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Queridos amigos, bom dia! Uma ótima quinta-feira para você e 

todos os seus. Admiro, demais, a forma como o Pr. Fernando Bochio expõe as 
Santas Palavras, sempre buscando contextualizar com os mais diversos 
momentos pela qual, se não vivenciamos no momento, certamente um dia 
vamos nos defrontar. 

    
Hoje compartilho um estudo sobre casais que, em razão da 

extensão, o dividi em três partes, de hoje até o próximo sábado. Que o 
Senhor possa abençoá-lo grandemente com estas sábias palavras: 

 

TIJOLOS QUE EDIFICAM UM CASAMENTO – 1ª Parte 
Pr. Fernando Bochio (Razão para viver) 
   
Todos conhecem a possibilidade e os perigos do mundo lá fora 

virem atacar o conforto do lar, com o divórcio atingindo índices alarmantes, 
os ataques externos estão sendo substituídos por uma assombrosa 
desintegração que vem de dentro do próprio lar. O divórcio se coloca como a 
ruína final da casa que implodiu; se você ou alguns membros de sua família 
não foram vítimas do divórcio, é bem provável que ele tenha alcançado alguns 
dos seus amigos e conhecidos. A realidade de casamentos que estão 
desmoronando em nosso mundo, deveria fazer com que o povo de Deus se 
levantasse e fizesse algo. 

   
Felizmente a Bíblia provê conhecimento e material adequado, 

que pode ser usado para edificar e fazer com que os casamentos durem. 
Quero fazer uso das palavras do apóstolo Pedro. Ele expôs as instruções de 
Deus para as esposas e os maridos em 1ª Pedro 3:1-9, isso é o que ele escreve: 
“Do mesmo modo, mulheres, sujeitem-se a seus maridos, a fim de que, se 
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alguns deles não obedecem à palavra, sejam ganhos sem palavras, pelo 
procedimento de sua mulher, observando a conduta honesta e respeitosa de 
vocês. A beleza de vocês não deve estar nos enfeites exteriores, como cabelos 
trançados e joias de ouro ou roupas finas. Pelo contrário, esteja no ser 
interior, que não perece, beleza demonstrada num espírito dócil e tranquilo, 
o que é de grande valor para Deus. Pois era assim que também costumavam 
adornar-se as santas mulheres do passado, que colocavam a sua esperança em 
Deus. Elas se sujeitavam a seus maridos, como Sara, que obedecia a Abraão e 
lhe chamava senhor. Dela vocês serão filhas, se praticarem o bem e não 
derem lugar ao medo. Do mesmo modo vocês, maridos, sejam sábios no 
convívio com suas mulheres e tratem-nas com honra, como parte mais frágil e 
coerdeiras do dom da graça da vida, de forma que não sejam interrompidas as 
suas orações. Quanto ao mais, tenham todos o mesmo modo de pensar, sejam 
compassivos, amem-se fraternalmente, sejam misericordiosos e humildes. Não 
retribuam mal com mal nem insulto com insulto; pelo contrário, bendigam; 
pois para isso vocês foram chamados, para receberem bênção por herança.” 

   
“Branca de Neve e os Sete Anões”, foi a história do dia, em uma 

escola infantil, onde Jane, uma criança de 4 anos de idade, passava o dia. Era 
a primeira vez que ela tinha ouvido a história, então ela, extasiada, ouviu 
com toda a atenção quando a professora contava sobre a doce jovem que foi 
alimentada com uma maçã e envenenada por uma bruxa velha e feia. E o 
resultado todos nós sabemos, a jovem caiu em um profundo transe e nunca 
mais seria liberta, senão por um príncipe encantado. A pequena Jane ouviu 
toda a história e a guardou consigo, ela a levou para casa para contar para sua 
mãe, naquela mesma noite. Ela disse: “Mamãe, deixa eu contar uma história 
para você; você não vai acreditar”. E então ela começou a descrever o que 
aconteceu com a Branca de Neve, e quando chegou ao final ela disse: 
“Mamãe, o príncipe encantado beijou a moça e ela voltou a vida, e advinha o 
que aconteceu?”. A mãe respondeu: “Bem querida, eles viveram felizes para 
sempre.” E a menininha não entendendo o que a mãe tinha lhe dito, disse: 
“Não, não, não, eles não viveram felizes para sempre mamãe, eles se 
casaram.” Veja que coisa! 

  
Na inocência da criança, ela colocou o dedo na ferida e apontou 

a verdade. Viver feliz para sempre e casamento não são, necessariamente, 
termos equivalentes. Sabe, outro dia vi em um jornal na primeira página, 
entre aquelas colunas de assuntos e opiniões, tinha uma matéria intitulada: 
“Aconselhamento. Casamento em apuros.” A matéria falava sobre o instituto 
americano de relações familiares e eles descrevem alguns fatos agradáveis e 
outros nem tanto. Eles nos dão a estatística que já ouvimos e deixamos em 
silêncio por muito tempo, que hoje metade dos casamentos terminam em 
divórcio. A estatística vinda do sul da Califórnia, é um tipo de barômetro dos 
extremos culturais. Quando em um ano foram oficializados 56.900 
casamentos, no mesmo período 46.650 divórcios foram concedidos. Eu não sei 
qual é o peso para a estatística, mas penso que esses números são 
incrivelmente altos, e ainda, apesar dos fatos, esse artigo continua a dizer 
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que casais que procuram aconselhamento chegam com grande senso de 
urgência. Normalmente suas palavras são: viemos com determinação, nós não 
vamos desistir, nós conhecemos as estatísticas e queremos que o nosso 
casamento funcione. 

   
Eu admiro essa postura agradável no meio de uma cena triste 

que vemos nos dias de hoje. Margareth Matt, uma famosa antropóloga, disse 
que o casamento hoje ainda é a instituição mais difícil dos Estados Unidos, e 
eu acrescentaria que é igual no Brasil. É a coisa mais difícil do mundo fazer 
um casamento dar certo, mas é possível. É por isso que você está lendo este 
artigo. É por isso que você ainda está casado (casada). É por isso que eu posso 
pregar com uma crescente fé e convicção que vale a pena lutar pelo 
casamento. Um sábio disse: “Amor à primeira vista? O que há de 
surpreendente nisto? Quando ano, após ano, uma pessoa olha para uma única 
pessoa e permanece apaixonada, isso sim, é surpreendente!” Qualquer um 
pode se apaixonar à primeira vista, mas somente poucas e raras pessoas 
podem olhar uma para outra, ano após ano, e o amor aumentar, e se 
aprofundar ainda mais. E acho que o cristão tem tudo o que precisa para fazer 
isso ser possível. Na verdade, para fazer isso acontecer de verdade. 

 
Amanhã, continuamos. 


