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Meus queridos amigos, bom dia! Uma portentosa quarta-feira 

para você e toda a sua família. Francisco Ogeda, hoje falecido, foi um pastor 
que dedicou toda a sua vida em ministrar cursos e palestras para a família. 
Sempre foi muito bem humorado e a sua fala sempre era recheada de 
situações hilárias, que fazem parte do cotidiano de qualquer lar, deixando os 
ouvintes absolutamente descontraídos. Hoje damos seguimento com a terceira 
e última parte do seu curso: A FAMÍLIA CRISTÃ. 

  

A FAMILIA CRISTA – 3ª Parte  
 
Você já notou também que, diferentemente do homem, a mulher 

consegue fazer várias coisas ao mesmo tempo, sem se atrapalhar ou perder o 
controle. O homem já tem mais dificuldade. Uma mulher consegue fazer a 
comida, enquanto faz a comida está lendo um livro, enquanto lê o livro e faz 
comida, fala ao telefone, dá ordens para a empregada desligar a máquina de 
lavar. Se você parar para observar vai ver: é impressionante. Como é que ela 
consegue? Eu tenho observado a Neusa, a minha esposa. Estamos casados a 33 
anos. Passo muito tempo a observando, como ela consegue administrar tudo 
só pela intuição.  

  
Ela está fazendo comida, tem uma panela no fogo, coloca os 

ingredientes, tempera, experimenta, aí toca o telefone. Ela pega o telefone e 
começa a conversar. É a Margarida. Ela diz: - Ah, Margarida, que bom que 
você ligou! E aquela coisa, deu certo? Ah, deu! Não falei que iria acontecer. 
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Nesse interim, chega a minha filha. Acabou de chegar da faculdade. Ela diz: - 
mamãe tem que comprar um livro hoje, o professor disse que se eu chegar 
amanhã sem ele, não entro na sala. A conversa no telefone continua super 
animada, a panela também continua no fogo. Ela pega a bolsa que estava 
sobre a mesa, gesticula perguntando quanto é o livro, minha filha cochicha o 
valor, ela tira o dinheiro da carteira e a dá. Nesse interim, chega o rapaz do 
gás: - gás, olha o gás, olha o gás... Vai querer gás freguesa? Ela acena que 
sim, novamente tira o dinheiro da carteira e repassa para aquele moço e, 
ainda, verifica se o troco está certo. Gente é demais! Vocês não acham?  

  
E você acha que depois de tudo isso sai alguma coisa errada? 

Não! A comida estava deliciosa e tudo foi resolvido a contento e ao mesmo 
tempo. E você acha que depois de tudo isso ela está cansada, sem condições 
de mais nada fazer? Não, está lá, inteirinha. Sabe por que? Porque ela usou a 
intuição. Um ingrediente que a mulher tem em grande quantidade.   

  
Não é todo o homem que consegue desempenhar tarefas assim, 

simultâneas, tudo ao mesmo tempo. O homem atua por “departamentos”, 
cada coisa a seu tempo e compassadas. Seu marido gosta de fazer comida? A 
maioria só sabe fazer churrasco. E o dia que vai fazer churrasco muda até de 
voz. Ele fica com voz de barítono e diz: - pode deixar que hoje é comigo! Faça 
uma experiência com seu marido. Peça para um dia ele fazer a comida. Você 
poderá observar que ele, para tudo, tem que fazer uma elaboração mental. E 
se o computador dele não começar a trabalhar muito, ele não consegue. Não 
sai nada. Mas, vamos supor que hoje a comida é por conta dele. Ele põe a 
panela no fogo. Essa é a primeira etapa. O homem age por etapas. Vamos 
supor que com muita concentração ele está conseguindo iniciar o almoço, 
colocando o sal, os temperos e os ingredientes tudo certinho. Aí nessa hora 
toca o telefone. É um amigo dele. Convidando para ele ir assistir um jogo de 
São Paulo e Corinthians, às 17h. Ele pega o telefone e começa a combinar 
tudo, vai lá para a sala e senta no sofá. De lá da sala, ela vê a fumaça saindo 
da cozinha. Do que jeito que ficou, até a panela vai ter que jogar fora.  

 
Imagina se nessa hora aparece a filha pedindo dinheiro para 

comprar um livro, senão não entra na sala de aula. A reação é imediata: - não 
é possível, será que esse professor vai morrer se não comprar esse livro hoje? 
Vai morrer, vai? Aí aparece o homem do gás: gás, gás, gás. Ele esbraveja: - 
quem pediu gás, eu não pedi gás. Vá embora! E lamenta em alta voz: - essa 
casa hoje, vou dizer, está um inferno!!!  

  
Seu marido é assim, é? Se seu marido é assim, fique feliz, você 

casou com um homem. Não casou enganada, é homem mesmo. Quer ver uma 
outra coisa interessante que Deus dotou a mulher com muito mais ingrediente 
do que o homem? Deus colocou na mulher muita sensibilidade. Muita emoção. 
Acho que é por isso que se formou um ditado que diz que “mulher chora à 
toa”; “homem que é homem, não chora”. Você já ouviu essas expressões? Não 
é que mulher chora à toa, na verdade ela tem uma carga muito grande de 
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emoções, muita sensibilidade, tem uma percepção intuitiva muito grande, 
então ela coloca para fora suas emoções. Ela exterioriza essas emoções.   

  
O que fica difícil para nós entendermos na mulher é que quando 

você pensa que ela vai sorrir, ficar feliz, ao contrário, ela chora. Quando você 
pensa que ela vai chorar, ela dá risadas. Quase sempre não sabemos o que vai 
acontecer. Na nossa cabeça, na lógica masculina, é o seguinte: se o assunto é 
triste, deprimente, é hora de chorar; se o motivo, o evento é alegre, é 
festivo, é momento de regozijo, de júbilo, de sorrisos. Essa lógica funciona 
para o homem, para a mulher não. Procure observar um evento de grande 
júbilo, festivo, de alegria, tal como a formatura de um filho. Se você se deter 
em observar direitinho, verá os pais (maridos) sorridentes e suas esposas com 
lenços encharcados de lágrimas.   

  
Uma coisa que temos que ter sempre em mente é que a teoria é 

muito diferente de se passar pela experiência, de vivenciá-la. E para uma 
união estável, perene, é necessário que desenvolvamos habilidades especiais 
de observação e compreensão. Só assim poderemos perceber que um e outro 
são muito diferentes, criados por Deus para se completarem exatamente 
nessas diferenças. Estarão juntos, homem e mulher, mas sempre com 
profundas diferenças.  

  
Tenho constatado que muito da incompreensão entre casais, 

muito do conflito que existe entre casais, está no motivo de não se 
conhecerem, como deveriam se conhecer. Conhecem-se fisicamente, mas 
estranham-se nas personalidades distintas. A minha luta tem sido essa. Os 
maridos precisam conhecer mais as esposas e vice e versa, as esposas 
precisam conhecer como são os seus maridos.  

 
É um exercício constante, sempre crescente, sempre mais, mais 

e mais. Quanto mais se conhecerem, mais elementos terão para se 
compreenderem, para haver um entrosamento, para haver uma harmonia.  
Agradeçamos a Deus por esse tempo, em que você pode parar e refletir um 
pouco no que diz a Bíblia sobre a família. Um livro antigo, sim, mas com 
princípios tão atuais e capazes de resolver qualquer conflito familiar. A Bíblia 
tem princípios que não mudam. São princípios eternos. Que esses princípios, 
moldados segundo a sabedoria de nosso Deus, possam fazer uma grande obra 
nos seus corações.   

 


