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CASAMENTOS INFELIZES – PARTE II
I – INTRODUÇÃO
“O marido pague à mulher a devida benevolência, e da mesma sorte a mulher
ao marido.” I Cor. 7: 3
São vários os motivos que levam casais a se sentirem infelizes no casamento.
Existe aqueles casos em que um dos cônjuges procuram seu prazer no casamento ao
invés de procurar dar prazer ao outro. Quando isso acontece, vêm as frustrações, pois
se cada lado só pensar em si, a coisa não vai funcionar, pois casamento é constituído
por duas pessoas diferentes, com desejos diferentes e que têm expectativas
diferentes.
Hoje vivemos a era do prazer, quando o homem moderno só pensa em prazer,
esquecendo-se de Deus. A busca pelo prazer tem desviado sua atenção de Deus e
colocado o próprio homem no centro.
Os casais muitas vezes não pensam no casamento como ganho e sim como
perda. O homem não pensa que ganhou uma companheira, aquela que tanto desejou
quando solteiro, alguém para estar com ele todo o tempo, seja nas horas alegres, seja
nas horas tristes. Só pensa que agora perdeu sua liberdade, que agora está “preso” e
que não pode mais sair a hora que quiser, que não pode mais sair com seus colegas
sem ter alguém em seu pé querendo sua companhia.
Para casar, tanto o homem quanto a mulher deve pesar essas coisas e ver se
está disposto a enfrentar essa nova realidade. Se não estiver disposto, não case, pois
do contrário, irá tornar a vida de seu cônjuge infeliz.
II – QUAIS SÃO OS ANSEIOS DO HOMEM E DA MULHER?
Esta palestra é dirigidas a pessoas que se dizem cristãs, ou no nosso linguajar,
evangélicas. Ou seja, pessoas que tem algum conhecimento de Deus e de Sua
Palavra. Logo, a maneira de pensar de um servo de Deus é diferente de uma pessoa
que ainda não teve uma experiência com Deus em sua vida. O crente vive baseado
nos mandamentos do Senhor e não na maneira de pensar de um incrédulo. Assim
sendo, vamos analisar as coisas do ponto de vista de quem conhece a Deus.
A Palavra de Deus diz que o homem deve satisfazer aos anseios de sua
mulher e que a mulher deve satisfazer aos anseios de seu marido.
“E bem quisera eu que estivésseis sem cuidado. O solteiro cuida das coisas do
Senhor, em como há de agradar ao Senhor;

Mas o que é casado cuida das coisas do mundo, em como há de agradar à
mulher.
Há diferença entre a mulher casada e a virgem. A solteira cuida das coisas do
Senhor para ser santa, tanto no corpo como no espírito; porém, a casada cuida das
coisas do mundo, em como há de agradar ao marido.” I Cor. 7: 32-34.
Nesses versos, vemos claramente que as pessoas casadas precisam se
preocupar em como irá agradar seu(a) esposo(a). Por isso, precisam cuidar das coisas
materiais, tais como, vestimentas, trato do corpo, carinho, etc. O homem, por exemplo,
quando chega do trabalho, deve ir logo para o banho, fazer uma boa higiene, para ser
agradável para a esposa. A esposa, por sua vez, quando perceber que já está na hora
do marido chegar, deve já tomar seu banho, perfumar-se, e se aprontar para receber
seu bem.
Mas, muitos casais não se preocupam com isso, e assim, tornam muitas vezes,
o casamento desinteressante. O marido muitas vezes chega e encontra uma mulher
toda mal arrumada, cheirando fumaça e biscoito queimado, e muitas vezes, com
aquele aroma debaixo do braço. Ai ele não tem nem vontade de chegar perto.
Da mesma forma, muitas vezes a mulher se apronta, fica cheirosa e o marido
chega e ao invés de ir ao banho, fica escornado na poltrona, todo cheio de suor e
aroma debaixo do braço que a mulher prefere ir fazer outras coisas ao invés de lhe dar
um beijo e abraço.
PRAZER EM SE ARRUMAR
Só haverá prazer em se aprontar quando houver amor, quando houver o
verdadeiro sentimento de gostar. A moça solteira, quando está enamorada de algum
jovem, procura sempre se mostrar bem vestida, perfumada e toda vaidosa para
chamar a atenção daquele por quem está apaixonada. Da mesma forma, o rapaz
quando gosta de alguma garota, procura sempre se apresentar da melhor forma para
chamar a atenção de sua princesa. Porque não pode ser assim com os casados?
Porque que depois do casamento os casais se esfriam nesse cuidado e dizem: “pra
quem é bacalhau basta”? ou seja, não tô nem ai, já conquistei mesmo? É, mas é
preciso cuidar da conquista para preservar.
O cuidado de sempre elogiarem um ao outro, de prestarem atenção um no outro
O marido deve sempre procurar elogiar a esposa e a esposa também ao
marido. Tem maridos que não observam nem quando a mulher pinta o cabelo de rosa,
de tanta falta de interesse pela esposa e vice-versa.
PRAZER EM CUIDAR
Só cuidamos bem daquilo que gostamos. Quando não gostamos, não
cuidamos. Não importamos. Quando o marido gosta de sua esposa, ele cuida dela.
Tem prazer em comprar novas vestes, quando possível para vê-la sempre arrumada.
Mas quando não gosta, ele a deixa sair de qualquer forma.

“Vós, maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja, e a
si mesmo se entregou por ela,
Para a santificar, purificando-a com a lavagem da água, pela palavra,
Para a apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa
semelhante, mas santa e irrepreensível.
Assim devem os maridos amar as suas próprias mulheres, como a seus
próprios corpos. Quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo.
Porque nunca ninguém odiou a sua própria carne; antes a alimenta e sustenta,
como também o Senhor à igreja;” I Cor. 5: 25-29
O conselho do Senhor é que o homem ame sua esposa como se fosse seu
próprio corpo. Quem não ama sua esposa, não gosta de si mesmo. Pois, quando
casamos, nos tornamos uma só carne.
É muito sério, não amar a esposa é não amar a si mesmo. Por isso, o
casamento só deve acontecer quando houver verdadeiro amor de um para com o
outro. Não case só para ter prazer, mas para fazer o outro feliz. Fazendo assim, a
pessoa que casar com você irá se preocupar em fazer você feliz também.
DEDICAÇÃO AO LAR
Os casais precisam ter a consciência de que quando casam não são mais livres para
tomarem atitudes que queiram tomar. Cada atitude reflete no cônjuge, sendo certa ou
errada.
Maridos
O marido deve satisfação para a esposa de tudo o que for fazer e até mesmo
de tudo o que deseja comprar. O dinheiro do marido deve ser primeiramente para
suprir as necessidades da casa, da esposa, dos filhos e depois as dele.
O marido deve procurar gastar tempo com sua esposa, ficar com ela em todos
os momentos possíveis, não deixando sua esposa em casa para sair com amigos,
para viajar sozinho e etc. Deve sempre sair para fazer algo com a concordância de
sua esposa, pois é a sua auxiliadora. Se não houver concordância, não deve fazer.
O marido deve ter o cuidado e prazer em ajudar sua esposa nas tarefas de
casa sempre que possível, lavando um prato, guardando as coisas não deixando
jogado pela casa a fora, mantendo a organização da casa também. Pois um ajuda o
outro.
Esposas
Devem se dedicar ao lar por completo, cuidar da casa, dos filhos, não deixar as
coisas de casa sem cuidado, casa suja, roupas sujas e etc. A esposa deve cuidar da

boa aparência e saúde de seu marido e filhos. Deve também ser paciência com o
marido caso ele deseje assistir um filme nos momentos livres, deve deixá-lo jogar
futebol com os amigos para se distrair um pouco. Não podem sufocar os maridos
obrigando-os a cuidarem das coisas de casa, devem ser sábias.
Esposas, não obriguem seus maridos serem com vocês como o fulano de tal é
com a esposa dele. NÃO FAÇAM COMPARAÇÕES!!! O seu marido é único e você
deve amá-lo como ele é e não querendo mudá-lo ao seu querer.

CONCLUSÃO
Quando o marido cuida bem de sua esposa dá provas de que realmente ama a
si mesmo e está em pleno cumprimento da Palavra de Deus. Pois, o Senhor Jesus
ama tanto a Sua Igreja que cuida dela como seu próprio corpo.
A esposa que se dedica ao seu lar alcança um lar abençoado e feliz.
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