega para confeccionador de tendas descreve Aquila e Priscila como donos e empresarios. Como donos, eles compravarn peles de bode cruas, empregavarn
pessoas para cortar, costurar e preparar as tendas e tambem empregavarn vendedores. Outra palavra grega para confeccionador de tendas sugere que Paulo era artesao. Ele
trabalhava para Aquila e Priscila, que erarn os proprietaries do neg6cio.
Mesmo quando Aquila e Priscila sac mencionados pela primeira vez nas
Escrituras, eles estavam trabalhando juntos ern seu comercio nos mercados de
Corinto. Na ultima vez ern que sac mencionados, ainda continuavam trabalhando juntos no ministerio. Fica claro que Aquila e Priscila refletem os prindpios da

uniiio conjugal ern todas as areas da vida.

Alguns casais nao seriam bem-sucedidos ou mesmo estariam
juntos se tivessem de trabalhar lade a lade todos os dias. E comum
haver separacao das tarefas de cada urn. As vezes, urn parceiro assume a lideranca numa area do neg6cio que ele mais entente. Urn
pode ser melhor com os detalhes, enquanto 0 outro melhor para

e

lidar corn as pessoas ou para entender as necessidades dos clientes.
Normalrnente, pai e filho trabalharn juntos corn mais facilidade
que marido e mulher, porque 0 filho esta aprendendo corn alguem que
tern experiencia naquele tipo de neg6cio. Ha casos, na vida profissional, em que marido e mulher podem ser parceiros igualitarios. No entanto, por vezes, urn tern de ser 0 lider, e 0 outro 0 liderado.
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Assim como as pessoas vez ou outra discordam

do lider ou de

urn companheiro de trabalho, esposo e esposa podem desentender-se
sobre os procedimentos do trabalho ou da producao. Essa situacao
po de criar problemas no ambiente de trabalho que poderao afetar 0
casamento. Se voces trabalharao juntos, facam 0 possivel para deixar
os problemas do trabalho no trabalho e os assuntos pessoais em casa.
Em alguns casos, a vida conjugal po de destruir
de trabalho. Urn conjuge pode inclinar-se a aliviar

relacionamento
0 trabalho do ou0

tro, e logo a distribuicao do trabalho estara desigual. Se urn da muita
"moleza" para 0 outro ou tern padroes irreais de service, ha consequencias no trabalho. Tambem e facil presumir que voce pode tomar decisoes sem consultar seu conjuge. No entanto, por mais dificil que seja
distinguir quando vestir 0 uniforme do trabalho e 0 do lar, lembre-se
de que voce faz parte de uma par ceria no trabalho e em casa.
Ler e entender sobre a obediencia de Aquila e Priscila pautada em
Deus pode dar esperan<;a e direcionamento para voce e seu conjuge
para uma parceria como a de Cristo tanto no trabalho como no lar.
Trabalhar juntos fazendo tendas os ajudou a trabalhar juntos no
rninisterio. A visao espiritual de Paulo e as licoes praticas de vida diaria tambem podem preparar voce e seu conjuge para os momentos em
que 0 relacionamento conjugal tera de depender daquilo que aprenderam de Deus. A preparacao para 0 ministerio envolve a nossa resposta
as oportunidades de aprendizado que recebemos a cad a dia em cas a e

e

no trabalho. Fiel a que vas chama, a qual tambem a far« (1 Ts 5.24).

o

que e necessario para que marido e mulher trabalhem juntos
em harmonia?
Em primeiro lugar, eles devem ter urn rela-

tJ~i.~~
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cionamento maduro de respeito e compreensao
mutuos, Marido e mulher que trabalham juntos devem ter, urn para com 0 outro, a me sma
atitude que dois estranhos que se conhecem,
tornam-se amigos e abrem uma empresa juntos.
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•

Estao dispostos a dar mais do que recebem.

•

Estao dispostos a aceitar sugest6es urn do outro.

•

Respeitam
trabalho.

•

Sao transparentes

•

Gostam de trabalhar juntos.

•

Constroem urn amor conjugal que
as press6es financeiras.

De acordo com

0

talento com que seu parceiro contribui para

0

quanta aos erros e problemas.

e mais

forte que

que esta escrito em Atos 18.2,3, 0 que podemos en tender
sobre marido e mulher trabalharem juntos?
0

o que pode ser dito sobre 0 relacionamento

desse casal?

Aquila e Priscila tinham determinacao, Eles se mudaram para urn pais estrangeiro depois que se casaram, e trabalharam juntos em seu comercio, Quando houve
pressao sobre Roma, eles permaneceram juntos e mudaram-se para Corinto.
Nessa regiao, juntos, eles recomecaram seu comercio. E ao longo da vida, eles se
mudaram para duas outras cidades, recomecando pelo menos mais duas vezes seu
trabalho. Sempre juntos, eles tambem ajudaram a dar inicio a uma igreja.
Aquila e Priscila empregaram Paulo depois que 0 encontraram no mercado. Por que Paulo trabalharia confeccionando tendas se fora chamado para
pregar

0

evangelho?

Urn implantador

de igrejas nao deveria ocupar seu tempo
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e

implantando uma nova igreja? A resposta muito simples: Paulo precisava de
dinheiro. Ele nao queria ser urn peso financeiro para a igreja de Corinto.
Ele tambem queria mostrar para os corintios que podia sustentar a si mesmo, e nao viver das doacoes e ofertas deles. Mas havia uma razao maior para
Paulo trabalhar para Aquila e Priscila. Talvez Paulo quisesse dar testemunho
para 0 povo de Corinto mostrando ser trabalhador, pois muitos deles eram acusados de serem preguicosos, Portanto, Paulo nao queria construir uma imagem
negativa, que pudesse prejudicar [a eficiencia de] sua pregacao do evangelho.

o que aconteceu

quando Paulo foi morar com Aquila e Priscila?

Paulo nao apenas trabalhava para eles, tambem morava corn eles e tornou-se
amigo deles. Mais tarde, 0 casal viajou corn ele como companheiros de trabalho.
Enquanto os tres estavam sentados para suas refeicoes, Paulo ensinava ao
casal a Palavra de Deus. Alias, os dois compreenderam a fe tao bem que, quando
o popular, porem inexperiente professor Apolo chegou a cidade, eles imediatamente perceberam que ele nao compreendia as Escrituras.
~uw~
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Mas, existe ainda outro lado da fe deste incrivel casal. Quando Paulo sofreu perseguicao, eles
aparentemente tarnbern a sofreram. Paulo disse:
Priscila e Aquila [...] as quais pela minha vida expuseram a sua cabeca (Rm 16.3,4).

~~

Urn casamento nao e completo ate que nele
esteja centralizado Cristo. Assim, 0 mais importante e que 0 casal se tornou profundamente envolvido no ministerio de Paulo
para servir a Cristo. Paulo se referiu a eles como seus leais amigos: Priscila e a
Aquila, meus cooperadores em Cristo Jesus (Rm 16.3).

o que podemos

aprender sobre marido e mulher servirem ao Senhor juntos?
Veja Atos 18.26.
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Quando Paulo morava com Aquila e Priscila,

0

casal ia com ele

a sinagoga

local todos os sabados. Quando Paulo se separou da sinagoga para iniciar uma
nova igreja,

0

casal foi com ele.

Muitos casais tern raizes pro fund as em sua igreja local. As vezes, a familia
e os relacionamentos sociais deles sao mais importantes que suas conviccoes
espirituais. Quando os problemas doutrinarios surgem, muitos casais nao estao
dispostos a deixar os amigos e familiares na igreja antiga e ir ajudar a comecar
uma nova igreja. Isso, porem, nao foi 0 que aconteceu no caso de Aquila e Priscila. Quando Paulo deixou a sinagoga para que a igreja pudesse reunir-se em urn
outro local, eles foram com ele.
Quando a Biblia diz que iambem muitos dos corintios, ouvindo-o, creram e foram batizados (At 18.8b), podemos crer que Aquila e Priscila tambern tenham
sido batizados naquela ocasiao. E, mais tarde, quando Paulo enfrentou oposicao
politica em Corinto, eles tambern estavam ao lado dele. Leoaniararn-se os judeus
concordemente contra Paulo e 0 levaram ao tribunal (At 18.12b).
Com 0 passar do tempo, Aquila e Priscila assumiram juntos a lideranca na
igreja de Corinto. Quando Paulo partiu para Jerusalem, 0 casal se tornou uma
lideranca de destaque. E, quase de imediato, Apolo foi do Egito a Corinto [pela
primeira vez depois que Aquila e Priscila haviam compreendido verdadeiramente as Escrituras]. Ao ouvirem aquele homem imponente explanando as Escrituras na sinagoga, Aquila e Priscila sentiram que faltava algo na vida daquele
homem.
Apolo ainda nao sabia que Jesus era 0 Messias, nem que 0 Espirito Santo tinha sido derramado sobre os cristaos. 0 que ele sabia? Ele conhecia a
verdade ensinada no Antigo Testamento e, porque acreditava no que sabia,
tinha a salvacao do Antigo Testamento. Mas, Apolo nao tinha 0 Espirito
Santo. Aparentemente,
apenas Aquila e Priscila perceberam a ignorancia
dele.

•

Leiam e estudem a Palavra de Deus juntos.

•

Conversem sobre as Escrituras, viajando ou em casa, em
qualquer lugar em que estiverem.
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•

Procurem maneiras praticas de aplicar as Escrituras no dia a dia.

•

Compartilhem suas ideias urn com

•

Oucam as perguntas e as preocupacoes urn do outro sobre
o cristianismo.

•

Respondam as perguntas urn do outro com respeito e amor.

De acordo com Atos 18.26,

0

0

outro.

que Aquila e Priscila jizeram por Apolo?

Junto, esse casal investiu a vida em urn brilhante pregador, e

0

fruto do mi-

nisterio deles acompanhava Apolo onde quer que pregasse a Palavra de Deus.
A principio, a igreja nao se reunia na casa de

~~~C:>-

Aquila e Priscila. Quando Paulo saiu da sinagoga

~~~

com

~C:>-~~

0

povo, ele e os crista os foram para uma casa

pertencente a Tito Justo. Entretanto, por raz6es

~/'~~C:>-

inexplicaveis,

~~~.

a igreja se mudou deste lugar para

a casa de Aquila e Priscila.
Talvez

0

comercio deles tenha prosperado,

e eles construirarn uma casa

maior, que pudesse acomodar a igreja em crescimento. Escrevendo aos romanos, Paulo deixa 0 seguinte recado: Saudai a Priscila e a Aquila, meus cooperadores
em Cristo Jesus [...] Saudai iambem a igreja que esta em sua casa (Rm 16.3-5a).
Quando

0

imperador Claudio morreu, os judeus puderam voltar a viver em

Roma, entao, Aquila e Priscila retomaram para a cidade. Ao chegarem, a primeira
coisa que fizeram foi comecar urna igreja em sua nova casa. Eles constantemente
serviam ao Senhor juntos, mesmo quando estavam implantando uma nova igreja.
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Quando marido e mulher estiio envolvidos no seroico cristiio, qual deve ser a
suprema motioadio deles? Leia Romanos 16.4.

Aquila e Priscila tiveram urn born casamento ate 0 fim, eles permaneceram
juntos ate 0 fim, no ministerio e na vida. Quando Paulo estava preso, 16 anos depois de ter conhecido 0 casal em Corinto, ele enfrentava uma sentenca de morte
em seu segundo encarceramento em Roma. Em 2 Timoteo, Paulo diz: Sauda a
Prisca, e a Aquila, e casa de Onesiforo (2 Tm 4.19). Eles, portanto, continuavam
juntos e servindo ao Senhor.

a

Por que 0 nome de Priscila aparece antes do de Aquila em algumas
passagens da Biblia?
Em algumas igrejas modernas, e mais natural haver esposas talentosas e
mais participantes no ministerio do que maridos que assim sirvam ao Senhor.
Algumas mulheres tern maior desejo de usar as seus dons e de servir ao Senhor.
As vezes, elas precis am ate mesmo assumir a papel de lideranca no desenvolvimento espiritual do lar.
No entanto, como em todas as areas de urn casamento born e saudavel, maridos
e esposas devem ter cuidado para nao competir urn com

0

outro em seu trabalho

ministerial. Alias, toda a atencao no ministerio deve ser direcionada a Jesus Cristo.
Marido e mulher nao precisam competir, mas complementar urn ao outro como ad-

jutores no ministerio, assim como fizeram Priscila e Aquila, modelos a ser seguidos.

o que

podemos inferir sobre a boa uniao do casal no ministerio? Quando
marido e mulher servem ao Senhor juntos, ha certas diretrizes que os ajudarao
a caminhar corretamente.
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Mantenham Cristo no foco do minisierio
Marido e mulher devem ter a certeza de que 0 Senhor esta no centro de
seu casamento. Isso acontece quando Jesus tern 0 primeiro lugar na vida deles,
quando Cristo e mais importante do que qualquer outra coisa.

Estejam envolvidos como casal
Se a esposa demonstra mais habilidades no exerdcio de urn ministerio, ela
po de incentivar 0 marido a experimentar 0 mesmo prazer de trabalhar para
Cristo. E ele pode envolver-se em urn ministerio tambern, que deve ser dele e
dela. Cad a urn deve envolver-se com a rninisterio contribuindo com seus talentos, pais Deus usa as pessoas de acordo com as suas habilidades.

Complementem e apoiem os pontos fortes um do outro
Quando competimos por atencao, gloria, ou ate mesmo poder, nao estamos
trabalhando juntos como uma s6 carne. Devemos complementar urn ao outro
para que os nossos pontos fortes brilhem no service ao Senhor.

Sejam livres para ministrar juntos ao Senhor
ministrar e juntos. Maridos e mulheres sao urn e,
quando minis tram juntos, cumprem a plano de Deus para a casamento, Com as
mesmos objetivos no ministerio e 0 mesmo desejo de servir ao Senhor, os casais
As palavras-chave

SaD

podem usar seus dons espirituais em complementaridade
tados

para melhores resul-

a obra do Reino de Deus.

e

Escrever os seus pensamentos
uma atividade que 0 faz pensar com c1areza
sobre 0 assunto. Como voce esta decidido a construir urn casamento solido, use
as perguntas seguintes para guiar seus pensamentos e suas anotacoes. Lernbre-se de que escrever esclarecera seus pensamentos enquanto voce anota as coisas
que planeja fazer.
Sugestiio de oraciio:
"Senhor, obrigado par guiar meu conjuge e eu um em direcdo ao outro
e em Tua direciio para a realizadio da Tua obra. Enquanto

trabalhamos
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juntos em casa, Pai, ajuda-nos a lembrar de que Tu es 0 centro de nossa
vida e de que nisso esui a nossa felicidade. Quando trabalharmos juntos
no minisierio, ajuda-nos a lembrar de que toda gl6ria e honra sao Tuas, e
revela a Tua lideranca em nossas escolhas. N6s te amamos e temos prazer
em servir-te juntos. "
1. Descreva uma atividade mutuamente agradavel que voce e seu conjuge desenvolveram juntos.

2.

Descreva uma experiencia de relacao de trabalho desagradavel entre voce e
seu conjuge. Par que isso nao as agradou? Canto a situacao poderia ter sido
melhor administrada?

3.

Qual seria a circunstancia perfeita para que voce e seu conjuge trabalhassem
juntos em harmonia?
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Facam urn projeto de oradio por casais que voces conhecam
Talvez voces conhccam casais que parecem trabalhar bem em conjunto no
service durante a seman a, mas nao em casa. Facam urn projeto de oradio por eles.
E possivel que voces aprendam valiosas licoes e fortalecam 0 seu casamento a
medida que oram por eles.

Leiarn urn livro sobre lideranca
Leiam um livro sobre lideranca que os ajude a entender mais sobre as obrigacoes do lider e as do liderado. Compartilhem os resultados dessa leitura urn com
o outro. Discutam sobre como voces aplicariam esses principios quando fossem
desenvolver um projeto para 0 trabalho, 0 ministerio ou 0 casamento de voces.
Vejam algumas sugestoes de leituras: Developing the Leader Within You [Desenvolvendo 0 lider que existe dentro de voce], de John Maxwell; As 21 Irrejuiaveis Leis da Lideranca, de John Maxwell; Desenvolvendo Lideres - Em Sua Equipe de
Trabalho, de John Maxwell; e The 8 Laws of Leadership [As oito leis da lideranca],
de Elmer Towns.

Sejarn urn casal de uolunuirios
Oferecam-se para trabalhar juntos em algum projeto na igreja ou em uma
agencia comunitaria. Apliquem os principios que aprenderam neste capitulo no
desenvolvimento dos exercicios para fortalecer 0 casamento.

lniroduciio - Ed e Donna Hindson

Instituto de Estudos Biblicos
Liberty University Lynchburg, Virginia
Urn dos casais mais incriveis da Biblia e Assuero e Ester. Esta
era uma jovem piedosa que estava disposta a enfrentar a morte para
salvar 0 povo de Deus. E Assuero era como muitos homens de hoje,
teimoso e determinado ao exigir que sua vontade fosse feita.
Mas, ao final, Assuero fez 0 que era correto. A trajet6ria desse
casal e uma maravilhosa hist6ria de como Deus une duas pessoas
com personalidades diferentes para cumprir a Sua vontade.
Elmer e Ruth capturaram de forma brilhante 0 relacionamento
entre Assuero e Ester. Os desafios que este casal enfrentou sac como
os que muitos casais enfrentam hoje em casamentos mistos, envolvenda cristaos e nao cristaos.
Ao ler a incrivel hist6ria desse casal, que Deus possa motivar
seu coracao com a explicitacao do fato de que Ele pode extrair grandes bencaos de uma situacao dificil.
Ao ministrarmos a outros no ensino, no aconselhamento e nos
livros, temos encontrado muitos casais como Assuero e Ester. Suas
dificuldades e desafios podem parecer grandes demais a principio,
mas Deus ainda pode realizar coisas tremendas na vida deles. Oramos para que Ele use a hist6ria desse casal para animar seu coracao
e fortalecer seu casamento.
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Ester 4.1-7.10

o que voce faz quando se encontra em circunstancias desesperadoras, onde
nao ha nada que possa ser feito para solucionar os problemas? 0 esposo ou a
esposa pode sentir-se como urn estranho se morar ou trabalhar corn os parentes
do conjuge, Ou, talvez, a esposa possa sentir-se como se estivesse numa prisao,
criando os filhos do marido que vier am do casamento anterior.
Pode ser ainda que voce se sinta escravizado por causa da pobreza, da escolaridade limitada, de uma deficiencia debilitante ou da enfermidade incuravel
do conjuge que necessita desesperadamente
da sua atencao 24 horas por dia.
Essa era a situacao de Ester! Ela era uma mulher que aparentemente nao tinha
opcoes na vida. Sendo 6rfa, tinha pouco controle sobre seu destino. E, sendo uma
refugiada ern terra estranha, era dominada por uma cultura estrangeira.
Ela foi levada, aparentemente contra sua vontade, para 0 harem do rei e
tivera pouca ou nenhuma opcao na escolha do homem corn quem se casou. As
vezes, as pessoas moram em lug ares que nao escolheram, associando-se corn
pessoas corn quem nao desejam e enfrentando problemas que nao podem resolver. Quando Ester nao pode escolher 0 tipo de vida que levaria, decidiu fazer
uma coisa: escolher que tipo de pessoa se tornaria.
Algumas pessoas se cas am com expectativas distintas e logo se veem ern
uma vida completamente diferente da que esperavam. A hist6ria de Assuero e
Ester traz algumas diretrizes sobre como fazer as coisas funcionarem quando
nao se tern controle sobre as circunstancias.

Deus ama voce e tern urn plano maravilhoso para a sua vida.
Orfa, adotada, ou casada com urn rei, 0 Senhor tern urn plano para a
sua vida. Deus governa a preparacao e a apresentacao
para a obra, nao apenas as circunstancias (Rm 8.28).

de nossa vida

Voce tern urn trabalho a fazer, e somente Deus conhece 0 resultado. Obedeca a Ele! As pessoas tendem a usar seu conhecimento
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previo do mundo e de si como desculpas para nao realizarem algo
na vida. Nao permita que as circunstancias dominem 0 seu comportarnento. Nao arranje desculpas. Deus [escolhe] as coisas fracas
deste mundo para confundir as fortes (veja 1 Co 1.27-29). Receba forca e
coragem de Deus e use-as para servir a Ele.

Como Ester veio a casar-se com Assuero?
Xerxes (nome ern grego) era 0 rei da Persia, 0 maior imperio do mundo. Ele
era tambem chamado de Assuero (ern hebraico) pelos judeus. De acordo corn a
historia secular, ele reinou na Persia de 486 a 465 a.c.

o imperio

de Assuero se estendia desde a india ate a Etiopia, mas a sua
verdadeira paixao era conquistar a Crecia, 0 centro da civilizacao ocidental. Ele
tomou decisoes dificeis que 0 tornou grande, mas tambem tomou decisoes precipitadas que 0 impediram de governar 0 mundo conhecido. Uma destas precipitacoes ocorreu durante urn banquete oferecido a sua lideranca.
Tudo naquele banquete estava bem no enorme palacio as margens do rio Ulai. Do piso brilhante de azulejos preto e branco subiam colunas
de marmore brancas. E dosseis de veus brancos,
verdes, azuis e roxos balancavam pendurados no
teto. Depois que as hospedes tinharn cornido tudo 0 que puderam e bebido todo
o vinho que conseguiram engolir, e nada mais havia para anima-Ios, Assuero
tomou a decisao impetuosa de chamar a sua bela mulher Vasti para animar a
plateia. E, ela disse: Niio!
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Vasti humilhou 0 marido ern publico, entao os conselheiros do rei 0 instigaram a divorciar-se dela. Assuero seguiu 0 conselho deles e tomou outra decisao
precipitada, divorciou-se.
No ano seguinte, Assuero mais uma vez decidiu abruptamente, forcou urn
ataque a Termopilas, e foi derrotado na baia de Salamina, onde mudou a historia. 0 Oriente nao venceu 0 Ocidente. Quando Assuero retornou para casa ern
derrota, ele pravavelmente estava a procura do conforto e do companheirismo
da esposa, mas a rainha estava indisposta.
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Novamente Assuero deu ouvidos aos seus conselheiros: organizou uma especie de concurso de beleza para escolher a proxima rainha. Busquem-se para a
rei mocas virgens, formosas
vista. E ponha 0 rei comissario [...] que reunam todas as
mOfas virgens, formosas
vista [...] E a moca que parecer bem aos olhos do rei reine em

a

a

lugar de Vasti (Et 2.2b-4a).
Por todo

0

reino, as jovens foram capturadas, raptadas ou forcadas a entrar

no "concurso" para ver se agradariam ao rei. De acordo com Ester 2.8, uma dessas
jovens era Ester. A palavra leoaram neste versiculo pode sugerir que ela tenha ido
contra sua vontade. Nao houve choro quando Ester foi levada, porque ela era orfa,
cativa de uma terra estrangeira, uma moca privada de seus direitos civis.

Embora parecesse que Ester niio tinha nada por que viver, quais eram as
perspectivas dela? Procure a resposta em Galatas 1.3,4.

Enquanto Ester aguardava no "concurso de beleza" do rei, a familia dela
nao a abandonou. Mardoqueu, 0 primo que a criara, procurava todos os dias
saber como ela estava.

De acordo com Ester 2.11,0 que Mardoqueu fazia em favor da prima?

Quando voce nao tern controle sobre as circunstancias em sua vida,

e born

saber que alguem se importa com voce e telefona de vez em quando. No momento em que Ester entrou no palacio, seu primo Mardoqueu havia a aconselhado a nao revelar qual era seu povo e sua familia (Et 2.10).
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pediu que ela mantivesse

segredo sobre

sua ascendencia judaica. 0 racismo prevalecia naquela epoca, e 0 preconceito
poderia te-la segregado, ou pior, ela poderia correr 0 risco de ser executada. Era
terrivel nao ter controle sobre a propria vida, mas, para agravar a situacao, Ester
nao podia nem dizer qual era seu povo.

De acordo com 1 Corintios 4.19, qual atitude voce deve tomar quando nlio
tem controle sobre as circunsiiincias?

Leia Romanos 1.10 e 15.32. Enquanto Paulo planejava ir a Roma, qual foi
comportamento dele [como alguem a ser recepcionado]?

Foi o£erecido a cada moca tudo

0

que ela precisasse para agradar

gumas escolheram os melhores perfumes, outras escolheram

De acordo com Ester 2.15,

0

oleo.

que Ester escolheu?

0

0

rei. Al-
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o maior

e

bem que voce possui nao 0 que tern nas maos, mas 0 que ha no
coracao. Ester confiou em seu espirito e em sua beleza interior para cativar 0
coracao do rei.
A aparencia nem sempre e 0 que uma mulher tern de mais atrativo, mas
sim seu espirito e sua gra\a. 0 carater da rnulher e 0 que realrnente perdura e
subsiste ao teste do tempo.

Leia Ester 2.17, qual foi

o proposito

0

dessa historia nao

resultado do "concurso de beleza"?

e mostrar

como Ester se casou com Assuero.

Havia outro enredo em desenvolvimento no livro de Ester.
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No palacio de Assuero, Hama era 0 prirneiro-rninistro. Urn dia, quando este caminhava pela cidade de Susa, Mardoqueu se recusou a prostrar-se diante dele. Entao Hama
jurou punir nao somente Mardoqueu, mas
tambem eliminar todo judeu que vivesse no

imperio Persa, que naquele tempo, se pudesse,
teria eliminado os judeus do mundo todo!
Hama passava varios papeis para

0

rei assinar, e urn deles selava a destrui-

\ao dos judeus. A assinatura do rei proclamava que qualquer que matasse urn
judeu poderia ficar com suas propriedades, casa ou possess6es. Sendo a lei dos
Medos e Persas irreversivel, mais uma decisao apressada de Assuero teria resultados desastrosos para os judeus e, finalrnente, para ele proprio.

Qual foi a resposta dos judeus?

o anuncio do holocausto persa foi uma noticia devastadora para os judeus,
entao eles comecaram a fazer jejum, e chora, e lameniaciio (Et 4.3a).
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Mardoqueu se agonizava par causa desse decreto.
Em Ester 4, ° que ele disse efez?

Quando Ester viu Mardoqueu em panos de saco no portao do palacio, enviou roupas para ele. No entanto, ele enviou uma mensagem de volta para Ester
explicando a seriedade da situacao, pedindo que ela buscasse uma solucao.

De acordo com 0 que e diio em Ester 4.13, qual foi 0 aviso de Mardoqueu para Ester?

Mardoqueu cria que, se Ester nao ajudasse, Deus os livraria de outro modo.
Ele tarribern tinha por certo que apesar de Ester manter sua genealagia em segre-

do, quando

0

Entretanto,

expurgo viesse, ela nao seria poupada.

em Ester 4.14, Mardoqueu Jaz uma pergunta profetica para
Ester. Qual Joi essa pergunta?

Ester poderia ter pens ado que estava destituida de direitos, poderes, influencia e opcoes de escolha. No entanto, havia algumas coisas a seu favor, e ela as
usou para a g16ria de Deus.
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•

Ester nao podia recusar casar-se corn

•

Ela nao podia retornar

•

Ela nao podia viver corn sua familia.

•

Ela nao podia praticar sua religiao.

•

Ela nao podia levar seus problemas ao rei.

•

Mas, Ester resolveu submeter-se a Deus.

a sua terra

0

rei.

natal.

Sempre temos a opcdo de servir a Deus. Leia Efesioe 5.17.
Como optamos por servir a Deus?

Mardoqueu queria que Ester fosse ao
rei e conseguisse reverter 0 decreto que ele
havia selado. Talvez, Mardoqueu nao en tendesse que a lei dos medos e dos persas nao
poderia ser revertida, mas ele sentia ern seu
coracao que Ester poderia fazer alguma coisa para ajudar.
Quem adentrasse a presen<;a do rei para solicitar seu tempo e energia poderia

a

ser severamente castigado, au ate executado. Aqueles que compareciam
corte
real tinham de esperar ate que a rei apontasse 0 cetro real ern direcao a eles.
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poder da vida e da morte, ao apontar

0

cetro

para a pessoa, ele concedia a ela 0 direito a uma audiencia, Se ele recusasse, a
pessoa era levada para ser morta. Ester sabia de tudo isso, mas para uma mulher
que nao tinha alternativa, ela escolheu servir a Deus e a seu povo. Perecendo,

perefo (Et 4.16c), disse Ester.

Qual foi

0

primeiro passo de Ester?

e

Qual
a primeira coisa que voce faz quando esta diante de urn problema
grave? Voce invoca a Deus. Ester disse a Mardoqueu: Vai [...J e jejuai par mim, e
niio comais nem bebais par tres dias, nem de dia nem de noite (Et 4.16a).
A mensagem de Ester era essa. Quando voce nao pode praticar a sua fe, nem
pronunciar

0

nome de Deus, ainda assim Ele esta disponivel

uma estrela. Voce nao consegue ve-lo

a luz

para voce como

do dia, mas Ele esta logo ali para voce

e se mostra ainda mais na noite escura da tribulacao.

Se decidirmos seguir a Senhor, qual sera a primeira coisa que devemos dar a
Ele, segundo Romanos 12.1,2?

o carater

de uma mulher pode ser nota do na qualidade das decis6es que
ela toma quando as circunstancias sao terriveis e as consequencias arneacadoras.
Ester tomou a iniciativa de servir a Deus. Ela poderia fazer pelos judeus 0 que
ninguem mais poderia fazer.

Como Ester reagiu a esse problema?
Ester usou
problema.

0

born senso. Observe a maneira pratica corn que ela abordou

Ela se vestiu para

0

sucesso, vestiu-se para apresentar-se

0

diante do rei,
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usando suas vestes reais. Ela se posicionou no lugar certo, no patio interior (ver
Et 5.la).
Veja que Ester nao enviou uma mensagem ao marido por intermedio de
urn servo, ela nao enviou urn convite para jantar, e muito menos orou para que
Deus colocasse no coracao de Assuero

0

desejo de ve-la. Ela tomou a iniciativa

posicionando-se no lugar certo, perto da coluna de marmore, local onde aqueles
que queriam falar com

0

rei esperavam.

Ester usou a abordagem correta. Enquanto aguardava 0 rei, ele viu suas lindas roupas e lembrou-se de seu am or por ela. Quando 0 rei a chamou, Ester
se aproximou com respeito e dignidade. Ester chegou e tocou a ponta do cetro
(Et 5.2).

e parte

•

Saiba que voce

do plano de Deus na terra.

•

Nao tente procurar uma saida facil.

•

Invoque a gra<;ae a direcao de Deus.

•

Confie os resultados a Deus.

Ester criou um ambiente adequado. Ela convidou

0

rei para urn banquete no

palacio dela. Na quietude e privacidade de sua casa, ela pediria a ele que poupasse os judeus. Alem do rei, Ester tambem incluiu Hama em seu convite. Ela
planejou reunir todos os envolvidos no plano contra os judeus para que pudessem encarar 0 problema juntos.
Ester criou um elemento surpresa. Quando 0 rei e Hama vieram ao banquete
na primeira noite, Ester nao disse ao rei 0 que ela desejava. Ela conseguiu que ele
prometesse retornar na noite seguinte para outro banquete. Ela que ria que toda
a atencao do rei estivesse voltada para ela.
Ester, Mardoqueu e todos os judeus estavam orando. Como Deus respondeu
as oracoes deles? Deus trabalha no coracao das pessoas para preparar circunstancias que propiciem 0 agir da Sua vontade. Na proxima vez que voce orar por urn
problema, lembre-se de que Deus pode responder suas oracoes de varias maneiras.
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Como as oracoes de Ester foram respondidas?
Hamii era um homem impulsivo. Certa manha, Mardoqueu se recusou novamente a prostrar-se diante dele. Enfurecido, Hama decidiu fazer alguma coisa
de imediato. Assim, ern vez de esperar que todos os judeus fossem eliminados,
ele mandou entao que construissem uma enorme forca para matar Mardoqueu.

o rei descobriu Mardoqueu.

Oepois que

do banquete oferecido por Ester,

0

0

rei e Hama sairam da primeira noite

rei nao conseguia mais dormir, entao pediu

que lessem para ele seus arquivos velhos e bolorentos. Anos antes, houve uma
conspiracao para matar 0 rei. Entretanto, essa era a primeira vez que 0 rei ouvia
esse assunto. Mais adiante, 0 rei descobriu que Mardoqueu havia salvado sua
vida, entao ele resolveu tomar algumas providencias.
Na manha seguinte, quando Hama chegou

a presenc;a do rei, este lhe pergun-

tou: "Como posso honrar alguem que merece uma homenagem especial?" Hama,
pensando que Assuero estivesse referindo-se a ele, sugeriu ao rei que colocasse
nele suas vestes reais, deixando-o passear pela cidade na montaria do rei, e que
algum dignitario prodamasse a todos: "Esta e a pessoa a quem

0

rei honra"

"Faca isso a Mardoqueu", disse Assuero a Hama. Deus tern urn senso de
humor interessante, nao e? Quando Hama chegou a casa apos passar 0 dia honrando Mardoqueu, os servos do rei apareceram para escolta-lo ao segundo banquete de Ester. Ao chegarem ao palacio de Ester, 0 rei nao queria corner; queria
ir dire to it peticao de Ester. Entao, ela contou ao seu esposo Assuero sobre a
ameaca aos judeus.

De acordo com Ester 7.3,4, a que ela pediu ao rei?

o rei Assuero

explodiu ern furia ao ouvir 0 que Ester dizia. Ele fez entao
uma comovente pergunta a Ester: "Quem
0 responsavel por tentar destruir
os judeus?" "Seu adversario e inimigo e esse perverso Hama", respondeu Ester
apontando 0 dedo para Hama,

e
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Entao urn dos camareiros se aproximou e disse: "Veja a forca de 22 metros
de altura". Assuero acrescentou: "Enforquern-no!" E assim foi feito. Nesta ocasiao, Deus usou a decisao precipitada do rei para 0 Seu proposito, e Hama foi
morto na forca que construira para enforcar Mardoqueu.

Por que

0

problema ainda persistia?

Embora Hamil tivesse sido eliminado, 0 problema nao desapareceu. Ainda
havia a lei irreversivel dos medos e dos persas.

Qual deve ser a sua atitude quando niio conseguir alcancar seus objetivos?
Leia Tiago 4.13-15.

Ester, entao, em sua sabedoria, indicou uma lei superior. Uma nova lei foi
escrita, e esta permitia que os judeus se defendessem quando

0

dia da infamia

chegasse. Os judeus poderiam matar qualquer urn que os atacassem e apossar-se das casas e do dinheiro dos agressores. Esta nova lei garantia igualdade de
condicao aos judeus perante seus adversaries. 0 rei assinou a lei e nivelou
campo para todos.

•

Os judeus se reuniram para defenderem-se.

•

75 mil inimigos foram destruidos.

0
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Talvez a vida pare~a obscura, e as coisas que acontecem
frustrantes,
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por voce nao ter boas alternativas.

com voce sejam

Parece que todo caminho

0

leva a

urn problema ainda maior? Felizmente, quando voce esta em urn buraco £Undo e
escuro, ainda e possivel olhar para cima. Portanto, quando voce tiver problemas,
olhe para cirna, para Deus.

Coisas maravilhosas acontecem quando voce olha para Deus
Ao olhar para

0

Senhor, voce adquire uma nova perspectiva para a sua situ-

acao. Voce pode ver os seus problemas corn os olhos de Deus, pois Ele conhece

0

futuro e pode mostra-lo a voce. Assim, voce tera a visiio eierna de Deus, uma visao panoramica. Isso significa que voce podera avaliar seus problemas segundo os valores
de Deus e corn as expectativas dele. Isso

0

ajudara a adequar melhor a sua situacao,

Quando olha para Deus, voce comeca a enxergar

0

proposito dele para sua vida

Deus tern urn plano para a sua vida. Talvez, voce ouca as mesmas admoestacoes que Ester ouvia de Mardoqueu,

como quando ele dizia: "Voce nasceu no

Reino de Deus, para este tempo e para enfrentar problemas como este". Avalie
seu problema

a luz

0

do plano de Deus para sua vida.

Lembre-se de que Deus

e um

solucionador de problemas

e

Deus especialista em impossibilidades. E Ele nunca se envolve conosco de
forma teorica, mas viva e eficaz. A vida crista e sempre pratica e funcional. Assim,
quando a humanidade pecou, desobedecendo, Deus nao idealizou uma solucao
abstrata. Nao! Jesus se fez carne, assumiu as limitacoes humanas, morreu pelos
nossos pecados e libertou-nos. E Ele libertara todo aquele que 0 permitir faze-lo.
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Escrever OS seus pensamentos e uma atividade que 0 faz pensar com clareza
sobre 0 assunto. Como voce esta decidido a construir urn casamento solido, use
as perguntas seguintes para guiar seus pensamentos e suas anotacoes. Lembre-se de que escrever esclarecera seus pensamentos enquanto voce anota as coisas
que planeja fazer.
Sugesuio de

Om9aO:

"Aiuda-nos a lembrar de que a hora certa e a Tua hora, 6 Pai. As vezes, ponderamos, mas ndo conseguimos en tender 0 porque das situacoes no
momento, e ainda assim 0 Senhor nos dti paz quando nos rendemos a ti.
Quando as amarguras e iribulaciies,

0

medo, ou

0

perigo nos paralisarem,

ajuda-nos, Pai, a en tender que os Teus caminhos niio silo os nossos caminhos, e que ndo somos perJeitos em reconhecer a hora certa. Ajuda-nos

a

apron tar-nos sem pressa para entrar em Tua presence. Queremos ter beleza
interior, como Ester, e ser usados ao Seu tempo, para Jazermos a diierenca. n
1. Descreva algumas experiencias em que Deus trabalhou perfeitamente nos
detalhes de uma situacao que poderia ter sido malefica para voce. Talvez,
esse tenha sido urn momento em que voce pensou que tudo iria falhar. Exponha como Deus resolveu esse problema. Aproveite esta oportunidade
para louvar a Deus por escrito por toda a Sua bondade e misericordia.

2.

Escreva algumas licoes que voce acha que deva aprender para ter beleza
interior.
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3.

Faca uma lista das coisas que voce nao pode controlar em sua vida, mas que
o frustram e impedem de fazer mais para Deus e 0 proximo. 0 que voce
pode fazer acerca dessas coisas? Qual sera a sua postura frente a elas?

4.

Que principios voce aprendeu sobre render-se
voce descobriu a vontade do Pai? Qual

a vontade

e a vontade

de Deus? Como

dele para a sua vida?
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Procurem acanselhamenta
Quando estiverem frustrados devido as circunstancias dificeis da vida, busquem conselho de alguem que os conheca bem e ame-os.

Estudem a Biblia: sazinha, em casal au em grupa
Facam urn estudo biblico sobre a vontade de Deus. Pesquisem os versiculos
que tratam dessa vontade. Ao aprenderem os principios para a descoberta da
vontade de Deus para todos os cristaos, voces encontrarao a vontade especifica
de Deus para a sua vida.

Canversem com seu conjuge sabre suas frustracoes
Facam planos (urn passeio ou urn jantar especial) para conversarem sobre
suas frustracoes a respeito da situacao atual. Lembrern-se de que Ester sabia
que teria de conversar com

0

propicio]. Voces devem fazer

esposo sobre
0

mesmo.

0

seu problema [e criou urn ambiente

Iniroduciio - Tim e Julie Clinton
Associaciio Americana de Conselheiros Cristiios
Lynchburg, Virginia

Nos dois estudamos na Liberty University e fomos alunos de
Elmer Towns, portanto conhecemos seu ensino biblico e seu compromisso com 0 ministerio. Agora moramos ao lado de Elmer e
Ruth e conhecemos 0 compromisso deles com 0 Senhor. Dessa forma, e urn privilegio escrever esta introducao sobre Sansao e Dalila.
Quando estavamos na Liberty University, muitos rapazes e mocas
se apaixonaram, casaram-se e comprometeram-se a servir a Cristo, como
nos memos. Mas, infelizmente, muitos deles ficaram a beira do caminho
e hoje nao estao trabalhando para 0 Senhor, nem vivendo para Ele.

o

casamento ja e dificil quando dois individuos razoavelmente saudaveis trabalham juntos para manter 0 amor vivo, e, se voce ja
saboreou 0 amor no casamento, sabe que todos os casais passam por
periodos de desafeicao - momentos em que nao se sentem unidos.
Alem disso, no mundo frenetico de hoje, muitas coisas disputam
nosso coracao, enquanto outras 0 despedacam. A boa noticia e: independente de sua historia conjugal, 0 seu relacionamento nao esta alem
do amor, da consideracao e do alcance de Deus. Ele pode abrir urn
caminho. Que Deus possa dar-lhe 0 casamento que voce sempre quis.
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[uizes 14-16
Se ja existiu urn born homem com problemas

em relacao as mulheres,

homem foi Sansao. Quase tudo que sabemos sobre ele esta relacionado
lheres controversas
Nas Escrituras,

esse

as mu-

de sua vida.
0

problema dele (ou sua historia de vida) esta centralizado

em tres mulheres. Primeiro, ele se casou com uma mulher filisteia, mas nao viveu com ela. Depois a vida dele foi definida por uma prostituta de Gaza no pais
filisteu. Por fim, seu ministerio foi destruido por Dalila, que recebeu propina de
cinco lideres filisteus para entregar-lhes Sansao. Por causa de sua fraqueza por
mulheres, ele nao conseguiu resistir a Dalila.
Como se pode descrever a vida de Sansao? Tanto as limitacoes de seu ministerio como sua derrota final foram resultados das mas escolhas que fez.

E mais

facil enxergar os problemas no relacionamento dos outros do que no nosso. Voce ja teve algum amigo que 0 fazia sentir-se
deprimido ou arras ado? 0 que isso diz sobre voce? Voce permite
que alguem faca isso, ou defende seu espa<;o e e verdadeiro consigo mesmo? Algumas pessoas sao fortes em varios aspectos, mas ao
mesmo tempo permitem que outros controlem sua vida.

o

Sansao era urn homem muito forte e ele fez urn juramento serio.
problema e que nos quase sempre fracassamos nas areas em que

pensamas que nunca fracassaremos. Aquele, pais, que cuida estar em pe,
olhe que niio caia (1 Co 10.12).

Por que as pessoas fazem mas escolhas?
Quando

jovem, Sansao comecou a viver com grande esperan<;a, mas sua

vida terminou
sentimento

mal. Ele parecia ter certa paixao por Deus, mas expressava

esse

da maneira errada. As vezes, Sansao defendia a honra de Deus, mas,
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em outras ocasi6es, comprometia sua fe,

a maior problema

no comprometimen-

to de Sansao era flertar com os inirnigos de Deus e subrneter-se a eles.

1. Habito: Elas tern urn estilo de vida caracterizado por mas
escolhas.
2.

Fraqueza: Elas nao sao fortes

3.

Ignorancia: Elas nao entendem as altemativas de escolha que a
vida oferece a elas.

4.

Falta de cultura ou ingenuidade:
boas escolhas.

5.

Exemplo: Elas seguem pes soas que erradamente
como heroinas.

0

suficiente para dizer nao.

Nunca lhes ensinaram a fazer
consideram

6. Prazer: Elas sao dominadas pelo prazer da came e dos olhos e
pelo orgulho da vida.
7.

E

Conforto:

dificil fazer boas escolhas, porem as mas

escolhas sao faceis.

Urn presidente de banco abriu uma agencia ern urna pequena cidade, e, quando a regiao cresceu, 0 banco se tomou urn gigante financeiro regional. Quando
ele estava para aposentar-se, urn jovern vice-presidente que aspirava a sua posicao 0 entrevistou. "Como voce construiu este banco em proporcoes tfio grandes?", perguntou
estando satisfeito,

0

jovern. "Boas decis6es", respondeu

0

0

velho banqueiro. Nao

jovern vice-presidente perguntou: "Como voce aprendeu a

tornar boas decis6es?" "Tomando mas decis6es", respondeu
Portanto, nao

o

que

e facil aprender

0

velho banqueiro.

a tornar boas decis6es.

e urn nazireu?

Sansao era urn nazireu. A palavra nazireu vern de Nazir, que significa "fazer
votos". Urn nazireu

e uma

pessoa que fez urn voto a Deus. A pessoa poderia ser
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nazireu por urn curto prazo ou ao longo de toda a vida. Pelo que parece, Sansao
e [oao Batista foram nazireus por toda a vida.
Quando as pessoas faziam urn voto a Deus, elas traziam urn sinal exterior
para demonstrar sua sinceridade. Originalmente, Deus estipulou que tres coisas
acompanhassem 0 voto de nazireado.

De acordo com Numeros 6.2-6, quais siio essas tres exigencias?

•

Ele nao cortara

•

Ele nao comera uvas riern bcbera bebidas fortes.

•

Ele nao tocara morto algum.

0

cabelo.

Quais erarn as consequencias de urn voto de nazireado?
Embora as pessoas facam todo tipo de juramentos, algumas os cumprem,
outras nao, 0 voto de nazireado de Sansao tinha a bencao especial de Deus. E
o menino cresceu, e 0 SENHOR
impelir (Jz 13.24,25).

0

abencoou. E

0

Espirito do SENHOR

0

comecou a

Se voce visse urn homem como Sansao
comecando seu ministerio hoje, voce provavelmente pensaria que ele era urn jovem com
uma grande oportunidade. Ele nao apenas se
afastou do mundo, tambem pare cia ser urn
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ministerio, Ele nasceu no lar certo, tinha bons pais

e urn futuro promissor na obra de Deus.

Qual era a base para as mas escolhas de Sansao?
Urn servo cristae deve casar-se corn uma serva crista, mas esse nao foi

0

trajeto de Sansao. Sansao venda em Timna a uma mulher [...] declarou-o a seu pai e a

sua mlie, e disse: Vi uma mulher [...] tamai-ma par mulher (Jz 14.1,2).
Em vez de ocupar seu tempo com as mulheres religiosas de Israel, Sansao
sentiu-se atraido por uma filha dos filisteus, que eram inimigos de Israel. Esta
nao

e uma

historia como a de Romeu e Julieta, em que

0

rapaz e a moca sao bon-

zinhos e os pais estao ern conflito.
Os filisteus eram uma nacao paga, dados a adoracao de idolos, 0 que implica influencia demoniaca, e a imoralidade sexual. Sansao foi dominado por seu
apetite sexual ao ver aquela mulher filisteia. Ele fez uma escolha baseando-se na
aparencia exterior.

Qual eo principal motivo de cairmos em tentacdo?
Leia Tiago 1.14,15.

~r~A~~'fW'~A
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•

Desejo errado: Ela agrada aas meus olhos.

•

Plano errado: Tamai-me esta.

•

Opcao errada. 0 pai de Sansao disse: Niio ha, poroeniura,

entre asJilhas de teus irmdos. nem entre tado 0 meu pava?

mulher
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o que Deus

nos prometeu dar quando formos tentados?
Leia 1 Corintios 10.13 para responder.

Por que a historia do leao foi incluida?
Quando Sansao foi visitar sua futura esposa, ele atravessou urn vinhedo
onde urn leao 0 atacou.

De acordo com fuizes 14.6, a que Sansiio fez nessa ocasiiio?

Embora pare<;a uma historia inocente, ela nao foi incluida na Biblia apenas
para demonstrar a forca de Sansao. Mais que tudo, ela representa como ele vivia
no limite. Comer uvas era contra 0 juramento nazireu, entao por que ele estava naquele vinhedo? Sansao e similar a Eva circulando a arvore do fruto proibido. Ainda
que 0 texto nao diga que ele comeu das uvas, certamente sugere que 0 tenha feito.
Depois, na outra vez que Sansao visitou sua futura esposa, ele atravessou 0
mesmo vinhedo. E, apartando-se do caminho aver 0 corpo do leiio morto (Iz 14.8b).
As abelhas tinham formado uma colmeia dentro da carcaca, e ele pegou do mel,
quebrando a segunda regra de seu juramento ao toear urn morto.
Mesmo a ponto de perder a fonte de sua forca, Sansao porventura percebeu
o que estava fazendo? Apos ter quebrado dois dos tres votos de nazireado, ele
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ainda mantinha sua forca, Ele provavelmente estava pensando: "Deus nao estava falando serio quando me alertou".
Pelo que parece, a cerimonia de casamento de Sansao durou uma semana.
(A palavra hebraica para casamento sugere uma serie de banquetes e tambem

e usada

com

0

sentido de festa de bebidas.) Durante a festa, Sansao divertiu os

homens propondo-lhes uma charada.

De acordo com fuzzes 14.14, qual foi

0

enigma propos to por Sansiio?

Os homens nao conseguiram desvendar a charada, embora dia apos dia sugerissem diferentes respostas. Entao, chantagearam a esposa de Sansao, obrigando-a a ajuda-los.
Ela os ajudou, provando que era mais leal aos seus amigos filisteus do que
ao seu marido. Ela importunou Sansao para que the contasse a resposta da charada. A prindpio, Sansao foi capaz de resistir a seus charmes. Mas, depois, ao
jogar-se sobre ele, ela finalmente conseguiu a resposta.

De acordo com fuzzes 14.16, a que ela disse a Sansiio para conoence-lo a

contar-Ihe a resposta para a enigma?

Os casais devem aprender com esse exemplo negativo. Nunca arneace seu
conjuge com "Eu nao vou arna-lo se ...". Nunca diga: "Eu you deixa-la se voce
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nao ...". Todo relacionamento construido
ameaca e extremamente imaturo.

a base

de ameacas

e fraco,

e aquele que

Qual deve ser a nossa atitude ao ver nosso conjuge enfrentar uma ieniaciio
ou cair nela? Leia Galatas 6.1,2.

Por fim, Sansao revelou

a sua

esposa a resposta da charada, e ela imedia-

tamente contou aos filisteus. Estes, entao, exigiram 0 premio por desvendar a
charada. Com isso, acendeu-se a ira de Sansao, 0 que 0 levou a violencia, Ele se
revoltou contra os filisteus e, para pagar

0

premio, matou 30 homens (Jz 14.19).

Para todo homem que fizer urn voto ao Senhor, Satanas enviara
uma Dalila para testa-lo.
Entretanto, Sansao nao era inocente. Nao podemos culpar Dalila por tudo. Ele era forte fisicamente, mas fraco em estilo de vida.
Ele estava no lugar errado e andava com as pessoas erradas.
Sansao ja havia quebrado seu voto de nazireado duas vezes, mas
o ditado "tres faltas e voce esta fora" acabou tornando-se real para ele.

o que

a ira faz com aquele a quem amamos?

A esposa de Sansao implorou pela resposta ate que Sansao cedeu. Entao, ele
reagiu de forma rude com ela e com os filisteus na festa de casamento. Ele matou
30 homens para pagar 0 premio da charada e foi embora nervoso, deixando a
recem-casada em casa.
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De acordo com [uizes 15.6,

0
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que aconteceu com a esposa de Sansiio?

•

Elas se tomam violentas, como em [uizes 14.19.

•

Elas perdem para

•

Elas afastam a pessoa que amam, como em [uizes 14.20.

•

Elas se isolam, como em [uizes 15.1-6.

0 inimigo,

como em [uizes 15.4,5.

Sansao e a prostituta de Gaza
Demorou urn tempo para Sansao se esquecer da perda de sua esposa e do
episodic da furia contra os filisteus. Nao sabemos 0 que ele fez nesse interim,
mas a proxima historia nas Escrituras des creve Sansao a caminho da cidade filisteia de Gaza para visitar uma prostituta (Iz 16.1-3).

Por que isso seria uma ma escolha?
Ele quebrou 0 setimo mandamento, niio maiards, teve a audacia de ir ao inimigo e colocou-se em perigo mortal. Mas, Deus protege os tolos, e Sansao deveria ser grato por isso.
No meio da noite, parece que Deus acordou Sansao, e ele percebeu que
o inimigo tinha rodeado a casa da prostituta. Os portoes da cidade estavam
trancados e ele nao tinha por onde escapar. Os filisteus estavam prontos para
ataca-lo e mata-lo.
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Mas, de forma milagrosa, Sansao arrancou os portoes da cidade, colocou-os
nas costas e carregou-os para longe. Mais uma vez, Sansao escapou por pouco.
Pelo fato de nao ser julgado imediatamente
arrependia

a cada ma escolha, ele nao se

e nao mudava sua conduta. Embora conseguisse escapar das difi-

culdades, ele nunca aprendia com seus erros, entao ele caia de novo na mesma
situacao. A cada passo errado, Sansao se aproximava mais e mais de sua queda
e desastre finais.

De acordo com Tiago 4.7, qual deve ser a primeira coisa afazer
quando se e tentado?

De que devemos lembrar-nos, de acordo com 1loao 1.8,10,
quando pensarmos que eeiamos acima das tentacoes?

o que devemos fazer

quando caimos em teniaciio?
Procure a resposta em 1loao 1.9.
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•

Estude como fazer boas decis6es.

•

Entenda as consequencias

•

Analise seus atos

•

Decrete uma moratoria, urn momento de espera, antes de tomar
alguma decisao.

•

Escreva os pros e os contras de cada decisao para ser mais consciente.

•

Examine os motivos que

•

Faca uma lista das dez piores decis6es que voce ja tomou e
relacione todas as causas delas. Aprenda com elas.

•

Liste as dez melhores decis6es que voce ja tomou e encontre urn
padrao que voce possa seguir no futuro.

a luz
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das mas decisoes,

das Escrituras.

0

levam a tomar mas decis6es.

o que as mulheres filisteias tinham que atraiam Sansao? Seria 0 rosto delas?
Seria a cor da pele ou dos cabelos? Ou seria 0 sotaque? Do mesmo modo que Sansao tinha previamente tornado decis6es err ad as ao bus car uma esposa filisteia e ao
visitar uma prostituta em Gaza, sua pedra de tropeco seguinte foi Dalila.
Ele se afeicoou a uma mulher [... ] cujo nome era Dalila (Iz 16.4). Se voce nao re-

solver urn problema moral na sua vida, ele mais tarde retornara vez apos outra
ate que voce 0 domine, ou que ele domine voce.

o que os inimigos

de Sansao sabiam sobre ele?

Toda pessoa tern uma fraqueza. Em alguma area de sua vida existe urn elo
fraco na corrente. 0 ponto fraco de Sansao era mulher. E uma pena quando seus
inimigos conhecem seu ponto fraco melhor do que voce, pois isso significa que
sao mais fortes e que podem captura-lo.

De acordo com fuizes 16.5,

0

que os Ji.listeus pediram que Dalila Ji.zesse?
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Por que Dalila nao era a pessoa certa para Sansao?
Se Dalila amasse Sansao, ela teria lutado por ele e protegido sua vida. Porem, seu amor nao era profundo - isso se considerarmos que realmente sentia
algum amor par ele - pois ela 0 traiu e causou a destruicao dele.

•

Ele estava euforico.

•

Ele era lascivo.

•

Ele era espiritualrnente ignorante.

Quantas vezes Sansao "escapou por urn triz"?
Em tres ocasioes Dalila pediu que Sansao contasse qual era a fraqueza dele.
Ires vezes Sansao mentiu para ela. Mas, a cada mentira, ele se aproximava mais
de revelar 0 segredo da sua forca: seus cabelos. Assim como cada mulher trouxe
Sansao paulatinamente para mais perto da destruicao, assim foi com cada mentira de Sansao para Dalila.

1. Amarre-me com sete varas de vimes frescos.
2. Amarre-me com uma corda nova.
3. Teca sete trancas com os licos da teia.
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Sansao deveria ser inteligente

0

bastante para saber que Dalila estava ar-

mando uma cilada contra ele. Depois que Sansao contou que sete varas de cip6 0
enfraqueceriam, ela 0 amarrou com sete varas verdes e chamou os filisteus para
captura-lo, Apos derrota-los, ele deveria ter fugido, para sua seguranca. Mas,
como uma mariposa que voa muito perto da chama, ele era incontrolavelmente
atraido a vol tar, pois queria mais.

Qual foi a reacao de Dalila quando foi pega?
Ela enganou de forma brilhante. Da primeira vez que foi pega, ela nao fugiu, nem Sansao. Em vez disso, colocou a culpa nele.

o que

ela disse? Para responder, leia [uizes 16.10.

Dalila nao apenas reclamou por Sansao te-la enganado, mas tambem
preciou e usou sua lingua male vola contra ele.

De acordo com fuizes 16.16,

0

0

de-

que ela fez?

Urn dia, entao, Dalila conseguiu a resposta que queria. Sansao contou para
ela que, quando seu cabelo fosse cortado, ele ficaria sem forca. Ao perceber que
ele estava falando a verdade, Dalila chamou os lideres dos filisteus, e a armadilha foi preparada para capturar esse poderoso homem que estava cego para 0
perigo por causa de sua ardente luxuria.
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Talvez, Sansao acreditasse que sua forca estava nos cabelos, mas sua forca
estava, na verdade, no voto que havia feito ao Senhor. Isso parece conosco hoje?
Muitos de nos cremos que nossa forca esta ern dizimar, ern frequentar a igreja ou
ern alguma outra exteriorizacao de conformidade com Deus. Nos nos vangloriamos: Pass a todas as coisas; mas esquecemos de completar 0 versiculo: naquele que
me fortalece (Fp 4.13).
Dalila fez Sansao dormir ern seu cola e depois chamou
tar 0 cabelo dele. Ap6s vaguear perigosamente
nalmente caiu.

a beira

0

barbeiro para cor-

do precipicio, Sansao fi-

Qual foi a ultima oportunidade para Sansao finalmente fazer uma
boa escolha?
Durante uma festa, os filisteus quiseram que Sansao os divertisse. Mas, nao
era so isso, eles queriam humilha-lo. Entao, urn menino conduziu diante da multidao aquele gig ante de Deus, agora cego e reduzido a urn tropego frouxo. Sansao estava tao humilhado que que ria morrer, porem queria levar seus inirnigos
corn ele.
Ele pediu ao menino que 0 levasse ao local onde poderia tocar as colunas do
grande edificio. Corn as rnaos nas pilastras, Sarisao sabia que se derrubasse uma
coluna, 0 templo todo viria abaixo.
Com as maos nos pilares, Sansao orou assim: "Da-me forca, so mais esta
vez" (veja [z 16.28). E reconfortante saber que, na ultima hora, Sansao finalmente fez uma boa escolha. Entretanto, e frustrante saber que aquela foi sua ultima
oracao.

•

Ele nao poderia libertar-se. Sairei ainda esta vez [... ] e me
livrarei (Jz 16.20b).

•

Sua forca espiritual tinha ido embora. Porque ele niio sabia que ja a
SENHOR se tinha retirado dele (Jz 16.20c).

•

Ele nao sabia que eles iriam cega-lo, Os filisteus pegaram nele, e
lhe arrancaram as olhos (Iz 16.21a).
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•

Ele nao sabia que eles 0 colocariam na prisao. E amarraram-no
com duas cadeias de bronze (Iz 16.21b).

•

Ele nao sabia que eles

0 humilhariam.

Chamai Sansiio, para que

brinque diante de n6s (Iz 16.25b).

°

Em urn ato corajoso, Sansao destruiu
templo, que era a g16ria dos filisteus. E foram mais os mortos que matou na sua morte do que os que matara na sua
vida (Jz 16.30c).

Qual deve ser a nossa atitude ap6s sermos restaurados? Equal
Deus em resposta a nossa atitude? Leia 1Jo 1.7.

A vida

e a reaciio de

e cheia de escolhas

Nao importa quem voce e, a coisa mais importante acerca do seu sucesso

e

com Deus medida pelas escolhas que voce tern feito ao segui-lo. E as suas
fraquezas na vida sao resultados das mas escolhas. Ter uma vida melhor nao
envolve mais dinheiro, uma casa mais luxuosa, ou urn emprego mais satisfatorio, nao inclui nem mesmo urn casamento mais feliz. Se voce pudesse comecar
hoje a fazer melhores escolhas, tomar decis6es excelentes, voce teria uma vida
melhor.

E comum

haver Jraqueza no poder

As vezes, a coisa mais forte nao pode ser usada porque nao
forca nao se estende a todas as areas necessarias]. Sansao era

e flexivel [e sua
0

homem mais
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forte fisicamente,

mas era fraco no interior. Ele nao conseguia

fraqueza, e precisava aprender

dizer niio

a seguinte verdade: "Posso conquistar

a

sua

qualquer

vitoria, inclusive a vitoria sobre os vicios sexuais, naquele que me fortalece"
(veja Fp 4.13).

o inimigo

conhece a sua jraqueza

Como os filisteus nao puderam derrotar Sansao no campo de batalha, eles
o derrotaram espiritualmente.
0 inimigo conhece a sua fraqueza? Ele a usa
contra voce? Depois que Paulo confessou sua fraqueza em Romanos 7, ele entao
esperou em Deus pela vitoria: Dou grar;:as a Deus par Jesus Cristo, nosso Senhor
(Rm 7.25a).

Deus

e 0 Deus

da segunda chance

Depois que Sansao foi derrotado e estava na prisao, Deus deu a ele uma
segunda chance. Por que? Porque Sansao confessou seus pecados e orou pedindo ajuda do Senhor. Entao, Ele

0

usou uma segunda vez. Mas, note a diferenca:

Deus 0 usou de outra maneira e com resultados distintos. Sansao foi usado pelo
Senhor, e isso deu urn testerrrurtho diferente aos cristaos.

Escrever os seus pensamentos e uma atividade que 0 faz pensar com clareza
sobre 0 assunto. Como voce esta decidido a construir urn casamento solido, use
as perguntas seguintes para guiar seus pensamentos e suas anotacoes. Lembre-se de que escrever esclarecera seus pensamentos enquanto voce anota as coisas
que planeja fazer.
Sugestiio de oracdo:
"Senhor, ajuda-nos a incentivar e a enriquecer a vida daqueles ao nosso redor. Niio queremos ser uma influencia negativa, nem ajudar a inimigo
a destruir aiguem; queremos ser uma injluencia positiva. Ajuda-nos a ter
cuidado com as promessas e votos que [azemos, nunca nos esquecendo deles.
E obrigado par cumprir Suas promessas e guiar-nos em Seus caminhos. "
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1. Pense em uma pessoa forte que voce conhece e que caiu em uma fraqueza. 0
que poderia ter salvado essa pessoa? 0 que voce poderia ter feito, e nao fez?

o que voce fara na proxima

vez que essa mesma situacao ocorrer?

2. Descreva seus pontos fortes (nao se vanglorie, seja objetivo). E responda:
como voce pode usar seus pontos fortes para glorificar a Deus?

3. Descreva suas fraquezas. E responda: como essas fraquezas
no pass ado? Como voce podera vence-las no futuro?

0

atrapalharam
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A Biblia promete urn escape (ver 1 Co 10.13). 0 que voce ja fez para veneer
uma tentacao? Voce poderia escrever a receita da vitoria para compartilhar
corn os outros? Faca isso.

5.

0 que voce aprendeu corn a historia de Sansao? Corn esse conhecimento
voce pode fortalecer

0

seu carater?
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Leiam um livra e discutam sabre ele
Leiam urn livro sobre superacao de problema ou tentacao. Discutam

0

livro

juntos. Determinem como cada urn abordaria a questao, Se a abordagem for
diferente, discutam essa diferenca.

Canversem sabre sua pier decisiia
Em algum momenta no casamento, voces tomaram uma ma decisao em
conjunto. Falem sobre isso. (Nao discutam uma decisao tomada por apenas urn
de voces e que teve consequencias desastrosas.)
Por que tomaram aquela decisao? 0 que voces sabem hoje que mudaria a
sua opiniao sobre ela? Como voces a superaram? 0 que voces aprenderam com
ela?

Lembrem-se destes passas ao tamarem decisoes:
1. Encarem com honestidade

0

fato de terem de tomar uma decisao.

a. Reconhecam que tern urn problema.
b. Saibam que tern de fazer alguma coisa.
c. Saibam que voces podem resolver

0

problema.

2. Definam a situacao.
a. Nao trabalhem nos sintomas.
b. Escrevam 0 problema (uma questao controversa bem descrita ja esta
com a metade resolvida).

3. Busquem informacoes,
a. Escrevam os fates que envolvem

0

problema.
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b. Vejam as causas da questao.
c. Avaliem as hip6teses de solucao,

4. Desenvolvam 0 maximo de solucoes alternativas possiveis. Avaliem
cada alternativa. (E importante anotar 0 maximo de solucoes que voces
puderem.)

5.

Escolham

0

melhor plano de acao.

a. Tomar uma decisao sem planejar
b. Tomar uma decisao nao
c;aodentre as disponiveis.

e arriscar.

e pensar no que fazer; e escolher a melhor solu-

c. Ern urn mundo imperfeito, nao ha uma resposta perfeita; apenas a melhor
solucao para

0

momenta.

6. Faca a decisao funcionar.
a. Comuniquem-se corn os que estao envolvidos.
b. Avaliem constantemente a situacao.
c. Continuem focados em

seus objetivos

Iniroducdo - Ed e [o Beth Young

Segunda Igreja Batista de Houston, Texas

Com excecao de Jesus Cristo, sabemos mais sobre Davi do
que sobre qualquer outro personagem da Biblia. Davi tern a biografia mais extensa descrita nas Escrituras, e a Palavra de Deus
registra seus pontos fortes e suas fraquezas. Nao ha urn heroi na
Biblia que nao seja caracterizado de forma fidedigna, nem mesmo Davi, a quem Deus se refere como um homem segundo 0 seu
coradio (1 Sm 13.14b).

o relacionamento

de Davi com Bate-Seba comecou como urn

caso por cima dos telhados e desdobrou-se como uma pe<;ateatral
de tres atos: crime, encobrimento e confissao.

E uma

hist6ria triste,

dramatica e tragica, no entanto, muitos de nos temos cometido os
rnesmos erros.
A boa noticia e que urn rnau inicio nern sernpre e decisivo no
casamento. 0 fracasso nao e fatal, nern final. As Escrituras dizern:
Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se iornariio brancos como a neve; ainda que sejam vermelhos como 0 carmesim, se tornariio
como a branca La (Is 1.18b). 0 perdao esta sernpre disponivel: essa a
gra~a de Deus.

e
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Temos visto essa verdade biblica se cumprir diversas vezes ern
nossos mais de 40 anos servindo juntos nas igrejas. Casais que comec;am de forma tragica, e perseveram ern vitoria,
Um homem e uma mulher cujo casamento terminara em divorcio comecaram a visitar nossa igreja. Sem saber do envolvimento
urn do outro, ambos encontraram
presos, os dois redescobriram

nova vida ern Jesus Cristo. Sur-

urn ao outro e casaram-se novamente.

Deus pegou 0 que estava quebrado e tornou-o inteiro novamente.
Essa e uma his tori a de redencao e reconciliacao. Assim como Jesus
Cristo nos reconcilia com 0 Pai, Ele nos reconcilia urn corn 0 outro.
Voce quer ter urn otimo casamento? Leia este capitulo corn
atencao. Pare frequentemente e reflita nas verdades da Palavra de
Deus. Permita que Ele faca urn trabalho maravilhoso em sua vida e
ern seu casamento. Se voce seguir estas verdades, nos garantimos
que tera urn amor que durara a vida toda.

~~~~~

2 Samuel

11.1-12.25

Voce ja viu alguern se casando e pensou "Quanto tempo isso deve durar?"?
Ao olhar a maneira como Davi e Bate-Seba comecaram, ern adulterio, voce nunca imaginaria

que eles teriam urn born casamento ou que pudessem

algum dia

ser usados por Deus.
Entretanto, aquele relacionarnento que comecou em adulterio resultou com Bate-Seba sendo a Ultima e mais influente esposa de Davi. Cinco mulheres sao mencionadas na genealogia de Jesus em Mateus 1.1-17,e Bate-Seba e urna delas.
Mais tarde, ela teve dois filhos. 0 primeiro foi Salomao (seu nome significa
paz), e a linhagem dele se estende ate Jose, 0 padrasto de Jesus. 0 outro filho del a
foi Nata, cuja linhagem

se estende ate Maria, a mae de Jesus. Portanto, aquilo

a

que comecou
sombra do adulterio foi confessado e trazido it luz para salvacao.
Assim, os filhos de Davi e Bate-Seba foram responsaveis ern parte pela linhagem
e pelo nascimento

de Jesus,

0

Messias.
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Davi era urn pastor, urn cuidador, urn homem gentil que sabia
proteger seu rebanho dos animais selvagens. Ele, um pastor, logo
sabia para on de guiar as ovelhas e tinha otimos atributos para ser
um bom marido.
Davi sabia que Deus era sua fonte de cora gem e forca para obter
vit6ria sobre predadores selva gens e inimigos gigantescos. Forca,
coragem e conhecimento sobre Deus eram os melhores atributos de
Davi para ser urn 6timo esposo.
Ele era um salmista e amava a musica, escreveu musicas e oracoes. Sua sensibilidade e seu amor eram sempre expressados por
meio da poesia e da musica.
Davi era um rei, ele possuia riqueza e poder aliados
e ao conhecimento das taticas dos inimigos.

a lideranca

Porem, todos esses maravilhosos atributos poderiam tambem levar a urn grande pecado. Se ele sempre vencesse, poderia ficar ganancioso por causa da autossatisfacao. Se todos gostassem muito dele,
talvez pudessem deixa-lo sair impune por urn homicidio. Se ele sempre conseguisse 0 que queria, talvez 0 poder pudesse leva-lo a pecar.
Luxuria, poder, cobica, sucesso e riquezas podem destruir uma
pessoa se ela perder de vista onde estao os verdadeiros valores: em
amar a Deus e ao proximo e em ter 0 maior respeito pel a alianca
com Deus.

Por que Davi estava aberto

a tentacao?

Davi passou 13 anos dificeis no deserto desde 0 final de sua adolescencia ate
quase os 30 anos. Ele foi perseguido por Saul, obrigado a sair de casa, e permaneceu longe da presen~a de Deus no tabernaculo.
Quando Davi se tornou rei, ele empreendeu

muitas campanhas militares

dificeis, tarnbem longe de casa. Agora que estava na meia-idade, talvez pensasse
que poderia acalmar-se urn pouco e gozar os frutos de suas conquistas.
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o que Davi

fez que contribuiu com sua queda?

Varias circunstancias leva ram it infidelidade de Davi. Aconteceu na primavera, no tempo em que os reis saem para a guerra (2 Sm 11.1). Homens e mulheres
naturalmente

parecem pensar mais em amor na primavera do que em qualquer

outra epoca do ano.
Uma segunda circunstancia sugere que Davi fugiu de suas responsabilidades - Davi ftcou em Jerusalem (2 Sm 11.1b). Enquanto deveria estar com seus
guerreiros no campo, ele ficou em Jerusalem, onde era confortavel.
Havia ainda uma terceira circunstancia, Davi nao conseguia dormir, entao
ele se leoantou do seu lei to, e andava passeando no terrace da casa real (2 Sm 11.2). Oavi
se comportou como urn tipo de voyeur. Ele viu uma mulher tomando banho, e
nao conseguiu desviar 0 olhar. Oepois de ve-la, continuou olhando.

Leia

Hebreus 4.15. Quem

e 0 nosso modelo em momentos

de tentacao?

Como Jesus superou a ieniacdo no deserto? Veja em Mateus 4.1-10.

Como Bate-Seba contribuiu para a queda de Davi?
Mesmo que Bate-Seba parec;a completamente inocente e vitima da circunstancia, existem algumas coisas que ela poderia ter feito para evitar as consequencias.
Primeiro, Bate-Seba se despiu e tomou banho em cima de urn telhado ao ar livre,
que era improprio e indecente.

°
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Quando uma mulher revela seu corpo a urn homem de forma sugestiva,
mesmo que sem intencao, ela torna quase impossivel para ele controlar seus
pensamentos.
A solidao pode ter sido a
segunda causa a levar ao adulterio. 0 marido dela havia saido para a guerra, e talvez ela
quisesse companhia. Quando
o mensageiro chegou, dizendo
que 0 rei gostaria de ve-la, essa
provavelmente foi uma resposta para 0 anseio por companheirismo que estava em seu coracao. Afinal, Davi era bonito e convincente.

o que

Davi deveria ter feito?

Existem varias atitudes que Davi poderia ter tornado para prevenir uma tragedia. Em primeiro lugar, ele poderia ter parado de olhar para Bate-Seba quando ela estava tomando banho.
Entretanto, alguns homens ja disseram que, mesmo depois que desviam os
olhos, eles nao conseguem "desligar" a imaginacao. A Biblia diz: Fugi da prostituiciio (1 Co 6.18a).
Davi tambem poderia ter ido imediatamente para Raba acompanhar suas
tropas, pois era onde ele deveria estar. Ou, ele poderia ter volta do para 0 seu
aposento, a fim de escrever outro salmo.
Afinal, quando ele estava inquieto, chateado ou desencorajado, escrevia salmos para expressar sua profunda angustia. Por que nao pegar a pena e expressar
a lasdvia que sentiu em seu carpo e como superou a tentacao?

Qual arma temos dentro de nos para nos ajudar a superar a tentaciio?
Veja no Salmo 119.11.
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deveria ter feito?

Antes de tudo, ela deveria ter tornado banho dentro de casa, fora da vista do
publico. Quando 0 convite do rei chegou, ela tambem poderia ter se recusado a
ir. Podia ser dificil recusar 0 pedido de urn rei, mas Bate-Seba deveria ter resolvido ser fiel a seu marido e permanecer em casa.

De aeordo eom Tiago 4.7, qual deve ser nossa reacdo para veneer a ieniaciio?

Como Davi pecou?
A Biblia sugere que ele nao foi uma vitima inocente de urn caso de amor, mas
pecou agressivamente, de olhos bem abertos. Enviou Davi mensageiros e a mandou
trazer (2 Sm 11.4).Isso foi urn ato imprudente, pois os mensageiros provavelrnente
voltariam ao seu local de trabalho e contariam 0 que Davi fizera aos outros servos.

o erro

de Davi possivelmente se espalhou por todo

0

palacio, e ele, por cer-

to, estava ciente de que todos os servos sabiam de tudo. Portanto, quando Davi
mandou buscar Bate-Seba, passou de observador ocasional a pecador consensual, e depois a transgressor compulsivo.
Muitos casos comecam com uma obsenxuiio eventual, ao ver alguma aparentemente inofensivacoisa ou manter urna conversa inocente sobre urn assunto que nao
deveria ser abordado. Entao a curiosidade ou a lascivia entra ern acao e motiva a
pessoa a tomar-se parte de urn pecado consensual. Depois que 0 romance comeca,
urn ou ambos os parceiros nao conseguem parar. 0 ato se toma urn vicio.
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Observador ocasional-

•

Pecador consensual - "Eu ficarei com ela".

•

Transgressor compulsivo - "Nao consigo terminar
relacionamento com ela".
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"Eu a quero".

0

resultado desse encontro?

Davi po de ter pens ado que aquilo aconteceria so uma vez, para satisfazer
seus desejos. Mas, pela providencia de Deus, mais tarde Bate-Seba mandou dizer que estava gravida. Agora, ele se deparava com urn dilema pi or.

Como

0

pecado entra em nosso pensamento e em nossa vida?
Leia Tiago 4.17.

Davi analisou as ramificacoes do problema e constatou que sua lideranca
seria severamente questionada quando 0 povo soubesse que tinha cometido
adulterio com Bate-Seba. Afinal, ele era 0 rei, e 0 setimo mandamento de Deus
dizia: Niio adulteraras.

Como Davi tentou encobrir a situacao?
Primeiro, Davi trouxe Urias para casa sob 0 pretexto de ter alguma tarefa para
ele. Mas, ao chegar a Jerusalem, Urias ficou no alojamento dos soldados proximo ao
palacio, Ele nao esteve com a esposa, portanto nao teve relacoes sexuais com ela.
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Urias deve ter ficado perto do pa~Lw'~~00f'

lacio, pensando que Davi tivesse uma

~/~Oof'~.

...:::< ~

~Oof'

missao para ele. Ou talvez ele somente quisesse estar pronto para quando
Davi 0 enviasse de volta batalha.

a

~/~Oof'~.

Quando Davi percebeu que seu
plano nao funcionara, na noite seguinte ele fez uma grande festa para embebedar Urias. Davi agora estava intensificando seu pecado, porque a Biblia diz: Ai
daquele que da de beber ao sew companheiro! (He 2.15a).
Porem, mesmo ern sua embriaguez, Urias era leal demais para ir para casa
dormir corn sua esposa, e novamente pernoitou no alojamento dos soldados.
Como ultimo recurso, Davi enviou uma carta a [oabe aos cuidados de Urias.
Na carta, Davi mandava que Urias fosse colocado na batalha mais violenta, e que
os outros soldados recuassem para que Urias fosse morto. Mal sabia este que a
carta que tinha nas maos era sua propria sentenca de morte.
Urias estava envolvido em uma dura batalha quando os outros soldados
recuaram, e ele foi morto. Poderia muito bem ter sido a propria mao de Davi
segurando a espada que

0

matou.

De acordo com 2 Samuel 11.27, 0 que Davi fez ao receber a mensagem de
que Urias estava motto?

Davi pensou que tivesse escondido seu pecado, que ninguem descobriria 0
que ele havia feito. Afinal, alguns bebes as vezes nascem prematuros, enquanto
outros passam do tempo.
No que dependesse de Davi, todos pensariam que 0 bebe no ventre de Bate-Seba era legal mente dele [pois teria sido gerado apos ela se casar com ele],
quando, de fato, era imoralmente dele [uma vez que ela se deitara corn Davi
quando 0 marido ainda era vivo, sendo a crianca fruto de adulterio],

DAVI

E BATE-SEBA

- APRENDENDO

A JUNTAR

117

as PEDA<;:OS

Qual foi a reacao de Deus?

e

Por que pensamos ser possivel esconder alguma coisa de Deus? Como Ele
onisciente, sabe de todas as coisas. E, porque Deus e onipresente, Ele esta em

todo lugar ao mesmo tempo. Portanto, Deus sabia

0

que Davi tinha feito. 0 rei

escondeu seu pecado de todo mundo, menos de Deus. Porem essa coisa que Davi

fez pareceu mal aos olhos do SENHOR (2 Sm 11.27).

Como Deus lidou com a situacao?

o rei, que

tinha a obrigacao de guiar a nacao em justica, cometeu adulterio.

Deus poderia ter agido em segredo para substituir
assim que

0

Davi no trono, mas nao foi

Senhor fez.
Deus enviou

0

profeta Nata para di-

zer a Davi que este havia pecado. Nata
provavelrnente teve dificuldade com essa
missao, pois, se Davi havia matado Urias,
nao pensaria em mata-lo tambem? [a que
Davi elaborara planes para encobrir seu
pecado,
para que

~~~~~
~~~~

~~~~r
~

0 pecado

continuasse encoberto?

rico possuia rnuitas ovelhas e gado, mas

~6:za.~~~

A.

rei nao mataria tambem Nata,

Ao encontrar 0 rei, Nata pregou a seguinte parabola para faze-lo compreender seus atos e leva-lo ao arrependimento:
Dois homens moravarn em certa cidade;
urn era rico e 0 outro era pobre. 0 homem

~~~/c:.~/

~

0

.,..

au

&~/~

0

pobre somente possuia uma ovelha. A pequena ovelhinha era a alegria do homem
pobre - ela brincava com seus filhos, co-

/~

~/.4.--Y-//

rnia do seu prato e bebia em seu copo. 0
hornern pobre gostava tanto da ovelhinha
que a carregava no cola como se fosse sua filha. Urn estranho que viajava pela regiao foi convidado a hospedar-se na casa do homern rico. Mas, em vez de rnatar
urn de seus cordeiros, 0 homern rico tomou a ovelha do hornern pobre, rnatou-a
e serviu-a ao viajante.
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Qual foi a reacao de Davi?
Davi ja havia side urn pastor e provavelmente

tivera uma ovelhinha

como

a descrita na parabola. Quando Davi ouviu a historia, ficou furioso, como qualquer pastor ficaria. Mas, ele nao estava furioso porque pensava que Nata sabia
seu segredo, e sim por causa da injustice feita ao homem pobre. Davi estava
duplamente furioso porque a {mica ovelhinha foi tomada.

Quando Davi ouviu a parabola de Nata, 0 que ele disse?
Veja em 2 Samuel 12.5,6.

Mal sabia Davi que sua resposta instantanea

de julgamento

era a punicao

que ele havia deliberado para si mesmo. 0 profeta Nata nao ficou intimidado
pelo rei. Ele estava a service do Senhor, que e 0 verdadeiro Rei. Nata apontou 0
dedo para Davi e anunciou: "Voce

e 0 tal homem!".

No mesmo instante, Davi percebeu que todo
viu que Deus sabia
perguntou:

0

0

complo estava descoberto;

que ele tinha feito e, convicto, rendeu-se

ao Senhor. Nata

Par que, pais, desprezaste a palavra do SENHOR, [azendo a mal diante de

seus alhas? (2 Sm 12.9a).
Antes de sair do recinto, Nata disse a Davi que este seria julgado segundo
seu proprio veredito. Davi receberia uma punicao quadrupla.

A punicao quadrupla de Davi
1.

Assassinato: Niio se apartara a espada jamais da tua casa (2 Sm 12.10a). Mais
tarde, Absalao.

2.

0

filho querido de Davi, mataria

0

irrnao, Amnom.

Estupro: Eis que suscitarei da tua mesma casa a mal sabre ti (2 Sm 12.11a).
Amnom estupraria

Tamar.
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Tomarei tuas mulheres perante as teus olhos, e as darei a teu

proximo (2 Sm 12.l1b).
4.

Morte: 0 filho que-ie nasceu certamente morrera (2 Sm 12.14b).

Davi ficou impressionado
guintes, ele jejuou perante

0

era de Davi, nao da crianca:

com a conviccao de seu erro. Nos sete dias seSenhor, implorando
0

pela vida da crianca. 0 pecado

bebe era inocente. 0 Salmo 51 reflete

0

profundo

remorso de Davi quando ele chorava e implorava pela vida de seu filho.

•

Confessa-lo.

•

Renuncia-lo.

•

Deixa-lo no passado.

Esse pecado foi tao grave que 100 anos depois, quando

0

escritor estava lis-

tando a genealogia dos reis de Israel e rnencionando a grandeza de Davi, ele nao
pode esquecer seu pecado: Sendo s6 no caso de Urias, 0 heteu (1 Rs 15.5b).

o que

urn casal deve fazer depois que peca?

Urn casal que comeca urn relacionamento

pecarninoso

coisa que Davi fez. Existern tres passos para lidar corn

deve fazer a mesma
0

pecado. Prirneiro,

preciso confessa-lo.

o que

diz 1 [o 1.9 sabre a confissiio dos pecados?

e
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Porem, apenas confessar

0

pecado nao e suficiente. Ha urn segundo passo:

renuncia-lo. Isto se chama arrependimento. Mesmo que
mem e a mulher tern de separar-se ate que
quer

0

0

0

casal ja more junto,

0

ho-

casamento seja legalizado. Se voce

perdao de Deus, precisa estar disposto a viver segundo as ordenancas

dele ap6s confessar
Por fim, ha

0

0

pecado.

terceiro passo: deixar

0

pecado no passado. Se Deus perdoou

seu pecado, entao nao chafurde na lama da autopiedade. Nao continue rolando
na lama da autocondenacao, Se 0 pecado ja foi purificado, levante-se e afaste-se
dele tendo uma comunhao mais pr6xima corn Deus.

o

perdao e muito import ante no relacionamento.

Sempre que urn casal

peca, seja antes ou depois do casamento, deve aprender a caminhar no perdao
de Deus. Quando confessamos nossos pecados a Deus e arrependemo-nos
a Biblia diz que somos purificados e perdoados.

deles,

Isso significa que, se Deus diz que voce esta limpo, voce deve agora agir de urna
forma lirnpa. Quem nao aceita
Lembre-se,

0

0

perdao de Deus esta agindo corn incredulidade.

pecado da incredulidade e tfio terrivel quanta

a

0 pecado

Qual promessa Deus traz sua memoria quando voce
Veja 1 Corintios 10.13.

de adulterio.

e tentado?

Depois de aceitar 0 perdao de Deus, 0 casal deve perdoar urn ao outro. Urn
casamento nunca sera forte se urn companheiro culpa 0 outro por qualquer coisa
que tenha feito de errado.
Se Deus os perdoou, caminhem com coragem. Sim, podera haver rumores
e fofocas, no entanto sua responsabilidade agora e com Deus, nao com aqueles
que estao murmurando. Voces poderao ir ate eles e pedir perdao, mas, se se recusarem a perdoa-lo, entao nao havera nada mais que voces possam fazer.
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Qual e a recompensa de Deus para aqueles que com sucesso vencem a
ieniacdo? Veja Tiago 1.12 para responder.

Como

0

erro produziu algo de born?

Davi fez a coisa certa ao trazer Bate-Seba para a casa dele e toma-la como
esposa. Como ja dissemos, Deus nao aprova a poligamia. 0 padrao dele e urn
homem para uma mulher, pel a vida toda. Davi era urn homem segundo 0 cora<;aode Deus, no entanto tinha varias mulheres, em parte porque foi influenciado
pela cultura da epoca.
A Biblia des creve com precisao 0 que aconteceu, mas, quando diz que Davi tinha
mais de uma mulher, nao significa que a Biblia pres creve a poligarnia para hoje.
Bate-Seba foi a ultima esposa de Davi, bem como a mais proeminente e influente. Quando Adonias tentou roubar 0 trono de Davi para se tornar 0 proximo rei, foi a sabedoria de Bate-Seba junto com Nata, a profeta, que garantiu a
lugar de Salorriao no trona.

•

Buscar

•

Perdoar urn ao outro.

•

Perdoar cada urn a si mesmo.

0

perdao de Deus.

A crianca concebida fora do casamento realmente morreu. Par que Deus
causaria

0

sofrimento de uma crianca, se foi Davi quem pecau? Nem sempre

entendemos os planes e propositos do Senhor. Nesse caso,

0

pecado de Davi
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foi tao grave que nao impactou apenas a sua vida, mas tambem a vida de seus
filhos.
Depois que

0

bebe morreu, Bate-Seba concebeu novamente,

e Salomao

nasceu. Deram-lhe 0 nome de Jedidias, que significa amado do Senhor. Deus
amava Salomao e tinha urn grande plano para ele. Seu nome tambem significava paz.
Davi foi urn homem de guerra para
tfb~o.~
~

0.

~~/~o.

p-u- e.,,'~~

~~1:~~0.

estabelecer seu reinado, enquanto Sa10mao foi urn homem de paz que governou
sobre 0 reino.
Deus elevou Bate-Seba a uma posicao
proeminente na linhagem messianica, Por
intermedio de seu filho Salomao veio Jose,
que se tornou 0 padrasto de Jesus Cristo,
o Messias. E, pela linhagem do outro filho

de Bate-Seba, Nata (ela colocou no menino 0 nome do profeta que lhes trouxera
a conviccao de seus pecados), nasceu Maria, a mae de Jesus.

Davi e Bate-Seba estavam cientes de seu erro
Muitas vezes, queremos arranjar descu1pas para 0 pecado que cometemos,
dizendo: "Nao e tao ruim assim". Ou queremos desculpar-nos dizendo: "Eu nao
sabia". Mas, Davi e Bate-Seba conheciam os mandamentos de Deus, inclusive 0
que dizia: Nao aduiieraras (Ex 20.14).
Seu pecado niio foi apenas contra seus conjuges; foi iambem contra Deus.
Tanto Davi como Bate-Seba fizeram todo 0 possivel para se livrarem da
vergonha e dos problemas. Se Deus nao tivesse trazido 0 pecado deles a tona,
nenhuma outra pessoa teria tido a coragem de faze-lo. Mas, Deus sabia e importava-se com a vida de Seus fi1hos. Aque1e nao era apenas urn pecado contra os
Dez Mandamentos, era urn pecado contra 0 Senhor. Davi sabia disso quando
orou assim: Contra ti, contra ti somente pequei (5151.4a).
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acertar, mesmo depois de um mau comeco
Existem muitos casais que tiveram um
noivado penoso, mas alcancaram um bom

e

casamento. Entretanto,
preciso determinar;liopara dar meia-volta e caminhar na direcao
certa. Davi fez isso quando trouxe Bate-Seba
para a casa dele e cuidou do bebe. Ele fez
isso quando Bate-Seba se tomou sua Ultima
e mais proeminente esposa. A oracao de arrependimento de Davi (5151) indica que 0
coracao dele estava reto diante de Deus.

As aparencias niio sao suficientes para impedir alguem de ceder

a teniaciio

Davi tinha todas as razoes para nao pecar. Ele tinha mais de uma esposa, era
o exemplo divino como rei, conhecia as Escrituras, e era um homem segundo 0
coracao de Deus. Tudo isso, e ainda assim pecou. Isso pode acontecer com qualquer um de nos. Precisamos estar perto de Deus, e um escape nos sera dado para
nos impedir de cair em tentacao (ver 1 Co 10.13).

Escrever os seus pensamentos
bre

0

assunto. Como voce

e uma

atividade que

0

faz pensar corn clareza sa-

esta decidido a construir um casamento solido, use as per-

guntas seguintes para guiar seus pensamentos e suas anotacoes, Lembre-se de que escrever esclarecera seus pensamentos enquanto voce anota as coisas que planeja fazer.

A crianca era uma fonte de escamio: Todavia, porquanto corn este
feito deste lugar sobremaneira a que os inimigos do SENHOR blasfemem, tambem

0 filho

que te nasceu certamente morrera (25m 12.14).
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Sugestao de oracdo:
"Senhor, nos sabemos que e dificil manter nosso coraciio e nossos pen-

samentos puros. Somos inundados diariamente com nudez e teniaciio pela
televisiio, pelosfilmes, e pel os estilos de roupa atuais. Mesmo sem intenciio,
nossos sentidos siio bombardeados peZas influencias externas que nos testam e tentam. Pai, que nossos olhos e pensamentos sejam somenie urn para
o outro, justamente como tu queres. Ajuda-nos a manter nossos olhos fixos
em ti. Estamos arrependidos de nossos pecados e humildemente os confessamos agora a ti e um ao outro. Perdoa-nos, Pai, e perdoaremos um ao
outro. Ajuda-nos a caminhar adiante a partir deste momento, rumo a uma
vida de seroico a ti e ao coniuge. Obrigado pela Tua grac;ae misericordia, e
pela oportunidade de sermos bons c6njuges. "
1. Anote as coisas que voce tern feito para veneer as tentacoes, Inclua suas oracoes, suas passagens biblicas favoritas ou qualquer outra coisa que

0

ajudou

a alcancar a vitoria.

2.

Tente descrever como voce se sentiu quando foi vitorioso sobre 0 pecado.
o que aquele sentimento provocou em voce? Que versiculos biblicos foram
significativos para ajuda-lo a ter esse sentimento vitorioso?
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3. Voce se lembra dos sentimentos de desespero que tinha quando estava distante de Deus? Como voce se sentia? Visite esses sentimentos para ter certeza de que nao tornara a vivencia-los.

Estudern a oracdo do Senhor
Estudem a oracao do Senhor para conhecerem Seu poder de livramento
das tentacoes e do mal. Adicionem a sua lista os caxpitulos nove e dez do livro
Praying the Lord's Prayer [Orando 0 Pai-Nosso], de Elmer Towns.

Elaborern urn plano de oracdo
Estabelecam urn plano para fazer a oracao do Pai-Nosso regularmente.
Se possivel, orem em voz alta juntos. Observem a peticao: Niio nos deixes cair
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Orem para que Deus livre a ambos dos pecados

sexuais.

Escolham um mentor
Escolham urn casal de idosos que se amam e am am a Deus, e que tern se
mantido comprometidos

ao longo da vida. Observem esse casal e tentem imitar

seus pontos fortes. Se puderem, aproximem-se do esposo e da esposa, e descubram 0 segredo da vito ria deles. Depois os sigam.

lniroduciio - John Ed e Lynn Mathison
Igreja Metodista Unida Memorial Frazer
Montgomery, Alabama

Deus

e urn Deus

Ele condena

0

que da urna segunda chance ao homem que peca.

pecado, mas oferece it pessoa urna nova oportunidade

de vida. Ele faz daquele que se arrepende urna nova criatura e transforrna-o ern urn ser melhor, dando-lhe a oportunidade de servi-lo.
Rute era moabita. Ela nao pertencia it comunidade
tomou urna decisao que lhe perrnitiu viver corn 0 povo
frutar do cuidado divino. Deus viu 0 potencial de Rute,
rania ela se casou com Boaz, entrando para a linhagem

de Israel, mas
de Deus e dese por Sua sobede Cristo.

Temos visto Deus fazer a mesma coisa com as pessoas de nossa
igreja. Algumas estavam bem longe dele, mas tomaram a decisao de
servir a Cristo. Assim, 0 Senhor as colocou em maravilhosas familias cristas. Ele tern criado lugares especiais para elas trabalharem,
e temos vis to Deus transformar pessoas que 0 mundo considerava
derrotadas em grandes lideres.
A historia de Rute e a historia de urna mulher de otimo carater.
Ela era fiel a sogra e aos seus comprornissos e trabalhava arduamente.
Porem,

0

mais importante

e que

Rute era fiel a sua propria integridade.
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Foi a retidao produzida nela por Deus que levou Boaz a respeita-la e,
consequentemente, levou-a a respeita-lo. Eles eram pessoas de procedencias muito diferentes, no entanto conseguiram construir urn casamento alicercado no amor, que cresceu a partir do respeito mutuo: urn
casal que Deus usou para servi-lo de maneira especial.

~a.~e...
~~~

Rute 1.16-2.23

o

respeito e a base do amor no casamento. Como 0 amor genuine sempre
implica entregar a vida a alguem, e dificil amar seu companheiro sem primeiro
ter respeito par ele. Rute respeitava a posicao e 0 prestigio da familia de Boaz.
Ela tivera

0

cuidado de honra-lo e honrar a posicao que este ocupava na socie-

dade. Ao mesmo tempo, Boaz respeitava 0 compromisso de Rute com Deus e sempre mencionava a fidelidade dela a sogra. Ele tambem respeitava Rute por trabalhar de maneira ardua e disciplinada. Havia urn respeito mutuo nesse casamento.

Como a Palavra de Deus instrui a esposa a demonstrar respeito por seu
marido? Veja 1 Pedro 3.1-4 e Ejesios 5.22.

o problema
o livro

de Rute comeca com uma familia na cidade de Belem lutando com

urn problema financeiro. Houve fome na regiao, e muitas familias nao tinham
suficiente para alimentar-se.

0
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Elimeleque e Noemi eram respeitados membros da comunidade. 0 termo

efrateus que os descreve implica que tinham sangue azul, ou seja, tinham ligacao
com os colonizadores originais de Belem. Eles ocupavam uma posicao importante
na sociedade. Entretanto,

0

status nao vale muito quando nao ha

0

que comer.

Foi provavelmente nessa epoca de fome que Elimeleque perdeu a casa e
suas propriedades para os credores, porque nao conseguia pagar as contas.

A procedencia familiar

e muito

significativa para determinar

como sera 0 casamento. Existem duas historias em jogo no matrimonio. Os pontos fortes de ambos podem ser 0 carro-chefe dessa
uniao, enquanto as fraquezas ou defeitos conhecidos podem indicar
onde a ajuda sera necessaria. Experiencias de urn casamento anterior somente devem ser compartilhadas com 0 conjuge atual de uma
maneira que gere confianca e intimidade.
Nao e necessario, nem correto, esquecer tudo sobre 0 casamento
anterior para fazer 0 casamento subsequente ser bem-sucedido. E vital, porem, ter muito respeito pelo atual conjuge e tomar extrema precaucao caso decida comentar a1go referente ao casamento anterior.
Lembre-se das coisas boas do casamento anterior e, a partir dai,
construa 0 novo relacionamento. Esqueca-se das coisas negativas e
nao as repita. Nao esta escrito em lugar algum que as pessoas tern
de ter idades semelhantes para casarem-se. Entretanto, se urn casamento envolve parceiros com uma diferenca de idade muito gritante, pode haver outras divergencies, incluindo habitos sociais,
atividades ou circulos de amigos, que precisarao ser acomodadas
ou trabalhadas.

o conjuge

mais velho podera ter dificuldade em manter 0 mesmo horario que 0 mais novo. 0 mais jovem talvez seja bastante social
e festivo. Tolerancia e clareza por parte de ambos e especialmente
importante em tais casos. Urn pouco de vontade de experimentar
algo novo tambem beneficiara qualquer casamento.
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o respeito

deve ser a coluna da uniao, 0 parceiro mais velho

podera ter mais sabedoria devido a experiencia, no entanto seria imprudente para qualquer urn dos dois insinuar menos respeito ao mais
novo. 0 c6njuge mais novo talvez respeite 0 mais velho por causa da
idade, mas talvez nfio respeite sua sabedoria e seu conhecimento.

a parceiro

mais velho talvez queira urn herdeiro. Esse seria urn

born assunto para ambos discutirem antes do casamento.

De acordo com 1 Pedro 3.7 e Efesioe 5.28, como Deus instrui
respeitar a esposa e cuidar dela?

Na crise,

0

0

marido a

carater revela e e revelado

Embora a falta de dinheiro fosse urn problema, Elimeleque tinha urn problema maior, provavelmente uma falha no carater que os outros membros da
comunidade nao percebiam. Quando a depressao se instalou em sua regiao, ele
nao ficou para lutar contra
tos para ele e sua familia.

0

problema, nem confiou que Deus proveria alimen-

Em vez disso, Elimeleque planejou atravessar

0

vale do [ordao para as pla-

nicies bem regadas de Moabe. Ja que a grama e sempre mais verde do outro
lade da cerca, e ja que Elimeleque enxergava, de sua casa ern Belem, os campos
verdes e bem regados de Moabe, ele pensou que a vida poderia ser melhor la.
Entao, comecou a fazer planos para se mudar.

o problema

era que Moabe era uma nacao estrangeira, com uma cultura
estrangeira e deuses estranhos. A Biblia diz: Um homem de Belem de [uda saiu a

peregrinar nos campos de Moabe, ele, e sua mulher, e seus dois Jilhos [...J e vieram aos
campos de Moabe eficaram ali (Rt 1.1b,2).
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Nao ha nada de errado em urn homem buscar oportunidades

financeiras

melhores para sua familia, mas, se isso implica privar a familia de nutricao espiritual, entao nao uma bencao.

e

Duas palavras hebraicas parecem indicar uma paralisia espiritual ern Elimeleque. Primeiro. a palavra traduzida como peregrinar (Rt 1.1) indica que ele
pretendia viver em Moabe por pouco tempo. Provavelmente pensava ern voltar
para a Terra Santa quando a crise financeira passasse.
Depois, a frase traduzida como ficaram ali (Rt 1.2) indica que eles se instalaram ern Moabe ern carater permanente. Com 0 tempo, nao estavam apenas
morando em Moabe; ao contra rio, Moabe estava morando neles. 0 problema de
Elimeleque, que parecia ser 0 dinheiro, revelou-se mais profundo.

•

A familia estava distante de seu suporte espiritual.

•

A familia estava exposta a urn estilo de vida adultero e mau.

•

A familia estava longe dos cuidados e da influencia dos parentes.

o que acontece

com a nossa fe quando os problemas surgem?

Quando excluimos Deus das lutas que enfrentamos, acabamos aumentando nossos problemas. Elimeleque morreu ern Moabe, deixando Noemi viuva
corn dois filhos para cuidar. As decis6es dele tambern afetaram seus filhos, pois,
como se poderia esperar, eles se casaram com mulheres moabitas, pertencentes
a urn povo que nao tinha alianca corn Deus.
Depois disso, os filhos de Noemi morreram ainda jovens, deixando suas viuvas corn ela. As esposas dos filhos de Elimeleque haviam sido criadas adorando 0
deus Camos; agora, elas e Noemi nao tinharn qualquer suporte do povo de Deus.
Noemi pensava que Deus estava tao longe dela quanta ela sentia estar longe dele,
mas 0 Senhor nao estava ausente.
Assim como aconteceu a Jose, 0 filho de Jac6 ern cuja vida Deus reverteu
ern bem 0 mal planejado por seus irmaos, os sofrimentos causados pelas acoes
equivocadas de Elimeleque se tornaram uma hist6ria de redencao por intermedic de Noemi e Rute.
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Com relutancia, uma das noras de Noemi a deixou e retomou para sua propria
familia. A outra, Rute, a quem 0 amor de Noemi havia dado testemunho, recusou
separar-se dela e, em vez disso, dedicou-se a servir a Noemi e ao seu Deus, [eova.
Noemi olhou em direcao ao outro lado do vale do [ordao, para Belem, e viu
que a fome havia passado. Os campos agora estavam verdes, entao ela tomou
uma decisao: vol tar para sua terra.
Rute sabia que, por ser moabita, tinha pouca chance de casar-se nova mente em [uda. Esse fato seria aterrador para uma viuva solitaria naqueles dias.
mas ainda pior em se tratando de alguem
que acabara de sair de uma seca de dez
anos e estava mudando-se para uma terra estrangeira. Entretanto, Rute escolheu
o caminho mais improvavel, em vez de
o mais provavel e com melhores chances
de sobrevivencia.
Suas lindas palavras para Noemi expressavam, como uma cancao, sua coragem de passar ate fome com ela, em vez de separar-se de sua sogra. Rute sabia
que, sozinha, Noemi tinha pouca chance devido

a sua

idade.

Essas palavras comoventes expressam tao bem uma bela forma de devocao e
respeito que nos, Elmer e Ruth, decidimos
inclui-las em nossos votos de casamento
declamados em 21 de agosto de 1953.

Como Rute colocou sua fe no Senhor?
As duas sairam de Moabe e foram para Belem. Rute era nova em sua fe em

a

[eova, mas 0 Senhor respondeu
sua coragem, ao seu compromisso e
neira amavel, abencoando sua fe e sua jomada.

a sua ma-

Quando Rute entrou em Belern, 0 povo deve ter percebido a sua fe, porque
Boaz mais tarde diz: 0 SENHOR galardoe teu feito, e seja cumprido 0 teu galardiio
do SENHOR, Deus de Israel, sob cujas asas te vieste abrigar (Rt 2.12).

°

Assim como a fe recente de Rute era importante para ela. tarnbem 0 era para
Boaz. A fe salvadora tanto do marido como da esposa e urn alicerce necessario
para 0 casamento nos moldes estabelecidos por Deus.
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Quanto custou a Rute colocar sua fe em [eova?

o Senhor
forte

0

tinha dado a Rute uma fe
suficiente para deixar sua familia

e seus deuses pagaos para tras, Essa era
outra atitude pela qual Boaz a respeitava. Isso fica claro quando ele diz: Dei-

xaste a teu pai, e a tua miie, e a terra onde
nasceste, e vieste para um povo que, dantes,
niio conheceste (Rt 2.11b).

o que traz felicidade

hoje?

Ha alguns anos, perguntaram a uma
candidata do concurso Miss America: "0
que voce gostaria de fazer na vida?". A
jovem respondeu: "Divertir-me".
Embora nao haja nada de errado
em divertir-se, seria esse urn prop6sito
louvavel para a vida? A diversao nunca deve ser 0 alvo que nos motiva. Ela
urn subproduto de uma caminhada
bem -sucedida.

e

Viver de maneira prospera pelo Espirito Santo, e nao pela carne, produz
felicidade interior, e esse contentamento amplifica tudo que e divertido na vida.
Ele tambem assegura maior conforto nos momentos dificeis.

Que atributo do carater de Rute
visivel na vida dela?

e

Sem duvida, escolher deixar a seguran<;a familiar em sua terra natal nao
foi uma decisao apenas racional de Rute. A logica a teria impulsionado a uma
escolha oposta. 0 coracao dela mandou que seguisse [eova. independente das
circunstancias ou do que os outros pensassem.
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Rute deixou sua familia e toda a sua cultura porque, mesmo tendo sido criada no paganismo, era integra e vivia com honestidade e compaixao no coracao.
A integridade tambem suscitou ern Rute 0 desejo de trabalhar duro nos campos
para prover alimentacao para si e para Noemi. 0 trabalho arduo era urn modo
de vida.
Uma das qualidades
casamento

e a

mais importantes

que urn jovem carrega para

0

integridade, que significa ser honesto consigo mesmo e corn

os outros. Rute tinha integridade,

e isso era a coisa mais valiosa em seu

carater.

Deus tern abencoado 0 nosso mundo corn tantos confortos e prosperidade
que devemos aprecia-los e usa-los para a Sua gloria. No entanto, parece que nossa abundancia de conforto e seguranc;a tern incentivado mais 0 desenvolvimento
do apetite carnal do que do carater moral.

E born

que os jovens sejam fisicamente atraidos pela pessoa corn quem desejam casar-se, mas 0 carater deve ser a coisa mais importante que leva a outra
pessoa a realmente se apaixonar.

Licoes que contribuem para urn casamento feliz
Um relacionamento amauel com os pais e os irmiios prepara a pessoa para urn
casamento feliz
Todos nos ja ouvimos as piadas de sogra e 0 comentario de que uma recem-casada nunca consegue cozinhar tao bem quanta a mae do marido. As vezes,
pode surgir tensao entre a jovem esposa e a sogra porque elas fazem as coisas
de maneiras diferentes. Porem, 0 amavel relacionamento entre Rute e Noemi
preparou Rute para urn amavel relacionamento com Boaz.

Uma infiincia infeliz pode ser superada
Na hist6ria de Rute, nenhum fato sobre sua infancia em casa foi revelado. Se
ela teve maus exemplos dos pais, esse trauma foi superado. Rute foi fortalecida
pelo amor que recebeu da sogra.
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Qualquer crianca que recebe profundo amor da mae formara uma autoimagem forte. A crianca que tern urn relacionamento saudavel com os pais tera
menos problemas emocionais do que aquela que nao se da com eles. Pro vavelmente, pela postura reta de Noemi, Rute desenvolveu urn amavel relacionamento com sua sogra e depois urn arnavel relacionamento com seu esposo.

Desenvolver a bondade prepara a pessoa para

0

casamento

Quando Rute e Noemi voltaram para Belem, parece que Noemi estava velha
demais para trabalhar nos campos. Seja esse ou nao 0 caso, Rute era muito mais
jovem e muito mais forte, entao ela saia para colher espigas. Aquele era urn trabalho pesado: passar 0 dia, debaixo do sol quente, abaixando-se para colher as
espigas e debulhar os graos.
Depois disso, Rute tinha de carregar tudo para casa. Ela fez isso por sua
sogra, com certeza como urn ato de bondade. Seu altruismo antes do casamento
a preparou para urn maravilhoso matrimonio.

a fe na provisao

•

Elimeleque preferiu a seguranc;a

•

Rute nao quis ficar em sua terra, pagii.

de Deus.

Desenvolver bondade e amor vem do Senhor
Porque [eova e urn Deus de amor, Ele gera em nos 0 amor ao proximo. Portanto, e apropriado que 0 maior mandamento seja sobre 0 amor: Amaras, pots, ao
Senhor, teu Deus, de todo 0 teu coraciio, e de toda a tua alma, e de todo 0 teu eniendimento (Me 12.30a). Ao fazer isso, voce recebe forca para amar 0 teu proximo como a ti
mesmo (Mc 12.31b). 0 amor de Rute pelo proximo foi ampliado pelo arnor que
ela dava a Deus e recebia dele.
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de Rule?

Boaz foi tocado pelo que ouvia sobre Rute. A jovem nao apenas era leal a
[eova, mas tarnbem se separara de sua cultura paga e tornara-se fiel a sua nova
familia. Boaz cornentou: Bern se me contou quanto fizeste

a tua sogra,

depois da morte

de teu marido (Rt 2.l1a).

Como Boaz expressou seu respeito por Rute? Como ele usaria 0 exemplo dela
para admoestar as jovens da era p6s-moderna? Veja Rute 2.11,12.

Boaz devia ser urn homem mais velho. Referir-se a Rute como minha filha (Rt
3.10) e algo que urn homem mais velho diria a uma moca nova 0 suficiente para
realmente ser sua filha. Alem disso, 0 fato de Boaz possuir campos, ter servos
e ser urn lider respeitado na comunidade que se assentava a porta implica uma
maior maturidade. E pouco provavel, entretanto, que estivesse na terceira idade
quando conheceu Rute, que provavelmente estava na faixa dos 20 anos.

Como Boaz dernonstrava sua

fe no

Senhor?

Para Boaz, reconhecer Deus em tudo em sua vida era tao normal quanto respirar. Quando cumprimentava seus servos, ele dizia: 0 SENHOR seja convosco
(Rt 2.4a). Mais tarde, ao conversar corn Rute, ele falava sobre Deus: Bendita sejas
tu do SENHOR, rninhafilha (Rt 3.10a). E tambern, ao fazer uma promessa, ele baseou suas palavras na integridade do Senhor: Vive 0 SENHOR, que eu te redirnirei
(Rt 3.13b).

o marido precisa ser urn homem de Deus para que 0 casamento seja abencoado. Ele tern uma chamada para ser urn lider ern sua casa e zelar pela saude
espiritual da familia. Muitos casamentos afundam porque

0

marido: (a) nao esta

preparado para liderar a familia; (b) nao quer lidera-la: ou (c) nao reconhece a
centralidade da vida espiritual para uma familia saudavel.
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Ha inumeras alegrias a experimentar

em urn casamento amavel e respeito-

so, muitos desafios gratificantes e muitos momentos de pura diversao. Nao obstante, 0 £ato de que 0 casamento e a familia sao coisas serias nunca pode escapar
da consciencia de ninguem,

o horn em

bem preparado

estara ciente do que pode ameacar a vida espiri-

tual da familia e a saude dos relacionamentos.
coracao fitos no Senhor, e se comprometera

Por isso, ele mantera seus olhos e
a continuar crescendo em fe como

0

principal servo do seu lar.

Como Boaz demonstrava respeito por Rute?
Na primeira vez que Boaz viu Rute nos campos, ele perguntou: De quem Ii
esta moca? (Rt 2.5b). Seus trabalhadores explicaram que ela pedira para colher
nos campos: Assim, ela veio e, desde pela manhii, esta aqui ate agora, a niio ser um pouco que esteve sentada em casa (Rt 2.7b). Mais tarde, Boaz reconheceu a diligencia
de Rute.
Na epoca do Antigo Testamento, nao havia seguro-desemprego.
Em vez
disso, 0 Senhor provia aos pobres e as viuvas nao permitindo que os fazendeiros colhessem nas quinas dos campos ou voltassem para recolher os graos que
haviam caido.
as fazendeiros deveriam deixar esses graos para os pobres, os estrangeiros.
as vtuvas e os orfaos (veja Lv 23.22; Dt 24.19). Por essa norma, Rute e Noemi se
qualificavam para 0 "seguro-desemprego
de Deus".
No en tanto, mesmo nesse sistema, havia uma correlacao entre
esforco na colheita e a recompensa.
recolhendo

Assim, Rute foi trabalhar

graos caidos para suprir suas necessidades.

Apesar de nao haver nada errado ern
ser bonita e vestir-se de forma adequada,
ha mais coisas na vida do que ser uma
especialista ern moda. Embora a Biblia
nos mande dar born testemunho na maneira de agir e vestir, nosso ser interior

e mais

0

importante que nossa aparencia.

Ern momenta

algum, a Biblia diz

que Rute era bonita exteriormente.

Ela
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fez a seguinte pergunta a Boaz: Par que achei graqa em teus olhos, para que [acas caso
de mim, sendo eu uma estrangeira? (Rt 2.10b).
Rute estava ciente de que os homens observavam
saber por que Boaz a havia notado. A resposta era
milde, uma de suas melhores qualidades.

Essa

as mulheres, e ela queria
0

seu espirito calma e hu-

e a qualidade

pregada no Novo

Testamento (veja 1 Pe 5.5).

Como Boaz supriu a necessidade de Rute?
Boaz mandou que seus empregados permitissem que Rute recolhesse os
graos perto deles, 0 mais perto possivel. Alias, ele foi urn pouco alem, e instruiu-os a deixar cair mais graos de vez em quando para Rute pegar. Ele tambern
orientou que a deixassem saciar a sede. Quando urn homem admira uma mulher, ele gosta de oferecer-lhe alguma coisa. Boaz teve compaixao de Rute e deu
provisoes extras a ela.

o

que levou

a uniao

dos dois?

Embora pareca que a circunstancia
Rute para

0

os uniu, foi a mao de Deus que orientou

campo de Boaz. E caiu-lhe em sorte uma parte do campo de Boaz, que era

da geracdo de Elimeleque (Rt 2.3b).

significa que Rute escolheu por acaso a propriedade de Boaz, sem saber
que ele era urn parente distante de seu falecido sogro. Aquilo que parece ser
1550

uma coincidencia em nossa vida muitas vezes

e obra

de Deus. E sabemos que todas

as coisas contribuem juntamente para a bem daqueles que amam a Deus, daqueles que
sao chamados par seu decreta (Rm 8.28).

Por que Rute se sentiu atraida por Boaz?
Nao se sabe se Boaz era urn homem bonito. 0 que se destaca a seu respeito
sua gentileza e bondade, atributos que qualquer mulher acharia atraentes.

e

Como a Lei de Deus os uniu?
A Lei do Antigo Testamento previa que uma viuva sem filhos poderia
casar-se com 0 parente mais proximo de seu falecido marido (geralmente urn
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irmao, se ele estivesse disponivel e aceitasse), para que 0 filho deles pudesse
herdar 0 direito de primogenitura e os bens do falecido. Isso e chamado casamento levirato (levirato quer dizer irmiio).
Aparentemente,
Elimeleque havia possuido propriedade per to de Belem de [uda, mas a teria perdido por falta de pagamento de urn ernprestimo feito durante a epoca da fome. Talvez por discricao, ou para resumir,
Boaz falou para os lideres
(veja Rt 4.3).

da cidade

que Noemi havia vendido

a terra

Nao obstante, a Lei do Antigo Testamento estabelecia protecao contra a
perda permanente do direito de primogenitura ao requerer que toda propriedade fosse devol vida ao herdeiro mais velho da familia dos donos originais
no ana do Jubileu, que era a cada 50 anos. Dessa forma, a propriedade que seria devol vida aos descendentes de Elimeleque corria perigo de perder-se para
sempre, pois nao havia urn herdeiro masculino.

Como Rule se aproximou de Boaz?
Por causa do respeito evidente qu~ tinha por Boaz, Rute nao quis envergonha-lo publica mente pressionando-o a cumprir a sua nobre obrigacao de parente de Elimeleque. Ela tarnbem nao tentou seduzi-lo ou persuadi-lo,
Seguindo 0 conselho de Noemi, Rute foi conversar com ele particularmente,
quando ninguem estava vendo. Naquela epoca, seria dificil para Rute conseguir
uma entrevista com Boaz, entao Noemi elaborou urn plano para que os dois
pudessem encontrar-se,
Ap6s a ultima debulha de uma safra, os agricultores e trabalhadores comemoravam com uma festa. Ate que os graos pudessem ser vendidos e armazenados de maneira adequada, os donos costumavam dormir perto da safra para
protege-la de animais e ladroes. Noemi sabia
preparou Rute para conversar corn Boaz.

0

que os homens fariam, entao

Noemi instruiu Rute a tomar urn banho, vestir suas melhores roup as e colocar 0 melhor perfume. Ela falou para Rute que, depois que Boaz fosse dormir
junto da colheita, ela deveria aproximar-se dele como uma serva corn respeito e
humildade.
Rute nao se deitou com ele de maneira intima. Ao contrario, ela se deitou
aos seus pes como urn servo se deitaria aos pes do seu senhor. As noites eram
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frias durante as colheitas do outono, portanto
aquecidos. Rute fez 0 que Noemi instruiu.

0

servo mantinha os pes do senhor

No meio da noite, quando Boaz acardou e percebeu que Rute estava ali,
primeiro ficou assustado, ate que Rute se explicou e fez

0

seu pedido. Boaz ficou

tao lisonjeado e grato pela maneira respeitosa e atenciosa como ela lhe pediu que
foi conquistado imediatamente.

o que

e

se deve en tender aqui que Rute nao estava usando uma manobra
legal obscura para ganhar 0 coracao de Boaz. Cada elemento daquela transacao
estava fundamentado na Lei e era universalmente aceito sem questionamentos.
Isso era parque as propriedades, as herancas, e 0 direito de primogenitura das
familias eram importantes e centrais nas aliancas de Deus.
Mesmo sem ter conhecimento disso, Rute estava honrando a Lei de Deus
quando disse a Boaz: Sou Rute, tua serva; estende, pais, tua aba sabre a tua serva,
porque tu es a remidor (Rt 3.9b). Rute estava dizendo duas coisas a Boaz: primeiro,
ela era uma parente; segundo, era uma questao de honra para ele redimi-la.

Como Rute respeitou Boaz em palavras e no modo como fez sua peticiio?
De que maneira a carater dela contrasta com a nivel de respeito comumente
praticado hoje par mulheres e homens em seu relacionamento?
Veja Rute 2.13 e 3.6-11.

Como Boaz encarou a proposta de casamento?
Boaz deve ter vis to 0 quanta Rute 0 respeitava na maneira como ela abordava a situacao. E, em troca, demonstrou respeito par ela.

E disse ele: Bendita sejas tu do SENHOR, minha jilha; melhor jizeste
esta iua ultima beneficincia do que a primeira, pais ap6s nenhuns jovens
Joste, quer pobres quer ricos. Agora, pais, minha filha, niio temas; tudo
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quanta disseste te jarei, pais tada a cidade da meu pava sabe que es mulher
virtuosa.
Rute 3.10,11
Boaz, evidentemente, concordou em cumprir a lei do levirato, mas, sem que
Rute e Noemi soubessem, decidiu fazer mais. Boaz propos aos anciaos que

0

gracioso trabalho do parente remidor (uma sombra de Cristo) tambem seria necessario para Noemi.
Ele, entao, de maneira inteligente conseguiu assegurar a honra de ser aquele
que se casaria com Rute e depois compraria de volta (redimiria) 0 terreno de Noemi, para que ela pudesse beneficiar-se daquela terra. Portanto, 0 filho de Rute
teria 0 direito de heranca em nome de Elimeleque.

•

Respeitosa para com Boaz.

•

Humilde ao propor a ele casamento.

•

integra e de boa reputacao,

o que

Boaz e Rute nao fizeram?

Boaz mandou que ela se deitasse e dormisse ate
havia animais ferozes e homens maus na estrada

0

amanhecer, sabendo que

a noite. Durante

a madrugada,

Boaz nao tentou aproveitar-se de Rute, nem ela tentou seduzi-lo. Ele a protegeu.
A Biblia diz que ela dormiu aos seus pes ate de manha (veja Rt 3.14). Ambos
mostraram autocontrole, que procede de uma vida dirigida pelo espirito. Eles
honraram a si mesmos e a Deus com sua pureza, e isso lhes trouxe bencaos.
Casais que nao obedecem a Deus des sa forma podem sofrer com culpas,
perda do respeito proprio e danos na vida e no coracao, que poderao dificultar
o ajuste de ambos dentro do casamento. Quem nao consegue esperar e mostrar
respeito profundo pelo outro antes do casamento pode nao ser tao digno de confianca apos

0

casamento quanta quem prefere a pureza acima do prazer.
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Vivemos em uma sociedade de "amor livre", na qual ser vir gem antes do
casamento nao
terrninarern

0

e mais

esperado. Muitos jovens experimentam

Ensino Medic, e

e comum

0

rapaz dizer

a moca:

0

sexo antes de

"Se voce me ama,

fara sexo comigo".
Isso, no entanto, e urna decepcao total para Deus. Duas pessoas que fazem
sexo fora do casamento nao estao expressando amor uma pela outra. Elas estao,
na verdade, expressando arnor a si rnesrnas, porque, na maio ria das vezes,
sexo fora do compromisso do casamento e somente para autossatisfacao.

Qual foi

0

0

resultado do casamento deles?

o relacionamento saudavel

de Boaz e Rute antes do casamento serviu de base

Assim, tomou Boaz a Rute, e ela lhe
foi por mulher; e ele entrou a ela, eo SENHOR lhe deu conceicdo,e ela teve um filho (Rt 4.13).
para seu relacionamento saudavel apos

0 casamento.

Ha, porem, ainda algo mais significante nessa historia. A jovem que estava
fora da alianca de Deus se tornou fiel ao Senhor e entrou na linhagem dos ancestrais do Messias. 0 filho de Rute, Obede, foi 0 avo do rei Davi, continuando a
linhagem da qual viria Jesus.
Mal sabia Rute, quando decidiu servir a Deus, que estaria entre as mulheres
mais honradas da hist6ria. Tudo isso porque ela, a moabita paga, arriscou uma
possivel destruicao no exilio, ao qual se obrigou quando saiu de seu pais, por
seu amor sacrificial a sogra judia.

o que aconteceu

com a sogra de Rute?

Alguem poderia pensar que Noemi sairia de cena agora que Rute estava
casada com Boaz, porque haveria uma nova sogra, a mae dele. Mas, isso nao
aconteceu. Quando Obede nasceu, 0 filho de Rute e Boaz, as mulheres de Belem
disseram a Noemi:

Bendito seja 0 SENHOR, que niio deixou, hoje, de te dar remidor, e
seja 0 seu nome afamado em Israel. Ele te sera recriador da alma e conservara a tua velhice, pais tua nora, que te ama, a teve, e ela te e melhor do que
sete filhos.
Rute 4.14b,15
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De acordo com Rute 4.13, como a Senhor abencoou esse casamento?

Noemi morava com Rute e Boaz e tornou-se a ama do menino Obede. Ela
cuidava daquele bebe como se fosse seu proprio filho, e Rute e Boaz consentiam
com alegria. Noemi se identificava tanto com 0 bebe que as mulheres da comunidade diziam: A Noemi nasceu um filho (Rt 4.17a). Elas estavam alegrando-se com
Noemi porque

0

direito de primogenitura

e

0

nome da familia de seu marido

haviam sido remidos.
Todavia, com certeza, elas tambem estavam alegrando-se pelo novo sorriso
e pelo brilho no rosto de Noemi. Alem disso, aquelas mulheres devem ter visto
uma renovacao espiritual em Noemi. A misericordia de Deus sobre ela, sem
duvida alguma, reanimou sua fe e sua fidelidade ao Senhor. Noemi estava determinada a criar Obede para ser urn homem piedoso.

Os obsiaculos podem ser transpostos pela grafa de Deus
Rute demonstrou
ser transpostos

que, embora enfrentasse

pela confianca inabalavel

obstaculos,

eles poderiam

no Senhor. Mesmo quando Noe-

mi disse a Rute que esta nao teria chance de casar-se na Terra Santa, Rute
tomou a decisao de seguir ao Senhor. Ela nao foi para a Terra Santa procurar urn marido. Mas, ao colocar Deus em primeiro lugar em sua vida, Ele
supriu suas necessidades provendo urn dos melhores maridos disponiveis
em Belern.
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o amor

incondicional de Deus

Porque Rute experimentou

e a base para um
0
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casamento feliz

amor incondicional

-10 ao seu futuro esposo. Com isso, Boaz conduziu

UM CASAMENTO

de Deus, ela pode estendeuma familia saudavel a urn

lugar especial no plano e no proposito do Senhor.

Escrever os seus pensamentos e urna atividade que 0 faz pensar com clareza sobre 0 assunto. Como voce esta decidido a construir urn casamento solido, use as perguntas seguintes para guiar seus pensamentos e suas anotacoes. Lembre-se de que escrever esclarecera seus pensamentos enquanto voce anota as coisas que planeja fazer.
Sugestao de oradio:
"Senhor, hti tantas li~oes para aprendermos com os exemplos de Rute,
Noemi e Boaz. Pai, que sejamos fieis aos nossos pais, sogro e sogra, e que
possamos doar de n6s mesmos para que eles niio sofram. Lembra-nos continuamente de pensarmos nos outros antes de pensarmos em n6s mesmos.
Pai, ajuda-nos a sermos puros de coraciio, e perdoa-nos se falharmos em
viver em santidade antes do casamento. Quando formos pais au sogros,
da-nos gra~a para aceitarmos a cbniuge de nossos jilhos, e ajuda-nos a ministrar a eles e a sempre ser um bom exemplo do Teu amor maravilhoso e
perdoador".

1.

Quais eram os seus temores antes do casamento? Por que eram angustiantes? 0 que teria acontecido se tivessem se tornado realidade? Isso aconteceu?
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Qual era a sua maior expectativa antes do casamento? Por que desejava isso?
Ela se tornou real em seu relacionamento?

3.

Qual papel voce reservou para Deus em seu casamento antes que ele acontecesse? 0 que 0 Senhor tern feito pelo seu casamento que voce nao esperava?

4.

0 que 0 seu companheiro admira mais em voce? Voce se surpreende
areas de sua vida que ele respeita?

com as
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De que maneira ou em que areas voce desejaria que seu conjuge

0

admirasse

mais? Como Noemi, Rute, Boaz e as pessoas mais sabias que voce conhece
aconselhariam a obter mais respeito da parte de seu conjuge?

0

Planejem uma viagem

a

Planejem uma via gem terra de seu conjuge. Organizem seu tempo para
conhecer 0 lugar onde ele frequentou a escola, a igreja, onde brincou etc. Tentem
enxergar as coisas que influenciaram a vida dele e as que fizeram seu conjuge
forte em carater e proposito.

Gastem um tempo especial com seu conjuge
Gastem urn tempo para descobrir as necessidades e os desejos de seu conjuge. Como ele po de conhecer ou apreciar voce se nao sabe quais sao suas necessidades? Somente quando se dedica tempo para observar
acontece.

0

outro

e que

isso

lniroduciio - Jerry e Macel Falwell

Igreja Batista Thomas Road
Liberty University, Lynchburg, Virginia

Para nos, e urn privilegio introduzir 0 capitulo sobre Jose e Maria, urn dos casais mais formidaveis da Biblia. Sabemos que Jose
era impecavel ern seu relacionamento corn Maria, porque, mesmo
quando descobriu que ela estava gravida, ele se dispos a fazer a
coisa certa de acordo corn a Lei de Israel. Entretanto, quando 0 anjo
veio e contou-lhe sobre 0 nascimento virginal dizendo-lhe 0 que fazer, Jose ern sua integridade obedeceu a Deus pela fe,
E

0

que podemos dizer a respeito de Maria? 0 anjo Gabriel a

chamou de bendita entre as mulheres. Veja suas palavras: Salve,
agraciada; 0 Senhor e contigo; bend ita es tu entre as mulheres (Lc
1.28b). Depois

0

anjo disse: Maria, nao temas, porque achaste grac;a

diante de Deus (Lc 1.30b). Deus escolheu
terra para ser

0

primeiro a receber

0

0

casal mais formidavel da

Senhor Jesus Cristo.

Ao ler este capitulo, percebemos maravilhosos principios pelos
quais casais hoje podem orientar seu casamento. Por isso, esperamos que muitos casais, juntos, leiam este livro e apliquem-no a sua
vida diaria, guiados pelas licoes extraidas das varias narrativas de
matrimonio apresentadas.
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Elmer ensinou as licoes deste livro na classe de estudos biblicos
dos pastores na Igreja Batista de Thomas Road. As pessoas na igreja
ficaram maravilhadas com 0 entendimento que adquiriram sobre
seu proprio casamento. Ao observarmos 0 povo ouvindo estas mensagens, percebernos que 0 toque de Deus esta presente neste livro.
Agora a nossa oracao e que Deus use estas presente nesta licoes para
fortalecer os lares em todo 0 mundo.
Elmer e Rute Towns sao membros

de nossa igreja ha mais

de 30 anos. E triste no tar, porern, que alguns casais cristaos sao
fieis a Deus, mas nao a sua igreja local. Podemos dizer que Elmer e Rute sao fieis na frequencia, nos dizimos, na obra e tern
apoiado 0 ministerio de toda maneira possivel. Contamos com
o privilegio de sermos companheiros deles no service a Cristo e
no estabelecirnento de Seu Reino, por meio da contribuicao para
este livro.

Mateus 1.18-25; Lucas 1.26-45
Urn born casamento tern sua base na confianca, Os conjuges tern de confiar
urn no outro, assim como ambos devem confiar plenamente em Deus. Isso

e facil

porque a propria natureza do amor demanda confianca,
Tanto

0

homem como a mulher confiam urn no outro porque acreditam

quando ouvern

0

cornpanheiro dizer-lhe "Eu te amo". Nao existe outro relacio-

namento que exija mais confianca que

0

casamento. E nunca houve urn noivado

que fosse testado de forma tao severa quanta

0

de Jose e Maria.

Depois que os dois haviam declarado seu arnor urn ao outro, Jose teve de
cornparecer perante os anciaos na sinagoga para anunciar seu noivado com Maria. Ela ainda estava na adolescencia, uma moca adrniravel, inteligente, espiritual, pratica e, portanto, subrnissa
anjo Gabriel apareceu para ela.

a vontade

de Deus. Tudo parecia bern, ate que

0

JOSE

E MARIA

-
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De acordo com Lucas 1.30-33, que coisa incrivel

Tao logo Maria ouviu

0

pronunciamento

0
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AL

anjo disse a Maria?

do anjo, indagou: Como se fara isso,

vista que ndo conheco oariio? (Lc 1.34b). 0 anjo lhe explicou que iria acontecer uma
experiencia sobrenatural: Descera sobre ti 0 Espirito Santo, e a virtude do Altissimo te
cobrira com a sua sombra; pelo que iambem 0 Santo, que de ti ha de nascer, sera chamado
Filho de Deus (Lc 1.35b). Isso e 0 que chamamos de encarnacao: Deus se tomou came.

Que prioilegio voce desfruta por ser filho de Deus? Leia 1[oiio 1.3.

Que relacionamento voce tern com 0 Pai celestial, e que garantia pessoal voce
pode ter da existencia dele? Consulte Romanos 8.15 e lolio 17.11 para responder.

Que situacao
blema

inicial

mais estranha!

(urn filho nasceria

0 anjo contou

a Maria

fora do casamento),

0

pro-

mas nao
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que aquela crianca teria na vida

filho dela seria humano. Foi por isso

que Ele se fez carne e cresceu em sabedoria, e em estatura. Quando

0

anjo falou com eles, Jose e Maria creram em Deus. Nao poderia
haver segredos, no entanto, sob tais circunstancias, como alguem
poderia saber

0

modo como aquela crianca afetaria

0

casamento,

a vida e, especialmente, a relacao deles com os outros familiares e
com a comunidade?
Deus que ria que Seu Filho fosse criado em uma familia comprometida a obedecer a Ele e as Suas leis. Que responsabilidade tremenda Jose e Maria receberam! Os pais seriam os responsaveis por
apoiar, proteger, ensinar e treinar a crianca.
Por maiores que sejam as responsabilidades envolvidas em
criar urn filho, e dificil imaginar quanta mais nobre era para aquele
casal estar criando

0

Filho de Deus. Contudo,

0

Senhor conhecia

0

coracao deles, por isso lhes confiou a esperan<;a do mundo.

Ap6s a explicacao dada pelo anjo, Maria tinha de tomar a decisao de resistir a
vontade de Deus ou de tornar-se a mae de Seu Filho. Sera que ela pensou imediatamente em Jose? Sera que ponderou que dando a luz 0 Filho de Deus atrapalharia
os seus planos de casamento? E 0 seu amor por Jose? Afinal, ele era 0 seu amado.
Examinar a hist6ria do nascimento virginal nos leva 11questao da confianca. Maria poderia confiar que Jose faria
a coisa certa? Jose acreditaria em Maria
~~~
quando ela dissesse que 0 filho que esta~~~~
QM'~tk7~~
va esperando nao era dele? Sera que os
dois confiariam em Deus?

~~.;~

C'-c.a..;~~

Como era Maria?

~~'a..&a-..~
~~

Primeiro, sabemos que Maria era
pura, uma virgem (veja Lc 1.27). Segundo,
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Maria sentia a presen~a de Deus, pois caminhava diariamente em comunhao com
Ele (veja Lc 1.28). Ela nao era uma adolescente inconstante.
A mensagem do anjo a fez pensar profundamente:
essas coisas, conferindo-as em seu coraciio (Lc 2.19).
Dizem que a gratidao

e uma

Mas Maria guardava todas

das virtu des menos lembradas e e

0

teste ri-

goroso do carater. Maria era grata por seus pecados terem sido perdoados por
Deus: E 0 meu espirito se alegra em Deus, meu Salvador (Lc 1.47); Eis aqui a serva do

Senhor; cumpra-se em mim segundo a tua palavra (Lc 1.38b).
Ela se alegrava por ter sido escolhida para cumprir 0 que tinha sido chamado de a esperanca da jovem por geracoes de mulheres hebreias, desde que Isaias
profetizara 0 nascimento do Messias. Alem disso, pode-se dizer que Maria foi
a primeira pessoa a receber Cristo. Mas, depois que se encontrou com 0 anjo e
submeteu-se a tornar-se a mae de Jesus, ela enfrentou alguns questionamentos.

A duvida acerca da integridade de Maria
Maria tinha de considerar

0

que as pessoas pensariam del a quando sua gra-

videz nao pudesse ser encoberta.

Qual foi a pergunta de Maria? Encontre a resposta em Lucas 1.34.

A possivel conclusao de Jose
Maria amava profundamente
preocupado com

0

Jose e nao queria magoa-lo, entao deve ter se

que Jose pens aria daquela situacao. Porern, mais do que ferir

seus sentimentos, ela teria de perguntar-se:
mim ou punir-me?".

"Sera que Jose ira divorciar-se de
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A questao da reputacao de Maria
Havia urn grande estigma relacionado com qualquer mulher que engravidasse fora do casamento. 0 que sua familia e sua eomunidade pensariam del a, e
o que pensariam de seu filho?

A concretizacao do chamado
Quando Maria fieou sabendo que seria a mae de Jesus, ela perguntou: Como
se farti isso? (Le 1.34b).

De acordo com Lucas 1.35, a anjo disse a ela tudo aquilo que ela
precisava saber. 0 que Ihefoi dito?

A questao espiritual
Maria s6 teria de responder a uma simples pergunta: "Voce se submetera a
Deus?". 0 Senhor estava pedindo que ela fizesse algo vergonhoso, questionavel
e arriseado. Lembre-se, sempre ha algum risco ao submeter-se a Deus.

Como Jose descobriu?
Nao sabemos como Jose descobriu que Maria estava gravida. Nao sabemos se
Maria eontou a ele, se outra pessoa contou, ou se ele pereebeu observando as circunstancias. Antes de se ajuntarem, achou-se ter concebido do Espirito Santo (Mt 1.18b).

•

Proteger a familia.

•

Prover as necessidades da familia.

•

Planejar metas para a familia
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Qual foi a reacao de Jose?
A unica coisa de que Jose tinha certeza era de nao ser

0

responsavel pel a

gravidez de Maria.

Em Mateus 1.19, qual foi a reaciio de Jose?

Observe

0

que Jose ndo fez: nao reagiu emocionalmente,

com palavras, nao se preocupou com

0

nao atacou Maria

que as pessoas pensariam dele. Vemos

confianca na reacao de Jose.

Por que Jose considerava uma solucao secreta?
Ha varias razoes pelas quais Jose poderia ter lidado corn esse problema

em segredo. Talvez ele nao soubesse do anjo que visitou Maria e da concepcao
sobrenatural.

Ou, se ela houvesse the contado a hist6ria toda, talvez ele duvi-

dasse da fonte de sua gravidez e ate da saude mental e emocional dela. Jose
pode tambem ter se sentido indigno de criar

0

Filho de Deus. Seja hi qual for a

razao, percebemos que Jose era piedoso e benevolente em suas intencoes para
com Maria.

Qual foi

0

Quando

maior ato de confianca de Jose?
0

anjo falou com Jose em urn sonho que a crianca seria

0

Messias,

ele acreditou no que Maria lhe dissera e confiou que Deus cuidaria dos detalhes.
E recebeu a sua mulher, e niio a conheceu ate que deu

p8s-lhe a nome de JESUS (Mt 1.24b,25).

a luz seu filho, ° primogenito;

e
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•

Renunciar

as outras pessoas e unir-se urn ao outro.

•

Amar nos bons e nos maus tempos.

•

Confiar urn no outro ate que a morte os separe.

Como Maria confiou em Jesus
Nao foi por uma questao de confianca que Maria e Jose fizeram uma longa
jornada de Nazare ate Belem. Eles tinham de obedecer a ordem de Cesar e voltar

a sua

terra natal para se registrarem

Providencialmente,

Maria deu

no censo do imposto.

a luz

seu primogenito quando chegaram a Be-

lem. Todos conhecem bem a historia e sabem como a cidade estava lotada com muitas outras pessoas que tarnbem haviam retornado para se registrarem no censo.
Como resultado disso, nao havia lugar para Jose e Maria ficarem, entao instalaram-se no estabulo de uma hospedaria. Foi ali que 0 Filho de Deus nasceu e
depois foi testernunhado

pelos pastores.

•

Confiar e compartilhar seus pensamentos e sentimentos mais
profundos, e acreditar que eles nunca serao usados contra voce.

•

Con£iar e saber que voce sera amado e aceito, aconteca

0 que

•

Confiar e nao ter ansiedade ou ciumes quando
conversa com alguem do sexo oposto.

seu conjuge

•

Confiar fara com que voce fique vulneravel,
propria, 0 tempo todo.

•

A confianca de urn no outro cresce com

•

Tanto Deus como 0 seu conjuge poderao fazer-lhe a importante
pergunta: "Voce confia em mim?".

0

0

acontecer.

por vontade

passar dos anos.
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que era necessario

No oitavo dia, Maria seguiu com Jose para 0 templo a fim de que Jesus fosse
circuncidado (veja Lc 2.21), e no quadragesimo dia ela voltou para oferecer urn
sacrificio em favor de sua purificacao (veja Lc 2.39). Essas eram atividades estabelecidas pela Lei e cumpridas pelos judeus que conscientemente obedeciam a Deus.

A confianca de Maria e revelada em sua disposicao de estabelecer
urn lar longe de seus parentes
Em vez de voltar para casa em Nazare, a jovem familia permaneceu pelo
menos urn ana em Belem, que ficava a quase 130 km de distancia dos parentes.
Quase no final dessa epoca, os sabios chegaram a Belern com presentes para
o bebe Jesus. Os anjos, entao, avisaram Jose de que Herodes procuraria matar 0
filho de Maria (veja Mt 2.13). Em urn sonho, 0 anjo disse a Jose para tomar Maria
e a crianca e fugir para

0

Egito. Note que

0

anjo veio a Jose, reconhecendo sua

lideranca e seu dever como lider da familia.
Maria tinha de confiar no que 0 anjo havia dito a Jose, assim como antes Jose
teve de confiar no que 0 anjo havia dito a Maria. Ela obedeceu e foi para 0 Egito
com ele e 0 bebe, mudando-se para ainda mais longe de seus parentes e de sua
casa.
Ao levar seu filho para

0

Egito, Maria talvez estivesse exercitando a maior

prova de confianca de todas. Eles teriam de viajar 320 km pelo deserto para urn
local estranho, com lingua e costumes diferentes, para se estabelecer e comecar
uma nova vida. Maria estava completamente

desambientada,

e

0

futuro deles

era obscuro.

A jovem familia permaneceu ali ate que

0

bebe crescesse

Mais uma vez, urn anjo apareceu a Jose instruindo que a familia retornasse
para casa porque as pessoas que ten tar am matar 0 Messias haviam morrido.
Essa decisao seria facil para Maria, porque agora estaria voltando para junto de
seus parentes.
Presumimos que ela estava contente em retornar para Nazare, mas provavelmente tambem tinha algumas preocupacoes,

Sera que sua longa ausencia teria
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causado ressentimentos? Quem ainda estaria vivo para recebe-los e ajuda-los a
recomecar? Sera que Maria, Jose e 0 filho seriam criticados por suas decis6es?
Maria nao apenas tinha submetido sua vida a Deus, mas tambem a tinha
submetido ao marido, confiando que ele faria 0 melhor para ela e para a crianca.

•

Dar a sua opiniao de forma arbitraria.

•

Impor a sua propria vontade.

•

Fazer

•

Censurar ou corrigir

•

Ouvir pouco

0

que

e born somente
0

0

para voce.

outro

0

tempo todo.

que seu companheiro diz.

A confianca comeca muito antes da celebracao do casamento, quando 0 casal se declara urn para 0 outro. Ela comeca quando os conjuges compartilham
sua vida e seus sonhos, sabendo que acreditarn e ap o'iarrr-se rriu tu amorite.

A confianca e alimentada quando

0

marido e a esposa protegem

0

interes-

se do outro. Ela esta implicita quando 0 rapaz oferece a moca urn anel como
prova de amor. E depois a confianca e verificada na cerimonia do casamento,
quando

0

esposo e a esposa empenham

a vida,

0

amor e a equidade urn ao

outro.
No decorrer da vida, a confianca sera fortalecida como urn musculo exercitado. Quanto mais os conjuges confiam urn no outro, mais perfeita a confianca
fica.

Tanto

0

marido como a mulher devem sempre procurar a direciio de Deus

Na confianca ern que Jose e Maria viveram alicercados, eles permaneceram
juntos em fe, confiando em Deus e urn no outro.
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para todos

Voce demonstrara sua confianca em Deus buscando sempre 0 melhor para
sua familia. Mesmo nestes dias individualistas, voce deve colocar a unidade familiar acima de qualquer outra coisa.

Comentem

os

problemas particulares somente entre

os

dois

Casais que nao compartilham sua vida por inteiro nao confiam urn no outro. Mas, veja 0 oposto: quando voce pode compartilhar tudo e qualquer coisa
com seu c6njuge, isso demonstra confianca nele. E mais, urn companheiro que
deixa de manter a confianca provavelmente tambem nao respeita 0 outro. Porem, quando os assuntos particulares sao mantidos seguros, a confianca cresce
porque os interesses pessoais sac protegidos.

Consultem

0

Senhor para tomarem decisoes familiares corretas

Quando ambos colocam Deus em primeiro lugar, e facil estabelecer a unidade da familia com base na Palavra, na oracao e na busca da vontade do Senhor.

Dediquem um tempo

a oradio bus cando direciio para a sua familia

56 porque confia em seu c6njuge nao significa que nao precisa confiar ern
Deus tambem para guiar e proteger voce. as dois devem confiar ainda mais em
Deus para que os direcione.

Busquem na Palavra

os

principios para conduzir a familia

Voces devem estudar a Biblia juntos e individualmente. Isso deve ser uma
pratica continua, nao eventual, apenas nos momentos de necessidades ou quando os problemas aparecerem.

Esperem pela sutil garantia do plano de Deus
Deus pode dar a voces, no intimo, uma garantia de Sua lideranca. Ele po de
fazer isso individualmente ou em conjunto, mas ambos receberao paz. Esperem
por isso!
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Esperem em Deus
Quando ambos tiverem

0

desejo sincero e paciente de £azer a vontade de

Deus no lar, Ele os protegera de cometer erros graves que possam £erir sua familia.

Escrever os seus pensamentos e uma atividade que 0 faz pensar com dareza sobre 0 assunto. Como voce esta decidido a construir urn casamento solido, use as perguntas seguintes para guiar seus pensamentos e suas anotacoes, Lembre-se de que escrever esclarecera seus pensamentos enquanto voce anota as coisas que planeja £azer.
Sugestiio de oradio:
"Pai, sabemos 0 quanto Maria deve ter conftado em ti. Mesmo quando
ela sofreu a perda do Filho, com certeza sabia que Ele morrera pelos pecados do
mundo. Senhor, pedimos que plantes em nosso coracdo aquela mesma confianca
que havia no coracdo de Maria. Por favor, da-nos forca e sabedoria para conftar e
seguir um ao outro como Maria e Jose fizeram, nos tempos maus e tambem nos
bans. Com a Senhor sendo a nosso Pastor, sabemos que a nosso casamento pode
sobreviver a dor, as mudancas de residencias, a morte na familia, as dificuldades
ftnanceiras e a qualquer outra coisa que aparecer. Obrigado, Pai, por criar-nos a
Tua imagem e dar-nos a habilidade de confiar, venha 0 que vier. "
1.

Descreva

0

sentimento

de confianca que

e gerado

em seu coracao

que voce se aproxima de Deus. E como se aproximar
um pai terreno em quem pode confiar?

a medida

de um pai? Voce teve
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2. De que maneira a licao de hoje da a voce urn novo significado para Pai dos

ceus?

3. Como 0 termo Pai ajuda voce a entender Deus? Como voce confiara mais
nele? Como se sentira a respeito dele a partir de agora?

Facam uma lista de confianca da familia e discuiam sabre ela
Facam urn estudo sobre a confianca na familia. Enumerem todas as maneiras como uma esposa deve confiar em seu esposo. Citem todas as maneiras
como 0 marido deve confiar em sua mulher. Entao, examinem a si mesmos.
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e

Como VOcestern agido nessa area? Agora hora de compartilharem seus resultados corn 0 conjuge, Que cada urn discuta sobre os pontos fortes e os fracos.
Voces poderao descobrir que aquilo que pens am ser uma fraqueza particular
seu conjuge nfio ve assim. Esse e urn born assunto para conversarem.

Facam uma lista de confianca para as filhos e discutam sabre ela
Ambos devem fazer urn estudo sobre confianca dos filhos. Enumerem todas as formas como os filhos devem confiar ern seus pais. Citem todas as formas como os pais devem confiar em seus filhos. Examinem sua habilidade de
confiar nos filhos. Agora, comparem suas listas. Voces podem ajudar urn ao
outro na questao da confianca entre pais e filhos?
Os filhos confiarao nos pais na mesma proporcao ern que os pais confiarao
neles. Por que? Porque os filhos adquirem suas atitudes mais por observarem
as acoes dos pais, e nao apenas pelas palavras destes.
Embora este livro seja sobre os casais da Biblia, este
para aplica-lo aos filhos.

e urn

born momenta
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Independente

do que pare<;a ser urn pequeno cornego, apesar de

cada obstaculo, frustracao e inimigo que possa ser encontrado ao
longo dos anos, os casais de hoje precisam saber especialmente que,
se confiarem em Deus, como Zacarias e Isabel fizeram, e comprorneterem-se sem reservas a ser urn em Cristo Jesus, eles chegarao a seus

anos finais cheios de bencaos sem medidas.

~a.~~

C~~
Lucas

1.5-25, 57-80

A hist6ria de Zacarias e Isabel ocorre no ocaso da vida deles, e como muitos outros casais mais velhos, eles aprenderam a ter content amen to e companheirismo em seu relacionamento.
Eles desfrutavam urn do outro, olhavam a
vida pela mesma perspectiva e estavam felizes por realizarem a obra de Deus.

o que

acontece quando as pessoas chegam aos 50 anos de idade hoje? Sem
percebermos, alguma coisa em nosso interior muda, como se urn interruptor
fosse desligado. Ja nao tentamos impressionar as pessoas com a nossa vida.
Pensamos que elas tern de aceitar-nos como somos. Nao nos esforcamos tanto
para nos superar ou ser mais do que realmente somos. A palavra mais apropriada para descrever a nossa vida depois que fazernos 50 e: confortaoel.
Ficamos confortaveis

com quem somos e com

vida. Viver e como subir uma montanha,
ainda mais confortavel.
o seu lar,

0

Voce esta confortavel

seu trabalho,

0

que Deus faz na nossa

mas depois dos 50 e uma viagem
consigo mesmo, com

e ate com as coisas que aprendeu

0

ambiente,

e as atitudes

que

adquiriu.

De acordo com I Crimicas 29.11, qual deve ser a oraciio ao final de nossa
vida? E pelo que devemos orar?
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Todos nos conhecemos casais .que ja estao juntos ha tanto tempo e parecem
conhecer-se tao bern que as discuss6es passam a ser poucas ou raras. Eles aprenderam, ao longo dos anos, como reagir ao outro e como plantar sementes para
o pensamento, e quais assuntos SaD importantes para nao se abrir mao, Seus sonhos e objetivos se mesclaram em urn padrao plausivel, tornando-se satisfatorio,
e, mais uma vez, confortavel.
Zacarias e Isabel estavam confortaveis urn com 0 outro. E eles serviam ao
Senhor juntos como uma equipe. Zacarias servia fielmente no templo, enquanto
Isabel estava fielmente em casa. Eles concretizavam a ideia de casamento que 0
Senhor pretendia ver na vida de urn casal ao colocar Adao e Eva juntos no jardim: Portanto, deixara 0 uariio 0 seu pai e a sua mde e apegar-se-d sua mulher, e seriio
ambos uma carne (Gn 2.24). Zacarias e Isabel eram urn.

a

Embora nao possamos inferir muita coisa daquilo que a Bfblia silencia, nao
ha registro de alguma discussao ou inquietacao entre Zacarias e Isabel. A fe visivel e a comunhao pessoal com 0 Senhor, sem duvida, cultivaram urn coracao
amavel e generoso urn para com 0 outro, em uma relacao com muito carinho. E
companheirismo no casamento leva a quietude no estilo de vida da pessoa.

Se soubesse com antecedencia que viveria feliz para sempre,
voce provavelmente nao trabalharia no seu casamento para torna-lo
melhor, nem aprenderia com os seus erros. Afinal, Jelizes para sempre

e a meta de todos

os casamentos. Mas, voce nunca sabe previamente

o que vai acontecer; portanto, faca tudo
casamento seja 0 melhor possivel.

0

que puder para que

0

seu

Existe uma meta melhor do que se esforcar para ser feliz urn
dia. A melhor meta e encontrar 0 companheirismo a cad a dia. E desenvolver 0 companheirismo demand a tempo.
Farniliarizar-se com os pensamentos, os objetivos e os gostos do
outro exige tempo. as sonhos e as metas devem ser planejados par
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ambos. Uma vida de companheirismo
conforto para sua vida.

e gratificante

e trara grande

o contentamento e, na verda de, born;

por outro lado, se alguem
recua, contentando-se em viver no passado,
dificil estar pronto
para as bencaos e as surpresas de Deus. Ele nem sempre cumpre
nossos sonhos e vis6es imediatamente. As vezes, os milagres pro-

e

metidos nascern rnuitos anos de fidelidade ap6s a sua concepcao,

Uma ameaca

a felicidade

Embora parecesse que 0 casamento de Zacarias e Isabel fosse tranquilo, havia uma pequena nuvem escura sobre eles.

De acordo com Lucas 1.7, que era esse problema?

•

Companheirismo: Preferem urn ao outro a todas as demais
pessoas.

•

Tranquilidade: Nao perdem

•

Contentamento: Aceitam e confiam na vontade de Deus para
cad a urn e para 0 casal.

•

Compromisso: Seus coracoes estao unidos, mesmo que as
mentes nao estejam.

0

controle sobre as emocoes.
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Naqueles dias, nao ter filhos era indesejavel e geralmente
tava com

0

estigma da duvida quanta

a aprovacao

0

casal se defron-

de Deus para aquele casa-

mento. Isso era de central importancia para uma familia que guardava a alianca,
pois os filhos eram considerados uma heranca do Senhor.
A esterilidade de Isabel poderia ate lancar duvidas entre os sacerdotes se
Zacarias estava apto para ministrar no templo. Afinal, um homem teria de governar bem a sua familia para poder exercer

0

sacerd6cio, e Zacarias tinha ape-

nas um casamento, e nao uma familia.

Como eles lidaram com

0

problema?

Ainda que Zacarias e Isabel nao tivessem filhos, eles pareciam aceitar isso
com paciencia. Nao existe registro de que Zacarias tenha culpado sua espoca
pela falta de herdeiros. Alias, ele continuava a servir a Deus como se 0 problema
nao existisse. Tambem podemos continuar servindo a Deus com confianca, apesar dos
problemas que enjreniamos, niio permitindo que eles nos impecam de adorar 0 Senhor.
Nunca havera um momenta perfeito para servirmos a Deus neste mundo
imperfeito. Se formos esperar que todos os problemas desaparecam para entao
servirmos a Deus, nunca 0 serviremos.
Zacarias demonstrou estar nao apenas apto, mas tambem previamente requisitado para 0 service do templo. E ele nao desistiu do seu casamento. Na literatura rabiruca, ha indicacao de que alguns sacerdotes se divorciavam de suas
esposas para casarem-se com mulheres mais jovens que pudessem ter filhos.
Mas, isso nao aconteceu no caso de Zacarias e Isabel.

o que urn casal deve

fazer quando os problemas surgem?

Embora nao haja uma resposta perfeita, existem principios gerais que podem ajudar um casal, guiando-o pelas aguas turbulentas. 0 casal deve:

1. Orar junto para que Deus lhe de sabedoria.
2. Procurar na Biblia os principios necessaries para resolver ou
conviver pacificamente com determinado problema.
3. Incentivar continuamente um ao outro ern fe e em amor.
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0

Esperar pacientemente pela resposta e pelo direcionamento de
Deus para 0 assunto em questao.

6. Ser sempre testemunha da forca e da bondade de Deus quanta
a quando e como Ele responder.

De acordo com Mateus 6.33, que atitude devemos ter
perante Deus e a vida?

Urn dia de transformacao de vida
A maioria dos casais e capaz de olhar para tras e visualizar urn dia em que
houve uma bifurcacao na estrada. Alguns casais tern rnais de urn dia decisivo,
que mudou 0 destino deles.
Ha aqueles que tiveram urn dia incrivel de bencaos, outros tiveram suas
vidas dilaceradas de repente. E pode haver promocoes, demissoes, a descoberta
de urn cancer, ou uma queda financeira. Urn dia pode acontecer uma mudanca
para outra cidade, urn parto ou uma realizacao incrivel.

Quando niio tiver certeza sobre 0 futuro, qual deve ser a sua atitude?
Leia Romanos 4.18 para responder.
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Em apenas urn dia de transformacao de vida, todo

0

ministerio de Zacarias

e Isabel foi selado para sempre, em uma significancia historica.

o que houve

de especial naquele dia?

Zacarias tinha recebido a rara honra de queimar incenso e fazer as oracoes
por uma semana no Lugar Santo do templo. 0 estudo das antiguidades judaicas
revel a que nenhum sacerdote foi escolhido duas vezes na vida para essa tarefa,
e por serem muitos sacerdotes, a maioria nunca recebeu essa honra.

Qual deve ser a nossa resposta quando Deus nos da uma missiio?
Leia Hebreus 11.6 para responder.

Deus escolheu 0 justa e fiel Zacarias para esse service e para aquele momento em particular, em que Ele reproduziria a promessa feita a Abraao em
sua avancada idade. Foi durante aquele service no Lugar Santo do templo que
o arcanjo Gabriel foi enviado para proclamar a resposta as oracoes de Zacarias.
Isabellhe daria urn filho, entre os filhos dos homens, nao haveria outro igual.

Por que Deus prorneteu urn filho a Zacarias?
Mesmo depois de Zacarias ja estar velho demais para ter filhos, parece
que ele ainda continuava pedindo urn filho ao Senhor. 0 anjo disse a Zacarias:
Niio temas, porque a tua oraciiofoi ouvida, e Isabel, tua mulher, data
(Lc l.13b).

a luz

um filho

o texto biblico original sugere que eles oravam continuamente por urn filho.
Qual homem nao quer urn fiIho para dar continuidade ao seu nome e propagar
a linhagem da familia? Qual pai no ministerio nao quer ter urn filho que sirva ao
Senhor e continue

0

seu rninisterio?
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Por que Deus fez Zacarias ficar mudo?
Analisando superficialrnente, isso parece urna reacao cruel. Deus lhe deu a
rnelhor noticia que ele poderia irnaginar, e depois tirou a sua habilidade de rir,
chorar

OU

gritar de alegria. Zacarias, alem de nao poder responder, nao podia

sussurrar a noticia aos ouvidos de sua rnulher, ou cornentar corn urn amigo na
hora do lanche.

De acordo com Lucas 1.20, por que a capacidade dejalar foi retirada de Zacarias?

•

Prirneira oportunidade.

•

Unica oportunidade.

•

lntima oportunidade.

o que

Zacarias aprendeu com essa experiencia?

Toda vez que Deus trabalha ern nossa vida, devernos aprender urna licao.
Nessa experiencia, Zacarias aprendeu, ern prirneira mao, sobre 0 grande poder
de Deus: Ele pode fazer qualquer coisa. [Essa foi sua prirneira licao]
Segundo, Zacarias aprendeu a ter rnais hurnildade. Assim, ernbora ele tivesse orado fielrnente por urn filho ao longo dos anos, quando 0 rnilagre enfirn
chegou, ele reconheceu que nao 0 recebeu por rnerecirnento.
E terceiro, sua fe foi fortalecida. Quando finalrnente

0

filho nasceu, Zacarias

obedeceu a Deus corn fidelidade. Os vizinhos pressionavam

0

casal para que

0
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nome do pai, uma honra para qualquer pai, mas Zacarias

obedeceu a Deus e deu ao bebe

o que geralmente
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0

nome de [oao.

esta por tras das reclamacoes no casamento?

Assim como Zacarias expressou sua duvida por meio de uma reclamacao,
hoje muitos casais expressam sua descrenca por meio de reclamacoes. Alguns
talvez digam: "Minha esposa (ou meu esposo) nunca muda". Outros reclamam
que nunca conseguem livrar-se das dividas. As pessoas se queixam que as coisas
nunca irao melhorar.
Precisamos lembrar-nos da simples verda de que 0 anjo disse sobre a
concepcao de Isabel: Porque para Deus nada e impossivel (Lc 1.37). Entao, olhe
alem das circunstancias
coisas.

naturais e veja

0

poder de Deus, que pode todas as

A mesma verda de se aplica aos problemas financeiros ou qualquer outra
circunstancia que pare<;ainalteravel aos nossos olhos. Deus pode fazer qualquer
coisa que Ele deseje. Lembre-se apenas que a fe verdadeira agrada a Deus e contribui bastante para que nossas oracoes sejam respondidas.

Por que Maria visitou Isabel?
o anjo que apareceu a Zacarias tambem disse a Maria que ela conceberia
o Filho de Deus em seu ventre. 0 anjo entao a incentivou com a noticia de que
sua prima, Isabel, tinha concebido urn filho. E era natural que Maria viajasse de
sua casa em Nazare e fosse ficar urn tempo com Isabel. Talvez a jovem Maria
nao quisesse que sua gravidez fosse revelada, ou talvez quisesse aprender com
Isabel.

Quando Maria cumprimentou Isabel, esta segurou 0 ventre e disse uma
coisa incrivel. De acordo com Lucas 1.44, 0 que ela disse a Maria?
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•

Inacreditavel: Era muito born para ser verdade.

•

Angustia: Seria dificil demais para sua esposa engravidar
naquela idade.

•

Descrenca: Era muito diffcil de aceitar, visto que os dias de
milagres haviam se passado.

Isabel, entao, fez 0 seu grande pronunciamento a Maria: Bendita es tu entre as
mulheres, e e bendito 0 fruto do teu ventre! E de onde me prouem isso a mim, que venha
visitar-me a miie do meu Senhor? (Lc 1.42b,43).
Observe a percepcao espiritual de Isabel nessa declaracao, a experiencia de
fe desta mulher entrou em foco. Ela entendeu quem era 0 filho de Maria e alegrou-se, porque esta jovem foi achada digna da maior honra.
Maria teve

0

privilegio com

0

qual toda mulher judia sonhava, ser a mae do

Libertador prornetido por Deus. Nao houve ciumes por parte da mulher rnais

velha, Isabel, ela se regozijou com a jovem Maria.

A conclusao do contentamento
Oito dias apos 0 nascimento de urn menino judeu, ele e circuncidado. E nessa data 0 nome da crianca e confirmado. Muitas vezes, isso se torna urn grande
evento familiar; por isso, e costume preparar uma festa para a familia celebrar 0
nascimento de urn menino.

Por que os vizinhos de Zacarias queriam que
mesmo nome do pai?

0

menino tivesse

Eles provavelmente nao sabiam da experiencia que Zacarias tivera com

0

0

anjo,

pois ele nao podia falar ja que estava mudo. E eles nao sabiam que Deus ja havia dado
a crianca 0 nome de [oao. 0 que eles sabiam e que a concepcao havia sido bastante
incomum, pois apenas tinham ouvido lendas de pessoas daquela idade conceberem.
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Seria normal colocar 0 nome do pai, Zacarias, no menino, visto que ele era
da tribo de Levi e certamente entraria no ministerio do templo. Os vizinhos estavam apenas tentando honrar 0 pai da crianca e preservar a tradicao da epoca.

Por que Isabel resistiu?
Quando os vizinhos quiseram chamar 0 menino de Zacarias, Isabel disse
nao, pois 0 nome dele era [oao. Embora a resposta firme de Isabel estivesse cheia
do Espirito Santo, ela nao teria falado sem confirmar com seu marido.
Mesmo que Zacarias nao pudesse falar, de alguma forma os pais haviam
entrado em acordo de antemao. Mas, para que a circuncisao pudesse prosseguir,
Zacarias teve de escrever instruindo que chamassem 0 menino de [oao.

Mais urn rnilagre para Zacarias!

e

Em urn ato de fe e obediencia, 0 velho pai escreveu: 0 seu nome foao (Lc
1.63b). Na mesma hora, Deus abriu a boca de Zacarias e ele pode falar, e todos
se maravilharam e perguntavam 0 que aquilo poderia significar com respeito em
relacao a crianca.
Zacarias obedeceu a Deus, 0 milagre aconteceu e a promessa se cumpriu. 0
Espirito Santo encheu 0 coracao de Zacarias para [que ele pudesse voltar a] falar.
as extensos louvores de Zacarias sugerem que 0 Senhor estivera ministrando ao
seu coracao e a sua mente durante todo 0 periodo em que 0 sacerdote esteve em
silencio. As exultantes palavras da obra de salvacao do Pai pelo Seu povo agora
san chamadas de Benedictus (ou Cantico de Zacarias).

Qual era

0

tarnanho daquele rnilagre?

Durante anos, Zacarias e Isabel desejaram urn filho. E Deus excedeu 0 desejo deles de forma abundante. Zacarias pedia urn filho para dar continuidade ao
seu ministerio, mas 0 Senhor elevou a resposta a urn nivel superior.

De acordo com Lucas 7.28, a que Jesus disse concernente a loao Batista?
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mais importante a nascer. Ele anunciaria

ao mundo a vinda do Messias.

Estar confortaoel em um mundo desconjortaoel
A maioria das pessoas nao gosta de mudancas, deslocamentos, transicoes,
e especialmente da ansiedade que acompanha uma ameaca inesperada e perigosa. Entretanto, 0 cristae e exortado a ter confianca em Deus a todo tempo e
em todas as circunstancias, porque Deus e born acirna de tudo e tern urn plano
perfeito para nos cumprirmos.

o objetivo diario

do povo de Deus deve ser habitar em Cristo 00 14.20) e a

paz de Deus, que excede todo 0 entendimento, guardara os voss os coracoes e os vossos
sentimentos em Cristo Jesus (Fp 4.7).

Aceitem

0

inesperado como uma chamada

aIe

Certo dia, tudo mudou para Zacarias e Isabel. 0 sonho deles se tornaria
realidade. Mas, por causa da idade avancada, aquilo era totalmente inesperado. Quando Deus lancar 0 inesperado em seus braces, receba-o como fez Zacarias e Isabel. Sua [oportunidade de fazer a sua] maior obra para Deus po de
vir quando voce menos esperar, Sua maior obra de
esquina.

fe

po de estar bem ali na
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Recebam a futuro de bracoe abertos

e

Voces nunca serao velhos demais para ter urn born futuro, porque nos desafios futuros que Deus gosta de revelar-se. Geralmente, nao sera a respeito do
passado que 0 Senhor se manifestaral As pessoas se aposentam em sua profissao
quando cumprem 0 tempo de service estabelecido pelo governo [na funcao em
questao]. Se os jovens, entao, nao tiverem uma carreira nem urn prop6sito maior
na vida, sera melhor que se aposentem".
II

Zacarias pensava que estava terminando

0

trabalho de sua vida, mas ele nao

sabia que a sua maior missao para a obra do Reino de Deus estava no futuro, em
criar seu filho para ser urn grande profeta. Ele teria de preparar seu filho para
tornar-se

0 Jolio Batista

que prepararia a caminho para Jesus Cristo.

Deixem seus JUhas subirem em seus ombros para alcancarem mais alto
Nao ensinem seus filhos a somente seguir os seus passos. Ensinern-nos a
subir em seus ombros para poderem chegar mais alto e mais longe do que voce
chegou. Criem neles urn desejo de alcancar as estrelas.
Zacarias foi grande mente usado por Deus como urn sacerdote. A Biblia 0
descreve como urn homem justo perante Deus, vivendo irrepreensivelmente em todos
as mandamentos e preceitos do Senhor (Lc 1.6). Isso e mais do que born, isso e 6timo!
Seria muito dificil alguem viver uma vida mais justa que a de Zacarias. Mas,
seu filho Ioao foi ainda melhor que ele. Isso significa que Ioao Batista foi maior
que Abraao, Moises, Davi e os profetas. Perceba que Zacarias teve sua maior
chamada depois que ja estava velho e pronto

e

0

suficiente para aposentar-se.

Escrever os seus pensamentos
uma atividade que 0 faz pensar com clareza
sobre 0 assunto. Como voce esta decidido a construir urn casamento s6lido, use
as perguntas seguintes para guiar seus pensamentos e suas anotacoes. Lernbre-se de que escrever esclarecera seus pensamentos enquanto voce anota as coisas
que planeja fazer.
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Sugestt10 de oraciio:
"Senhor, temos conversado sobre 0 conforto do nosso companheirismo em nosso casamento. Gostariamos de ter essa intimidade contigo
tambem. Sabemos que isso demanda um tempo de eilencio e escuta da
nossa parte, niio e mesmo? Queremos viver iiio perto de ti que oucamos
a Tua voz acima de todas as outras. Por favor, mostra-nos que a velhice
ainda produz frutos. Queremos que nosso esforco como casal produza
muitos frutos."

1. Quais foram as licoes que voce aprendeu sobre contentamento ao estudar
este capitulo? 0 que

e estar confortavel?

2. Em quais momentos da sua vida, voce se sentiu mais confortavel? Por que?
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e urn daqueles que esta sempre planejando

0

futuro, mas nunca vive

o presente? 0 que seria necessario para que voce se sentisse confortavel?
Como voce sabera quando desviar a sua atencao do futuro para

0

presente?

4. Zacarias e Isabel tiveram de planejar outra vida ap6s a primeira vida deles.
Como voce teria se sentido se algo maravilhoso acontecesse a voce neste
momento? 0 que voce faria?

Continuem a namorar
Continuem namorando durante toda a vida de casados! Nunca se esque<;am
dos bons momentos que passarem juntos. As vezes,
a urn conforto espiritual.

0

conforto social pode levar
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Se voces estiverem bem com Deus, isso transparecera em sua vida. Seu conjuge vera isso e mais cedo ou mais tarde voce 0 influenciara .. Portanto, continuem buscando aqueles momentos em que voces se sentem confortaveis urn
com

0

outro.

Facam urn esforr;o a mais nas ocasioes especiais
Nao deixem seu conjuge passar despercebido. Tentem manter urn ao outro
felizes do mesmo modo que no inicio do relacionamento. Continuem enviando
cart6es e flores, e nao se esquec;am dos presentes, presentes de natal, de aniversarios, de dia dos namorados e outros dias especiais.
Quando 0 desejo sexual entrar em declinio, nao se esquec;a de que a necessidade de confirmacao intima e maior. Usem toda ocasiao para dizer a seu
companheiro que ele especial.

e
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lniroduciio - Neil T. e Joanne Anderson

Liberdade em Cristo, Carefree, Arizona

Elmer e Ruth sao nossos amigos, e Neil teve 0 privilegio de ser
coautor do livro Rivers afRevival [Rios deavivamento] com Elmer. Ja
almocamos juntos inumeras vezes e adoramos compartilhar 0 que
Deus esta fazendo em nossa vida. Portanto, para nos e urn privilegio escrever esta introducao para nossos queridos amigos.
Pessoas no mundo inteiro estao vivendo cativas das mentiras
em que acreditam. Jesus disse que a verdade nos libertara, mas 0 pai
da mentira se infiltrou nas classes sociais e enganou 0 mundo todo
(Ap 12.9). Consequentemente,

0

mundo inteiro esta sob

0

poder do

maligno (1 Jo 5.19).

o Senhor

sabia qual seria a batalha principal, portanto Ele teve

de enviar uma mensa gem poderosa para a Igreja primitiva. Seu julgamento parece urn tanto severo em relacao ao crime, mas foi necessario para que a igreja sobrevivesse.
Por que Satanas encheu 0 coracao de Ananias e Safira para
mentirem? Elmer corretamente destaca que 0 coracao deles nao era
reto diante de Deus. Como casal, eles concordaram previamente em
mentir, e isso custou a vida deles.
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As implicacoes de mentir urn para 0 outro no casamento podem nao trazer as consequencias imediatas que Ananias e Safira sofreram, mas elas virao certamente. Casamentos ja foram desfeitos
porque urn ou ambos se recusaram a andar na luz e falar a verdade
para

0

outro.

A intimidade e a unidade no casamento estao baseadas na confianca. Se nao podemos acreditar no outro, nao podemos confiar
tambem. Se formos pegos em uma mentira, podemos escolher perdoar urn ao outro, mas, uma vez perdida a confianca, sera dificil

reconquista-la.
Paulo diz em sua Carta aos Efesios Pelo que deixai a mentira e
falai a verdade cada um com 0 seu proximo; porque somos membros uns
dos outros. Irai-vos e ndo pequeis; niio se ponha 0 sol sobre a vossa ira. Niio
deis lugar ao diabo (Ef 4.25-27). Tal honestidade emocional e verbal e
o que mantern os casamentos unidos e 0 inimigo longe. Que 0 born
Senhor possa capacita-Ios a colocar em pratica em seu casamento as
palavras de Paulo.

~a.~~tii:T~~
C"-~e..~~

Atos 5.1-11
Ananias e Safira viviam no que muitos acreditam ser a maior igreja de todos
os tempos, e eles frequentavam essa igreja quando ela estava experimentando
suas maiores vitorias. Nunca mais haveria de existir tal unidade numa igreja local, como a que era evidente na Igreja primitiva de Jerusalem. Todos os que criam
estavam juntos e tinham tudo em comum (At 2.44).
A igreja tinha a sua maior forca na pregacao. Tres mil pessoas haviam
sido salvas no dia de Pentecostes, e mais tarde cinco mil foram adicionadas

a igreja

(veja At 4.4). Muitos dos que estavam na igreja tinham vis to Jesus fi-

sicamente, e naquele momenta estavam vivendo no poder do Espirito Santo
que habitava neles.
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Que 6timo momenta para viver, e que cidade 6tima na qual ministrar! Voce
nao poderia encontrar urn lugar melhor ou uma igreja melhor para criar a sua
familia. Ananias e Safira, que eram membros dessa igreja, tinham tudo, mas
jogaram fora.
Hoje, no ambito legal, nos Estados Unidos se a esposa planeja urn crime
com 0 esposo, mas nao 0 executa, ela e uma conspiradora. Alguns podem pensar
que ela so e culpada de ocultacao, mas, segundo a lei, ela tao culpada do crime

e

quanta

0

marido. Aqueles que dirigem

0

carro de fuga do ass alto sao tao culpa-

dos quanta aqueles que apontam a arm a e roubam

0

dinheiro. Na hist6ria de

Ananias e Safira, eles sao igualmente culpados de pecar contra Deus.

Cuidado! Em meio a urn grande mover de Deus, Satanas solta
toda sua ira e vinganca, atacando de forma severa os servos de Deus
mais fieis. Ananias e Safira tinham tudo ao seu favor - reputacao e
nomes honrados para 0 seu legado-, mas as suas riquezas os trairam porque nao foram sabios.
Eles poderiam ter feito a igreja toda sofrer, pois eram mode105 a serem seguidos, e falharam.

Cuidado!

Satarias e forte e pode

faze-loa conspirar para que pequem juntos. 0 que Deus diz sobre
salario do pecado?

0

Quais eram as boas condicoes de Ananias e Safira?
Eles nao apenas desfrutavam de urn 6timo ambiente na igreja, mas cad a
urn deles tinha 0 perdao dos pecados por conhecer e aceitar Cristo Jesus como
Salvador. Provavelmente, eles ate tenham ouvido Jesus pregar, pois viveram em
uma epoca pr6xima a crucificacao de Cristo.
Ananias e Safira tinham outras coisas a seu favor: seus pais os criaram sob a
influencia de [eova: eles lhes deram nomes especiais que indicavam seu compromisso com 0 Senhor. Ela recebeu 0 nome de Safira, que significa linda e agradavel;
Ananias recebeu urn nome que significa [eoo«

e gracioso.
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Ananias e Safira nao apenas viviam ern uma igreja pr6spera no sentido espiritual, eles tarnbem eram pr6speros financeiramente. A Biblia indica que eles
tinham possess6es que valiam pelo menos 0 suficiente para chamar a atencao da
igreja. Quando eles trouxeram 0 dinheiro que disseram ser da venda da propriedade, a maio ria das pessoas sabia disso.
E, alem de tudo isso,

0

casal tinha permissao

da igreja de Jerusalem

para

ter acesso as operacoes diarias da igreja. Eles podiam ir e vir entre os lideres da
igreja, algo que nem todos os membros podiam fazer. Esse casal era reconhecido pelos lideres da igreja de forma que trazia sua oferta a Deus ja esperando
fosse aceita como outras ofertas eram.

o

que trouxe

0

problema deles

que

a tona?

Havia urn homem na igreja que tinha propriedades

ern Chipre. 0 nome dele

era Jose, mas os ap6stolos 0 chamavam de Barnabe, que significa filho da consolafiio. Aparentemente, ele nao era urn cristae comum, mas tambem tinha 0 dom da
oratoria e motivava as pessoas a estar perto de Deus.
Barnabe possuia urn pedaco de terra ern Chipre, sua cidade natal. Ele, possuindo uma herdade, vendeu-a, e trouxe a preco, e 0 depositou aos pes dos ap6stolos (At
4.37). Barriabe nao era obrigado a ofcrecer

0

dinheiro a Deus, mas parece que

sentiu vontade de faze-lo,
Talvez a linhagem

da familia desse homem nos conte sua historia. Ele era

levita e sacerdote vindo da familia levitica. E os levitas nao poderiam
priedades

ter pro-

segundo a Lei do Antigo Testamento (Dt IS. 1). Mas, de alguma forma,

Barnabe se distanciou da ordem de Deus e acabou possuindo
Ao converter-se, imediatamente

uma propriedade.

entregou a vida ao Senhor e comecou a pre-

gar para os outros. Quando Deus 0 convenceu de ter quebrado a Lei do Antigo
Testamento, ele fez algo que nao precisava mais fazer: vendeu seu lote e entregou-o ao Senhor. Uma vez que ele nao mais seria urn sacerdote e nao mais vivia
sob a Lei do Antigo Testamento, muitos acreditam que Barnabe nao precisava
fazer 0 sacrificio que fez. Mas ele vendeu e deu tudo a Deus.
Barnabe nao entregou

seu dinheiro

para se tornar urn Iider, mas era urn

lider que ofertou seu dinheiro. No entanto, Ananias e Safira fizeram

0

Aparentemente, eles ofertaram seu dinheiro na esperan<;a de conseguirem
nhecimento e urn lugar de lideranca na igreja.

oposto.
reco-
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o que Deus requer de voce antes que de a Eu: 0 seu dinheiro?
Leia 2 Corintios 8.5 para responder.

Quais eram os problemas interiores de Ananias e Safira?

o casal cometeu uma fraude, buscando 0 mesmo reconhecimento que Barnabe conseguiu. Aparentemente, eles tinham inveja da posicao de lideranca
dele, entao pensaram que poderiam comprar uma posicao espiritual por meio
de uma doacao a igreja.

De acordo com Atos 5.1,2, a que eles jizeram?

Eles foram inteligentes

0

suficiente para nao relacionarem

0

dinheiro di-

retamente ao pedido de uma posicao. 0 casal apenas deixou implicito

0

que

pretendia por meio da quantidade entregue e do momenta oportuno escolhido.
Eles queriam receber honra!

Como devem ser nossas atitudes ao ofertarmos? Leia 2 Corintios 9.7.
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o problema

de Ananias e Safira desejarem tanto receber honra era uma evi-

dencia de outro problema: a confianca deles estava em suas financas, Eles provavelmente ja tinham esse problema antes de tornarem-se membros da igreja.
E Ananias e Safira trabalharam
significava muito para eles.

de forma ardua por aquele dinheiro, por isso

Por terem a seguran<;a no dinheiro, pensavam que, se ofere cessem

0

que era

precioso, conseguiriam algo precioso em retorno, honra. Mas, os que creem em
Deus nao devem colocar sua confianca no dinheiro, nem usa-lo para conseguir

0

que querem. A mordomia biblica significa usar de forma adequada seu tempo,
talento e tesouros, isso para a gl6ria de Deus.

De acordo com Lucas 16.11, par que lidar com a dinheiro de forma
apropriada e importante para Deus?

Quais eram os problemas extemos de Ananias e Safira?
Ananias e Safira combinaram para juntos enganarem a igreja. Eles ficaram
com uma parte do dinheiro e trouxeram 0 resto para a igreja a fim de conseguirem 0 mesmo reconhecimento que Barnabe conseguira. Talvez, eles ate tenham dado a mesma quantidade que Barnabe havia ofertado; mas, nao importa
o quanta de ram, eles sugeriram [enganosamente], com aquela atitude, que a
quantidade fosse

o que Mateus

0

valor total que receberam por terem vendido a propriedade.

25.26 diz sabre as pessoas que fazem mau usa do seu dinheiro?
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Diz-se que Ananias e Safira colaboraram urn com 0 outro para mentir. A
Bfblia diz: Sabendo-o tambem sua mulher (At S.2b). Aquele era urn plano calculista,
para enganar a todos na igreja. Sera que esse casal pensou que poderia enganar
Deus? Aquele que conhece todas as coisas nao deixaria essa transgressao passar
sem julgamento e ilesa.

Como Pedro sabia que eles estavam enganando a igreja?
A Biblia nao nos diz exatamente

~e./~~

como Pedro descobriu que Ananias e
Safira estavam mentindo. Mas, havia
varias maneiras para ele descobrir.

~~~~
~~~~/

~~r-~
~~~..-~.
esconder

0

Talvez, alguem na igreja soubesse da
venda e do valor real que eles tinham
recebido, e falou para Pedro. E dificil
pecado dos homens. E esconde-lo de Deus e impossivel.

Talvez ninguem tenha contado para Pedro. 0 Espirito de Deus pode ter falado para ele. de rnaneira sobrenatural. 0 Espirito de Deus pode ter comunicado
a Pedro dando-lhe discernimento.

Em Joao 16.13,

0

que Jesus promete?

Logo, Pedro poderia saber que Ananias estava mentindo. Talvez, quando
Ananias fez urn alvoroco para entre gar 0 dinheiro, 0 Espirito de Deus sussurrou,
ao ouvido de Pedro, a verdade sobre aquela oferta. Nunca saberemos como

0
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ap6stolo tomou ciencia do fato, mas podemos ter a certeza de que ele entendeu
o que acontecia.

Como Pedro resolveu urn problema tao complicado?
Aquele era urn problema que poderia ter passado despercebido. Entretanto,
quando Pedro descobriu, ele teve de colocar ordem naquela situacao s6rdida.
Primeiro, Ananias e Safira nao precisavam ter vendido a propriedade, pois era
deles, e Deus honra a posse de propriedades. Segundo, eles nao precisavam dar
todo seu dinheiro para a igreja (At 5.4). Deus havia exigido 0 dizimo (10%) no
Antigo Testamento, e eles poderiam ter dado isso ou mais, caso desejassem.

Por que devemos dar dizimos e ofertas a Deus?
Veja Malaquias 3.10 e Prooerbios 3.9,10 para responder.

Terceiro, eles eram obrigados a dizer a verdade. Urn dos Dez Mandamentos
nos instrui a nao mentir, mas Ananias e Safira ignoraram os mandamentos de
Deus. E eles eram obrigados a dizer a verdade porque estavam ofertando ao
Senhor Jesus, que disse: Eu sou a verdade (Jo 14.6b).
E em quarto lugar, eles combinaram de mentir juntos. Pedro sabia, pois disse: Niio mentiste aos homens, mas a Deus (At S.4d). Ele nao os acusou de serem egoistas e ficarem com parte do dinheiro, tampouco lhes ordenou que dessem aquela quantia. Pedro os acusou de cobica, porque combinaram uma mentira. Eles
queriam reconhecimento, e conseguiram, mas nao da forma que almejavam.

Por que Deus os julgou na mesma hora?
Parece que hoje Deus nao julga os pecados na me sma hora. Se Ele 0 fizesse,
haveria muitos funerais em nossas igrejas. Mas, por aquele pecado Deus logo
atingiu 0 casal com a morte.
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Primeiro, se tivessem saido impunes daquela fraude, eles teriam corrompido os alicerces da Igreja. Aquilo aconteceu enquanto a Igreja estava comecando
a constituir-se, e Deus quer que a Sua Igreja seja santa.
A igreja de Jerusalem seria urn exemplo para as outras igrejas. Se ela nao
fosse advertida por causa da mentira, todas as outras igrejas seriam prejudicadas. A influencia positiva seria diluida, e a obra de Deus na hist6ria nao teria
sido tao eficaz como foi.
Em segundo lugar, Deus demonstrou como Ele se sente acerca da hipocrisia. 0 pecado do orgulho
urn dos mais graves para Deus, tanto que feriu de
morte urn casal que mentiu para Ele. Estas seis coisas aborrece a SENHOR, e a
seiima a sua alma abomina: olhos altivos, e lingua mentirosa (Pv 6.16,17a). Observe
que Ananias e Safira foram culpados dos dois primeiros elementos nessa lista

e

continua.
Terceiro, Deus os matou porque

0

engano deles poderia ter destruido

0

im-

pulso que a igreja tinha para ganhar almas, mas depois que Deus purificou a
igreja, aquele impulso continuou com mais eficiencia. Depois que a noticia da
morte deles se espalhou, a muliiddo dos que criam no Senhor, tanto homens como
mulheres, crescia cada vez mais (At 5.14). 0 evangelismo se tornou mais eficiente
depois que eles foram julgados.
E tambem ha uma quarta razao: a morte deles atribuiu respeito, entre os
gentios, pela obra de Deus. Quando Ananias e Safira foram rnortos, isso nao
atrapalhou a Igreja de Deus, pelo contra rio, isso a ajudou. Em vez de rirem-se da
Igreja, as pessoas vinham
ela para serem salvas: Mas a povo tinha-os em grande
estima [00'] de sorte que transportavam as enfermos (At 5.13b,15a).

a

Por que Ananias foi enterrado imediatamente?
No mesmo instante, os rapazes envolveram 0 corpo de Ananias em urn
pano, levaram-no para fora e enterraram-no. Isso porque os judeus nao tinham
o costume, como os egipcios, de embalsamar os corpos. Tambern por causa do
mau cheiro, eles enterravam rapidamente;

ainda hoje, muitos judeus fazem

0

enterro nas primeiras 24 horas.
Contudo, pode haver uma terceira razao pela qual ele foi enterrado de imediato:

0

corpo era considerado impuro. Por ter sido julgado por Deus, Ananias

estava impuro, e todos que tocassem nele se tornariam impuros. Em Josue 7, Ad
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tinha pecado contra Deus e trazido reprovacao sobre Israel. Ele foi apedrejado
e enterrado irnediatarnente pelas pedras que foram usadas como instrumentos
de execucao.

Por que Pedro questionou Safira com cuidado?
Apos Ananias ter sido julgado e enterrado, Safira chegou a igreja, cerca de
tres horas depois. Quando ela entrou no templo, Pedro nao a acusou de estar
em conluio, nem a acusou de ser tambern uma conspiradora. Em vez disso, ele
lhe fez uma pergunta cautelosa: Dize-me, vendestes par tanto aquela herdade? (At
5.8b). Quando ela respondeu igual ao marido, Pedro entao fez uma acusacao em
forma de pergunta: Par que e que entre v6s vas concertastes para tentar a Espirito do
Senhor? (At 5.9b).

Como Deus lidou com

0

engano do casal?

Ananias e Safira, em comurn acordo, resolveram enganar a Igreja do Senhor.
Como resultado, Safira tambem sofreu. E logo caiu aos seus pes e expirou (At 5.10a).
Note a palavra logo; ela sugere como devemos lidar corn qualquer pecado ern
nossa vida hojc. Devem.os lidar emu nosso pecado na rnesrnahora, porque e assim
que Deus faz.
Ananias

e Safira provavelmente

queriam

abencoar a igreja ofertando

e

aquele dinheiro, mas Deus nao glorificado quando fazemos algo para Ele
pelos motivos errados. 0 Senhor njio e glorificado quando fazernos a coisa

certa da forma errada; Ele

e glorificado

quando voce julga

0

pecado ern sua

vida.
Portanto, Ananias e Safira trouxeram uma benc;ao duvidosa para a igreja,
nao pelo dinheiro que deram, mas pelo julgamento que sofreram. E houve urn
grande temor em toda a igreja e em todos as que ouviram estas coisas (At 5.11).

Como Ananias e Safira se relacionavam entre si?
Prirneiro, eles trabalhavarn juntos,

0

que seria admiravel porque

0

casal

deve ser urn ern todas as coisas, mas eles trabalharam juntos para urn proposito errado. A Biblia diz que os conjuges serdo ambos uma carne (Gn 2.24b), e Ananias e Safira provavelmente trabalhavam juntos para ganhar dinheiro, mas eles
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mal. Pedro observou que eles concordararn

Espirito do Senhor (At 5.9b).

Que tipo de relacionarnento eles rnantinharn urn com

0

outro?

Ananias e Safira pareciam trabalhar em conjunto, mas, para eles, as aparencias erarn rnais irnportantes que 0 verdadeiro carater. Eles queriam causar uma
boa impressao na igreja e

0

elogio dos homens. E parece que fizerarn urn born

trabalho em esconder os desejos da came. A cobica pelo dinheiro os fez pecar, mas
aparentemente, ate

0 julgamento

deles, ninguem na igreja sabia de sse problema.

Como Ananias e Safira poderiam desculpar-se por aquela desonestidade? Urn
sabe que

0

outro mente [mas nao tom a atitude

algurna]. A hist6ria poderia ter terminado diferente se 0 casal tivesse sido honesto com Deus
e corrigisse urn ao outro. Porem, a desonestidade deles com a Igreja refletia 0 carater corrupto
interior daqueles conjuges, Quando 0 casal nao
se relaciona de forma sincera com a vida, como
pode policiar urn ao outro? Eles nao condenayam nem corrigiam urn ao outro. Ananias e Safira ignoravam a desonestidade urn do outro.
Quando 0 conjuge pega 0 outro mentindo e nao resolve isso de maneira
honesta, 0 que acontecera com eles mais cedo ou mais tarde?
Primeiro, cada urn desejara ser 0 chefe do relacionamento; eles nao aprenderam
a seguinte exortacao bfblica: sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus (Ef 5.21).
Segundo, ambos desejarao receber tudo do casamento, e nenhurn oferecera algo
para

0

outro. E em terceiro lugar, eles farao as contas de quanto

0

outro possui.

Visto que as possess6es eram importantes para Ananias e Safira, eles deveriam manter-se informados sobre quanta dinheiro 0 outro tinha e quanto cada
urn gastava.
Quando 0 rnarido e a mulher fieam contabilizando 0 dinheiro urn do outro,
eles estao provavelmente apontando as falhas urn do outro. Quando esposo e
esposa sempre apontam as fraquezas urn do outro, a critica se torna a "cola"
que une 0 relacionamento conjugal, e esta nao e muito forte. Em vez de ten tar
melhorar, 0 conjuge criticara tambem, Entretanto, 0 amor verdadeiro sempre
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quer que
procuram

0

outro esteja bem. Quando os conjuges edificam urn ao outro, eles nao

0

que criticar, mas sim

0

que elogiar.

A decepcdo da hipocrisia
Podemos tornar-nos cegos quando fazemos urn esforco deliberado e calculado para enganar os outros. Por que? Porque 0 deus deste seculo cegou (2 Co 4.4a).
Assim, aquilo que pensamos ser correto aos nossos olhos pode ser urn pecado
terrivel aos olhos de Deus.

Todos n6s devemos reconhecer nosso potencial interior para pecar
Porque eu sei que em mim, isto e, na minha carne, niio habita bem algum; e, com
efeito, 0 querer esta em mim, mas ndo consigo realizar 0 bem (Rm 7.18). Satanas e urn
rnentiroso. Ele mentira para voce sobre 0 que e certo e 0 que e errado. A unica base
que voce, como servo de Deus, tern para en tender a verdade e a Palavra de Deus.

Se formos honestos com Deus em todas as coisas, niio poderemos ser outra
coisa seniio honestos uns com os outros
Quando somos honestos uns com os outros e com Deus, somos honestos
com a igreja e com 0 mundo. 0 casal deve conversar sobre 0 que esta acontecendo no intimo de cada urn, para que suas acoes sejam coerentes com os sentimentos. 0 dialogo sempre foi

o dinheiro

0

caminho para urn casamento estavel.

pode destruir urn casamento

A maio ria dos casais costuma brigar por
que motivo? Dinheiro! Lembre-se, 0 dinheiro
e apenas urn simbolo dos valores da sua vida.
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deve perceber

reflexo do modo como trata sua pro-

pria vida.
Se voce se deleita no dinheiro e valoriza-o mais do que tudo, ate mais do que
seu casamento, entao sua vida se resume ao dinheiro e as coisas que ele po de
comprar.

A maneira como voce usa seu dinheiro determina como voce maniem a uniiio
em seu casamento
Porque

0

dinheiro

e import ante,

0

seu uso correto reflete

0

uso correto da

sua vida e a maneira apropriada de investi-la ern seu casamento. Ern uma analise final,

0

usa correto do dinheiro e urn dos melhores indicadores de urn casa-

mento solido.

Escrever os seus pensamentos e uma atividade que 0 faz pensar corn clareza
sobre 0 assunto. Como voce esta decidido a construir urn casamento solido, use
as perguntas seguintes para guiar seus pensamentos e suas anotacoes. Lembre-se de que escrever esclarecera seus pensamentos enquanto voce anota as coisas
que planeja fazer.
Sugestao de oradio:
"Senhor, ajuda-nos a niio julgar a outro de forma precipitada. As
vezes, ao preparar a cheque do dizimo, temos pensamentos egoistas sabre
a que poderiamos fazer com aquele dinheiro. Mas, lembramo-nos

da his-

toria de Ananias e Saftra e iambem dos versiculos do livro de Malaquias
sabre roubar ao Senhor: "Roubara a homem a Deus? Todavia, vas me
roubais e dizeis: Em que te roubamos? Nos dizimos e nas ofertas alcadas" (Ml3.8). Par que sera, Deus, que mesmo sabendo que
a quem dd com alegria, nos ainda temos tanta dificuldade
As vezes, pensamos que seria melhor dar para uma causa
dizimar a ti. Ajuda-nos a entregar a Teu dinheiro de volta
vontade e aiegria!"

a Senhor ama
em dizimar?
digna do que
a ti, com boa
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1. Cite algumas das melhores coisas que voce ja fez para Deus com

0

seu di-

nheiro. Como voce se sentiu? Por que?

2. Que coisa grandiosa voce gostaria de comprar ou construir para Deus ou para
a Sua causa? Urn predio para uma escola bfblica? Distribuir literatura de escola dominical para outros povos? Financiar a traducao da Biblia para linguas
que tenham essa carencia, para que esses povos possam ouvir de Jesus?

3. Descreva os seus sentimentos sobre
igreja. Por que voce se sente assim?

0

modo como as pessoas ofertam em sua
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Facam um orcamenio familiar

°

°

Separem
dizimo primeiro, porque
Senhor disse: Honra ao SENHOR com
a tua Jazenda e com as primicias de toda a tua renda; e se encheriio os teus celeiros abundantemente, e trasbordariio de mosto os teus lagares (Pv 3.9,10).

l.

Dizimos e ofertas

2.

Aluguel e despesas da casa

3.

Alimentacao

4.

Roupas

5.

Transporte

6. Seguros
7.

Educacao

8.

Aposentadoria

9.

Recreacao

10. Entretenimento
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Visitern urn consultor financeiro
Alguns consultores cobram pelos services presta dos, outros trabalham
como voluntaries. Pecam que analisem seu orcamento e seus habitos de compra.
Voces nao tern de fazer tudo

0

que eles sugerirem, mas escutem

0

que tern a

dizer.
Nao se esque<;am de contar para

0

consultor quais sao as suas prioridades

espirituais. Faz bem articular seus sonhos financeiros para alguem de fora da
familia.

Introduciio - David e Cathy Earley
Igreja Nova Vida, Gahanna, Ohio

Algumas pessoas realizam seu melhor trabalho para Deus na
segunda metade da vida. Estamos muito felizes em escrever a introducao deste capitulo, porque sentimos que 0 melhor do nosso
ministerio esta por vir. Embora ja estejamos servindo ao Senhor ha
21 arios, tanto ria igreja como em ministerios comunitarios, cremos
que seremos como Abraao e Sara.
Estes dois estavam na meia-idade quando deixaram Ur dos
Caldeus e partiram em direcao a Terra Prometida. Deus lhes ensinou muitas licoes durante

0

tempo em que viveram em tendas em

varias localidades. Sua promessa era que Abraao e Sara teriam urn
filho, e por intermedio da descendencia deste filho 0 Messias, Jesus
Cristo, abencoaria

0

mundo inteiro.

Abraao e Sara seguiram sua pr6prias conviccoes em varias ocasioes, adiando 0 cumprimento da vontade de Deus. E a experiencia
que tiveram na Terra Prometida e a experiencia de muitas pessoas hoje. Muitos tentam ignorar a vontade de Deus fazendo coisas
futeis. Mas, a fe fez a diferenca na vida de Abraao. Apesar de sua

idade, ele...
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... Niio enfraqueceu na fe, nem atentou para

0

seu proprio corpo

ja amortecido (pois era ja de quase cem an os), nem tampouco para

o amortecimento do ventre de Sara. E niio duvidou da promessa
de Deus por incredulidade, mas foi fortificado na fe, dando gloria
a Deus; e esiando certissimo de que 0 que ele tinha prometido
tambem era poderoso para 0 fazer.
Romanos 4.19-21
Qual foi a maior conquista de Abraao e Sara? Tanto

0 nascirnento

como a criacao de Isaque para ser urn jovem dedicado a Deus que levaria a semente da promessa pela qual 0 Messias haveria de vir marcaram a vida desse casal. Esperamos que a nossa maior conquista pessoal
seja criar nossos tres filhos para que se tomem homens fieis ao Senhor.
Portanto, que todos voces que estejam na segunda metade da
vida se confortem ao estudar este capitulo. Deus ainda pode e quer
usa-los! Talvez nfio para ter filhos biol6gicos, mas espirituais, para
fazer 0 seu melhor trabalho para Ele, para conquistar mais no ocaso
da sua vida do que conquistou no comeco. Isso e fe, isso e esperanca, esse

e 0 nosso desafio.

~a..~~0V'~

Hebreus 11.8-19
Ao casarem-se,

0

homem e a mulher comprometem-se urn corn

0

outro "ate

que a morte os separe". Quando estao jovens, nenhum dos dois pensa na morte
do outro. Eles ainda tern urn corpo forte, e sua vida nessa fase esta tao bem que
a morte se encontra muito distante de seus pensamentos.
Abraao e Sara lutaram a vida toda corn os problemas ate que morreram. Deus
prometeu urn filho, uma nova vida, mas Sara nao podia gerar porque era esteril. Eles tentaram cumprir a promessa do jeito deles, usando uma serva, mas so
trouxeram aborrecimentos para si mesmos.
Por fim, quando confiaram ern Deus, Isaque nasceu. Abraao e Sara viveram
pela fe, mas tarnbem tiveram problemas e falhas. A vida deles e urn exemplo
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para nos. Quando Sara morreu, Abraao nos mostrou como lidar com a morte de
urn c6njuge com forca e dignidade.

Quais sao os dois maiores atributos de Sara mencionados no Novo
Testamento?
A fe era a melhor qualidade de Sara. Ela foi listada em Hebreus 11, na galeria de herois da fe, ainda que momentaneamente
tivesse lapsos de discernimento. A segunda melhor qualidade

de Sara era sua obediencia a Abraao: como Sara

obedecia a Abraiio (1 Pe 3.6a).
Agindo em obediencia, ela cumpriu a expectativa de Paulo quanta ao casamento: sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. As mulheres sejam submissas
ao seu proprio marido, como ao Senhor (Ef 5.21,22, ARA). Observe que a palavra no
Novo Testamento e submeter, que remete a uma decisao interior. Alguns traduzem esse versiculo usando a palavr~ sujeitar, que implica 0 esforco de outra
pessoa para pressionar a esposa a submissao,

E importante

explicar 0 conceito de submissao. Tanto horn ens como mulheres tern se o£endido pela nocao de que essa frase significa que a esposa esta sob
o controle absoluto do marido. Isso nao esta correto!
No casamento, marido e esposa realmente tern papeis diferentes. 0 marido
tern a obrigacao de amar a esposa da forma como Cristo amou a Igreja (veja Ef
2.25). A submissiio dela e urn ato completamente
voluntario e significa que ela
reconhece e respeita 0 papel dele na lideranca da familia. Alias, em Efesios 5.21
fica claro que os dois devem submeter-se urn ao outro. Isso se re£ere a como todo
cristae deve relacionar-se
A beleza da submissao

com os irmaos na fe.

e que

a macaneta da porta esta do lado de dentro, e

a esposa se submete de maneira voluntaria

ao marido como ao Senhor. 0 que a

incentiva a fazer isso? Ela se submetera de forma voluntaria
ele a liderar como Cristo lidera a Igreja.

ao marido quando

Em Hebreus 11.11 esta escrito que a incrivel fe de Sara foi galardoada.
o que ela recebeu?
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Quao dificil foi para Sara se sub meter a Abraao?
As vezes, pode ser uma transicao dificil e custos a para uma mulher deixar a
sua familia e viver corn 0 marido. Veja 0 que Deus mandou Abraao fazer: Sui-te
da tua terra, e da tua parentela, e da casa de teu pai (Gn 12.1b). Porem, Sara seguiu
seu marido.
Assim como Abraao, ela deixou seus familia res e amigos em Ur dos Caldeus
para ir para a terra de Israel. De todas as coisas que Sara fez para Deus, essa
pode ter sido uma das mais dificeis. Mas, 0 sacrificio sempre fez parte da decisao
de seguir 0 Senhor. Se alguem quer vir ap6s mim, negue-se a si mesmo, e tome cada dia
a sua cruz, e siga-me (Lc 9.23b).
Abraao saiu de sua cas a sem um mapa e sem saber para onde estava indo
(veja Hb 11.8). As mulheres geralmente preferem a seguran~a as surpresas.
Elas gostam de ter sua casa estabelecida e os relacionamentos da familia garantidos. Portanto, corn certeza, uma tremenda fe era vista na d is posi cao de Sara
ern seguir Abraao quando ele e sua familia nem sabiam para onde estavam
indo.

o que sabemos
o nome

sobre

0

carater de Sara?

Sara significa princesa,

0

que descreve sua beleza, sua cultura, sua

educacao, seu charme e seu estilo de vida gracioso. Pelo que pudemos determinar, Sara andava pelo acampamento com gra~a e dignidade. Que melhor maneira de descrever uma mulher de Deus do que dizer que ela tem dignidade?
Sara era admirada por todos aqueles que viviam a sua volta, pois mantinha uma
postura fiel. Ela e admirada por aqueles que ereern no Novo Testamento e leern
a respeito dela hoje.

o foco da vida

de Sara era ser uma adjutora para

0

seu marido, assim como

Deus, no inicio, havia designado Eva como adjutora de Adao.
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De acordo com Genesis 2.18, par que Deus deu a Adiio

uma adjutora e como a adjutora se comparava a ele?

Sara se tornou adjutora de Abraao porque, quando tomou a decisao consciente de seguir seu marido e ajuda-lo a cumprir 0 plano de Deus para sua vida,
ela tipificou a verdadeira adjutora.

e

Observe que uma adjutora
forte.
Por vezes, Sara questionou as decisoes de
Abraao e, em outras ocasioes, expressou
uma forte opiniao sobre 0 que eles deveriam fazer. Quando 0 marido tern uma
adjutora, ele tern alguem que procurara
suprir as necessidades dele assim como
ele supre as dela. Uma adjutora 0 socorrera nos momentos dificeis, auxiliando-0 nas decisoes que ele nao consegue tomar sozinho e ajudando-o a aprender as
coisas que ele nao sabe.

Sara era uma adjutora maravilhosa. Aonde quer que Abraao fosse, Sara 0
acompanhava. E, em tudo que Abraao fazia, Sara tinha uma participacao valiosa. Algumas mulheres podem interferir no plano de Deus para sua vida por nao
obedecer ao Senhor em ajudar seu esposo.
Sara uma vez interferiu no plano de Deus tentando resolver os problemas
com suas proprias maos. Isso trouxe urn grande pesar a seu casamento com
Abraao. Deus prometeu que eles teriam urn filho, e por intermedio dessa crianca
viria uma grande nacao, Mais tarde, dessa crianca viria 0 Messias.

o problema

desse casal era que ele nao tinha filhos. Ambos eram velhos e, a

cada ana que ficavam mais velhos, parecia menos provavel a realizacao da promessa de Deus. Naquele tempo, ser esteril era motivo de desonra, e Sara ja havia
pass ado da idade de conceber. Parecia inutil esperar contra a natureza.
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que Sara fez?

Qual era a natureza da solucao tola de Sara?
Algumas conclus6es podem ser tiradas da decisao errada de Sara. Primeiro,
devemos reconhecer que ela estava adotando uma pratica permitida em sua cultura. Os costumes de Nuzi daquela epoca previam a obtencao legal de urn filho
por intermedio de uma escrava.
Entretanto, a questao mais obvia desse momenta da vida de Sara era sua
estranha falta de fe. Deus havia prometido que Abraao teria urn filho. Embora a
promessa nao especificasse, Sara com certeza estava incluida nela.
Por alguma razao Sara se excluiu. Ela nao acreditou que Deus pudesse produzir vida em urn ventre amortecido, ou que Ele pudesse dar urn filho a urn
casa 1 de velhos. Sara, entao. tomou a decisao que achou ser a correta.

Por que Deus permite problemas em nossa vida?
E para que servem? Para responder, leia Tiago 1.2,3.

A jovem serva Agar ficou gravida de Abraao como Sara sugeriu. Entao comecaram a surgir problemas no acampamento. Agar ficou exigente, querendo
ser tratada igual a Sara. Embora ainda fosse uma escrava, talvez ela quisesse ate
mesmo ficar no lugar de sua senhora.
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Sara culpou Abraao pela rebeldia de Agar. A comunicacao costuma ser melhor que 0 isolamento. mas naquela conversa tinha uma armadilha. A resposta
de Abraao foi nao fazer nada em relacao ao problema.
As Escrituras nao dizem se Abraao conversou com Agar ou se ele fez concessoes. As vezes, os homens sao emocionalmente incapazes ou desmotivados
a agir quando os problemas desafiam a familia, e, quando nao lidamos com os
problemas com sabedoria e fe, eles tendem a crescer. Mesmo que os problemas
nao resolvidos recuem por urn tempo, mais tarde retornarao com maior impacto.

De acordo com Tiago 1.5, 0 que deveremos fazer quando tivermos problemas?
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Abraao nao assumiu a lideranca da
familia como deveria ter feito. Lideranca
e 0 que a maioria das mulheres espera
do marido. Abraao nao agiu nem proveu
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lideranca e, no fim das contas, negligenciou sua responsabilidade para com sua
esposa, para com Agar e para com Deus.

Por fim, Agar foi embora do acampamento, mas apenas por um curto periodo. Quando Deus viu sua dor, Ele a
enviou de volta com a promessa de que ela teria um filho que se tornaria uma
grande nacao. E, assim como Deus disse a Agar, ela teve urn filho, Ismael.
Anos mais tarde,

0

pequeno Isaque nasceu no lar de Abraao e Sara. Mesmo

hoje, isso seria urn milagre! Os dois ja estavam bem alem do que podemos considerar idade fertil.

o nome Isaque significa riso e foi escolhido porque Abraao e Sara riram diante da possibilidade de terem urn filho. Deus mandou Abraao chamar 0 menino
de riso como uma alegre lembranca de Seu desafio

a fe dos pais.
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Em algum momenta entre a hora do riso de descrenca de Sara, seu riso se
transformou em jubilo, e seu jubilo se transformou em fe.

De acordo com Genesis 21.6, a que Sara disse que Deus jez?

De acordo com 1 Pedro 1.7, como devemos portar-nos diante do Senhor
depois que Ele nos ajuda a enfrentar

o que ocasionou
Quando

0

os problemas?

urn novo desentendirnento entre Sara e Abraao?

pequeno Isaque estava com cerca de tres anos de idade, che-

gou a hora de ser desmamado. Isso parece estranho para nos hoje, especialmente em uma era de formulas ja preparadas e de todas as nossas tecnicas
avancadas para cuidar de criancas, Mas, nas tribos do deserto nos tempos
biblicos, uma crianca so era desmamada aos tres anos de idade, e as vezes
ainda mais tarde!
Abraao planejou urn grande banquete para a ocasiao. Durante a festa, Agar
e Ismael, este com aproximadamente

13 anos na epoca, comecaram a zombar do

pequeno Isaque. A palavra hebraica para zombar indica que eles estavam batendo

nele com as maos e as punhos. Sara ficou chateada, com razao, pelo que eles

estavam fazendo.
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De acordo com Genesis 21.10, a que Sara mandou Abraiio fazer?

A incapacidade de Abraao de confortar Sara e preservar a paz ameacava
causar urn desentendimento entre eles. Os pecados do pai podem refletir-se na
vida do filho, e esse foi 0 caso de Isaque. Ele escolheu urn filho, Esau, enquanto
sua mulher, Rebeca, escolheu 0 outro filho, [aco. E nao parou por ai. [aco trouxe
divisao para a familia porque amou a Jose mais do que aos outros filhos, enquanta Leia parecia favorecer a [uda.

Ha muitas eituaciies que apresentam pessoas com problemas na Biblia.
Em f6 5.7, par exemplo, quem estava enfrentando grandes problemas?

Qual

e 0 papel

da esposa na resolucao dos problemas?

A Biblia diz que Sara era submissa a Abraao, no en tanto, em certos morn entos, ela apontava de forma astuta 0 outro lado de alguma situacao para ele. Essa
mulher tinha sua propria opiniao, enquanto Abraao tinha a dele, mas mesmo assim a Biblia diz: Sara obedecia a Abraiio (1 Pe 3.6a). Mesmo em urn relacionamento
de saudavel submissao, a esposa deve ter opinioes fortes sobre os problemas e
deve compartilhar a responsabilidade de resolve-los.
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De aeordo eom Tiago 1.2, qual deoera ser nossa atitude

quando passarmos par problemas?

Agora veja Efesios 4.22-24. 0 que voce deve fazer para veneer
seus problemas e iribulacoes?

o

que dizer da esposa que sempre cede ao marido? Isso e saudavel? A esposa que busca a paz a qualquer custo e evita a responsabilidade provavelmente
tern algum problema de autoestima. Ela deve enxergar-se, pelos olhos de Deus,
como uma mulher chamada, comissionada e responsavel, para dar a sua familia
o melhor de sua sabedoria e seu amor. Assim como 0 marido prove lideranca
para a familia, a esposa sempre se torna a "cola" que une todos.

Quando urn conjuge rnorre prirneiro
Dissemos que, quando urn homem e uma mulher se casam, eles se casam
"ate que a morte os separe". Abraao e Sara tiveram urn casamento longo e proveitoso, porem, quando chegou aos 123 anos, morreu Sara (Gn 23.2a).
A morte

e inevitavel.,

Ela chega para todos. Nessa familia, a esposa morreu

primeiro. E interessante observar que Sara e a unica mulher na Biblia cuja idade
e mencionada, e so depois de morta. Se foi intencional ou nao, isso pode ser urn
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sabio exemplo de sensibilidade com a privacidade da mulher quanto

a sua idade

para todos nos.

Qual foi a rea~ao emocional de Abraao quanta
esposa?

a morte

de sua

Quando alguem que se tornou parte da sua vida morre, uma parte de voce
morre. Isso e porque no casamento duas pessoas se tornam uma so carne, e,
quando uma marre de repente, aquela que ficou se sente incompleta. Metade da
vida de Abraao se foi, metade da sua estabilidade se foi, e meta de da sua razao
para viver se foi.
Primeiro, em Genesis 23.2, lemos que Abraao ficou de luto par Sara. Essa foi
a tristeza que ele sentiu pela perda da esposa. Pode nao haver lagrimas ou emocoes exteriorizadas, mas ha urn pesar muito profundo quanta ao relacionamento
que tiveram.
No mesmo versiculo, entretanto, consta que Abraao chorou por Sara. Par
algum tempo, Abraao deve ter sentido uma grande solidao. Ao pedir urn lugar
para enterrar Sara aos lideres de Hebrom, ele disse: Estrangeiro e peregrino sou
entre v6s (Gn 23.4). 0 patriarca, sem duvida, sentia-se sozinho porque a sua adjutora tinha partido.
Diante da morte, voce nao pode apoiar-se no passado; e preciso encarar 0
futuro, embora possa ser dificil, Pode haver urn grande periodo de luto, e a dar
da solidao pela falta do consorte talvez nunca desapareca por completo.

/~~~~r--~~~w'ua.
~

...

1. Quando ela diz que ha urn problema no casamento.
2. Quando ela expoe uma avaliacao sobre

0

relacionamento.

3. Quando ela expressa suas necessidades e seus sentimentos.
4. Quando ela express a 0 desejo por certas mudancas.
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De acordo com Genesis 23.3A, 0 que Abraiio
fez ap6s 0 luto pela morte de sua esposa?

Abraao se levantou, refez-se e deu continuidade
enfrentar

a sua

a perda de seu conjuge, voce devera olhar para

vida. Se porventura
0

futuro, porque

plano de Deus para sua vida esta no futuro. Voce nao pode permanecer

0

no

passado.

Leia Tiago 1.12 para descobrir qual e a recompensa prometida aqueles que
atravessam os problemas e tribulaciies de forma bem-sucedida.

A submissdo da esposa ndo

e uma

postura de rendiciio, mas uma atitude de

confianca
No comeco, Sara estava disposta a acompanhar Abraao para qualquer lugar. Ela era submissa por vontade propria, mas isso nao significa que era dominada pelo esposo. Sara tinha opinioes fortes. As vezes, ela estava certa; outras
vezes, estava errada. Contudo,
marido tambern.

°
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A submissao mutua deles foi uma jornada por toda a vida. As vezes, Abraao
facilitava as coisas, especialmente quando confiava em Deus. Outras vezes, ele
complicava as coisas quando resolvia seguir a propria carne.

Ndo existe uma vida de fe sem problemas
Deus nao mede a fe pela ausencia de problemas. Sua fe e evidenciada quando possibilita a voce enfrentar e veneer seus problemas. Abraao andou pela je,
entre tanto teve problemas com a economia, com os parentes, com a esposa, com
os desejos da carne, e com vizinhos maus e guerreiros.
Voce pode estar no centro da vontade de Deus mesmo passando por problemas, porem deve continuar seguindo-o enfrentando os problemas e resolvendo-os com sabedoria divina e fe.

o modo

como resolvemos as problemas influenciard nossos Jilhos

Podemos gostar ou nao, mas nossos filhos sac mais parecidos conosco do
que pensamos. Mesmo tentando evitar, nossos filhos podem assimilar nossos
maus habitos, Se ficarmos atentos a isso, poderemos trabalhar para veneer nosSOS maus habitos e dar bons exemplos a eles.
Nao obstante, nossos filhos muitas vezes testemunharao que somos pecadores, por isso uma vida de arrependimento e dependencia do poder de Deus sera
o nosso exemplo mais valioso para eles. Assim, podermos conversar com nossos
filhos e tentar apontar-lhes a direcao certa.

Nossos dias estiio contados
Em quase todos os casamentos, mais cedo ou mais tarde urn conjuge da
adeus ao outro. 0 mais importante nao e 0 que a morte tira de voce, embora
sinta que perdeu uma parte de si; 0 importante e como voce prossegue apos sua
perda.
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Voce passara par luto e pesar, corn certeza. Entretanto, ern algum momento, tera de sair do cerniterio. Deus quer que a sua vida com Ele continue
prosperando.

Escrever os seus pensamentos

e uma

atividade que

0

faz pensar com clareza

sabre a assunto. Como voce esta decidido a construir urn casamento solido, use
as perguntas seguintes para guiar seus pensamentos e suas anotacoes. Lembre-se de que escrever esclarecera seus pensamentos enquanto voce anota as coisas
que planeja fazer.
Sugesido de oracdo:
"Senhor, M muitos exemplos na vida de Abraao e Sara que sao oalidos
para todos nos. As vezes, mudamo-nos para Longe dos [amiliares e sentimos
falta deles. Outras vezes, temos certo favoritismo em reladio aos nossos filhos.
E, em alguns momentos, nossa fe ndo e tao forte como deoeria ser. Ajuda-nos
a lembrar que tu nunca falhaste e que, quando os problemas rem, podemos

enfrenta-loe juntos. Senhor, tu tens abencoado nossa vida individualmente
em conjunto. Ajuda-me a planejar

com

e
cuidado minhas sugeetoee para minha

esposa (ou meu esposo). Nlio quero direciona-laio) para

0

lado errado. Ajuda-

-nos, ambos, a pedir sabedoria a ti em todas as nossas decisoes. Amem. "
1. Escreva com suas proprias palavras como se sente quando Deus responde as
suas oracoes e resolve urn problema.
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2. Paca uma lista dos tres maiores problemas que Deus resolveu em seu casamento. Como voce se sentiu? Como expressou sua gratidao a Ele? Isso
aproximou voce e seu conjuge? Acrescentou fe

a sua vida?

3.

0 que voce tern aprendido sabre a seu conjuge pela forma como ele resolve
urn problema?

4.

0 que voce aprendeu sobre Deus ao ver como seu conjuge resolve os problemas? Escreva
futuro.

0

que

0

ajudou no passado que podera ajuda-lo tambem no
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Mantenham um diario
Mantenham urn diario separado, no qual cada urn anotara detalhes sobre
suas necessidades, seus problemas ou alguma oracao que precisa ser respond ida. Or ern por eles individualmente e depois juntos. A medida que Deus responder a cada pedido, marquem cada item (escrevendo "Amem") e anotem qual foi
o resultado da oracao.
Guardem 0 diario para futuras referencias e incentivo. Algum momenta no
futuro, quando voces pensarem que Deus nao pode responder (ou que Ele nao
esta ouvindo), peguem suas antigas oracoes respondidas e revisem-nas. (Tenho
paginas escritas desde 1951!)

Planejem uma conferencia
Planejem uma reuniao em conjunto a fim de discutir a estrategia para lidar
com os problemas. Facam uma lista dos grandes desafios que enfrentaram no
casamento e sobre os quais foram vitoriosos. Corne cern por relatar os principios
usados para lidar corn os problemas e depois facam uma lista de problemas
anteriores que nao foram solucionados. Discutam sobre as maneiras diferentes
como poderiam ter abordado a situacao,
Sejam sempre cautelosos e evitem acusar urn ao outro, assim continuem
anotando os prindpios que funcionaram para resolver cad a problema que surgiu. Adicionem
lista os principios que nao foram eficientes no casamento de

a
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voces. Quando terminarem essa conferencia, terao melhores condicoes de resolver os futuros problemas.

1.

Obtenha os fatos.

2. Ore acerca disso.
3.

Estabeleca os prindpios biblicos necessaries.

4. Busque a direcao de Deus.
5.

Escreva

0

problema com c1areza.

6. Peca a Deus sabedoria.
7. Faca uma lista de varias maneiras de resolver

0 problema.

8. Peca a Deus para ajudar voce a tomar boas decisoes,
9.

Escolha a melhor solucao,

10. Execute a solucao da melhor maneira possivel,
11. Ore para que a forca e a sabedoria continuem e agradeca a
Deus por Sua grac;a e lideranca em sua vida.

Elmer e eu esperamos que voce tenha gostado de ler sobre esses 12 casais
da Biblia. Ha muito que aprender sobre cad a urn deles. Ainda gostamos de ler
sobre aqueles que Deus usou e aqueles que Ele continua usando para expandir
o Seu Reino na terra.
Tenha voce se casado recentemente ou acabado de celebrar uma decada ou
duas de casamento, manter Cristo no centro de sua vida ira garantir 0 "felizes
para sempre"!

Elmer L. Towns, urn dos fundadores da Liberty University, e professor universitario e de serninario, rei tor da School of Religion [Escola de Religiao] e autor
de inumeras obras escolasticas e populares. Como autor, ele recebeu

0

prernio

Gold Medallion Award com seus livros Fasting for Spiritual Breakthrough [0 jejum
para avanco espiritual] e a serie Praying the Scriptures [Orando as Escrituras], que
con tern 13 livros na lista dos mais vendidos.
Ruth Towns e membro ativo de sua igreja e diretora aposentada de uma

agenda de adocao. Ela leciona na Liberty University, em Lynchburg, Virginia e
do livro Women Gifted for Ministry [Mulheres com dom ministerial].

e a autora

Ruth e Elmer Towns estao casado ha mais de 57 anos.

Dois livros nos ajudaram quando comecamos a pesquisar para escrever esta
obra. 0 primeiro foi Famous Couples in the Bible [Casais famosos da Biblia], de
Richard Strauss, que foi uma fonte valiosa para nos. Estamos gratos pelas ideias
que ele nos forneceu e damos credito

a sua

influencia em nosso livro. Famous

Couples in the Bible foi uma descoberta emocionante porque Richard e sua esposa, Mary, foram nossos colegas no Seminario Teologico em Dallas, no periodo de
1954 a 1958. 0 segundo livro que encontramos foi The Way of a Man with a Maid
[0 caminho de urn homem com uma donzela], de Clarence Edward McCartney,
uma colecao aprazivel de sermoes sobre casais da Biblia.

Tim e Beverly LaHaye
Notavel autor, ministro, educador e orador reconhecido nacionalmente, 0 Dr. Tim LaHaye ja escreveu mais de 50 livros sobre profecias biblicas. Suas series ficticias, Deixados para trtis, em coautoria com
Jerry Jenkins

e a serie

de ficcao cientifica crista mais vendida de todos os tempos. Tim

e tarnbem

0

presi-

dente do Ministerio Tim LaHaye e urn dos fund adores do centro de pesquisa Pre-Trip.
Beverly LaHaye e nacionalmente conhecida como defensora e porta-voz para os assuntos pertinentes
as mulheres e it familia.

E fundadora

e uma das diretoras da organizacao Concerned Women of America e

autora de muitos livros, incluindo os que escreveu em parceria com 0 rnarido, Tim. 0 casal LaHaye esta
casado ha mais de 62 anos. Eles escreveram a apresentacao deste livro.

Pastor David Yonggi e Grace Kim-Cho
Autor e orador, 0 Dr. David Yonggi Cho era 0 pastor presidente (aposentou-se) da Igreja do Evangelho Pleno de Yodo, na Coreia, a maior igreja do mundo com mais de 830 mil membros. E autor de mais
de cern livros e ja recebeu 0 premio Gold Medallion Award. A esposa do Dr. Cho, Grace Kim-Cho, e uma
talentosa compositora e pianista. Estao casado ha mais de 44 anos e tern tres filhos. Eles escreveram a
introducao do capitulo sobre Isaque e Rebeca.

Mike e Cindy Jacobs
Mike Jacobs, ex-analista de negocios, foi comissionado por Deus para trazer unidade e ordem ao Corpo
de Cristo. 0 foco central da visao de Mike e ensinar 0 poder transformador de Cristo no mundo dos negocios.
nas instituicoes govemarnentais, na igreja e na comunidade em geral.
Bastante reconhecida como uma profeta das nacoes, a Ora. Cindy Jacobs e a presidente e uma das fundadoras da International Generals, organizacao missionaria empenhada no treinamento por meio da oracao e
das armas espirituais. Ela e autora de tres livros da lista dos mais vendidos, incluindo Possessing the Gates of
the Enemy [Possuindo as portas do inimigo], The Voice of God [A voz de Deus] e Women of Destiny [Mulheres
do destino]. Os Jacobs estao casados ha mais de 36 anos. Eles escreveram a introducao do capitulo sobre
[aco e Raquel.

Bill e Vonette Bright
o Dr. Bill Bright

e sua esposa Vonette fundaram

0

Campus Crusade for Christ. Antes de sua morte em .

2003, ele foi autor de mais de cern livros e milhares de artigos e panfletos que tern sido distribuidos pelo
mundo em muitas linguas. 0 casal Bright recebeu inurneros premios por suas obras ao longo dos anos,
inclusive 0 premio Lifetime Achievement Award da National Association of Evangelicals e da Evangelical
Christian Publishers Association.

o compromisso de Vonette Bright com a oracao a levou a fundar 0 Comite Nacional de Oracao. Ela
e autora da serie devocional My Heart in His Hands [Meu coracao em Suas maos] e coautora de The Joy
of Hospitality [A alegria da hopitalidade]. Os Bright estao casados ha mais de 54 anos. Eles escreveram a
introducao do capitulo sobre Adao e Eva.

John e Margaret Maxwell
Orador e autor, 0 Dr. John C. Maxwell e autoridade talentosa em lideranca e mentor de milhares. 0
Dr. Maxwell estabeleceu os ministerios INJOY Group e EQUIP, ja escreveu mais de 30 livros, tais como
Failing Foward [Falhando adiante] e The 21 lrreftable Laws of Leadership [As 21 irrefutaveis leis da lideranca],
na !ista dos mais vendidos do New York Times. Seu trabalho continua a moldar e a acelerar a carreira de
homens e mulheres de neg6cio pelo mundo inteiro.
Margaret Maxwell tern sido adjutora, amiga e grande apoiadora de John. Eles estao casados ha mais
de 40 anos. Esse casal escreveu a introducao do capitulo sobre Aquila e Priscila.

Ed e Donna Hindson
Dr. Ed Hindson e presidente do World Prophetic Ministry. Ele tarnbern e professor no programa
televisivo The King Is Coming, reitor assistente e decano do Tim LaHaye School of Prophecy e do Institute of
Biblical Studies, na Liberty University, em Virginia. 0 Dr. Hindson e sua esposa, Donna, estao casados ha mais
de 43 anos, tern tres filhos e cinco netos. Eles escreveram a introducao do capitulo sobre Assuero e Ester.

Tim e Julie Clinton
Tim Clinton e 0 autor de Before a Bad Goodbye: How to Turn Your Marriage Around [Antes de uma ma
despedida, como reverter seu casamento] e The Marriage You've Always Wanted [0 casamento que voce
sempre quis]. E conselheiro profissional, terapeuta de familia e de casamento e e 0 atual presidente da
Associacao Americana de Conselheiros Crista os (AACC), que tern cerca de 50 mil membros. Tim tambem
e professor de aconselhamento e cuidado pastoral e diretor executivo do Centro de Aconselharnento e
Estudos da Familia na Liberty University. Tim e sua esposa Julie moram com os filhos em Lynchburg,
Virginia. Eles escrever-arn a introducao do capitulo sobre Sansao e Dalila.

Ed e Jo Beth Young
Dr. Ed Young e pastor da Segunda Igreja Batista de Houston, Texas, e fundador do ministerio
televisivo The Winning Walk, que e visto e ouvido em toda a America do Norte. Ele e 0 autor de Against All
Odds [Contra todas as probabilidades], Romancing the Home [Romanciando 0 lar], Pure Sex [Sexo puro] e
Everywhere I Go [Em todo lugar que vou].
[o Beth Young e bem ativa na igreja, liderando muitos estudos biblicos para adultos. Ela e tarnbern
uma oradora eloquente nos seminaries e nos retiros das senhoras. Eles estao casados ha mais de 50 anos
e escreveram a introducao do capitulo sobre Davi e Bate-Seba.

John Ed e Lynn Mathison
Dr. John Ed Mathison e ministro aposentado da Igreja Metodista Unida Memorial Frazer de
Montgomery, Alabama, apos servir por 36 anos no ministerio pastoral. Ele e urn orador requisitado e
conhecido nos Estados Unidos, principalmente no centro de treinamento Billy Graham Training Center at
The Cove. Ele escreveu cinco livros: Tried and True [Provado e verdadeiro], Every Member in Ministry [Cada
membro do rninisterio], Fishing for Birds [Pescando passaros], Extra Effort [Esforco extra] e Treasures of the
Transformed Life [Tesouros da vida transformada]. Ele tambem escreve para a revista Decision, para
Circuit Rider e para outros peri6dicos religiosos.

0

The

Lynn Mathison

e uma decoradora

que tern trazido

lideranca

ao ministerio

das senhoras

Frazer e e tarnbem oradora nos retiros de senhoras e nos seminaries, Os Mathisons
de 13 anos e escreveram a introducao do capitulo sobre Boaz e Rute.

na igreja

estao casados ha mais

Jerry e Macel Falwell
Jerry Falwell foi
pastor presidente
servindo

0

da Igreja Batista Thomas Road de Lunchburg

pastor fundador

por mais de 50 anos. Ha 38 anos, ele tarnbem

semanalmente

na faculdade

Ela foi pianista na Igreja Batista Thomas Road desde a sua fundacao

aos 50 anos e mais tarde se tornou

de ingles na Liberty

instrutora

University. Jerry sempre dizia: "Macel e a minha melhor critica e a maior responsavel
bem-sucedidas
do capitulo

urn programa

na televisao.

Macel Falwell e artista e pianista.
em 1956. Ela entrou

e serviu ali como

a Liberty University e continuou

mais de 18 livros e apresentava

como rei tor ate sua morte, em 2007. Ele escreveu

internacional

fundou

pela vida e carreiras

dos nossos filhos". Os Falwells foram casados por 49 anos. Eles escreveram

a introducao

sobre Jose e Maria.

D. James e Anne Kennedy
Dr. D. James Kennedy
presbiterianas

da America,

evangelistica

como

Evangelistica

Internacional,

foi pastor

de Coral Ridge, uma das maiores

da Igreja Presbiteriana

ate sua morte em 2007. Seu compromisso

cultural

e demonstrada
Serninario

pelas

Teologico

quatro
Knox,

Academy. Dr. Kennedy e sua esposa, Anne, escreveram

energetico

organizacoes

que

ele fundou:

Coral Ridge Ministries

a introducao

do capitulo

igrejas

tanto para a renovacao
Explosao

Media e Westminster

sobre Zacarias e Isabel.

Neil T. e Joanne Anderson
Dr. Neil T. Anderson

e fundador

dos Ministerios

Liberdade

em Cristo. Ele tem aproximadamente

25 anos de experiencia pastoral e ja lecionou por mais de dez anos em serrrinarios e em cursos do pos-gradua<;:ao. Neil e autor de muitos livros da lista dos mais vendidos na area de liberdade espiritua1.
Joanne
Anderson

Anderson

tem participado

integral mente

dos varies

ministerios

de seu esposo.

tern dois filhos e dois netos e estao casados ha mais de 42 anos. Eles escreveram

do capitulo

0 casal

a introducao

sobre Ananias e Safira.

Dave e Cathy Earley
A razao da fama de Dave e Cathy Earley e que eles amam a Deus, amam-se
te apreciam

seus tees filhos: Daniel, Andrew

e Luke. Dave e Cathy iniciaram

ha mais de 20 anos. Dave e diretor do Departamento

de Lideranca

mutuamente

e realrnen-

uma igreja no porao de casa

Pastoral no Serninario Teologico Batista

Libertye na Liberty University. Ele tambern e diretor do Centro de Treinamento de Ministros no Serninario
Teologico Batista Liberb] e diretor do Centro para Plantacao de Igrejas da Liberty University.
Dave escreveu

12 Iivros e diversos

o tempo livre andando
e escreveram

recursos

para a saude da igreja. Dave e Cathy gostam de passar

de bicicleta, fazendo caminhada

a introducao

do capitulo

e esportes.

sobre Abraao e Sara.

Eles estao casados ha mais de 28 anos
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