
 

 

Roberto de Albuquerque Cezar 

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

todos os seus. Hoje vamos continuar com um estudo, que iniciamos no dia de 
ontem, de autoria do Pr. Fernando Bochio, sobre relacionamentos conjugais, 
intitulado “Tijolos que edificam um casamento”. Vamos a segunda parte: 

   

TIJOLOS QUE EDIFICAM UM CASAMENTO – 2ª Parte 
Pr. Fernando Bochio (Razão para viver)    
 
Vamos até as palavras sábias de Salomão, registradas em 

Provérbios 24, e vamos tirar da cabeça os altos índices de divórcio. Vamos 
remover do nosso pensamento o fator de grande risco e vamos entrar no 
ambiente da probabilidade enquanto consideramos o lar cristão. Enquanto 
você acha Provérbio 24 (abra a sua Bíblia), eu quero compartilhar com você 
uma estatística que me encorajou quando a descobri nesta semana. Por mais 
que hoje os índices de divórcio estejam altos, você sabia que é mais arriscado 
abrir uma empresa, ter o próprio negócio do que se casar? É maior o número 
de empresas privadas que declaram falência do que casamentos que não dão 
certo. Isso deve encorajar aquele homem que acabou de montar o seu próprio 
negócio, não é verdade, não é mesmo? Eu me esqueci de você meu amigo, me 
desculpe. Mas eu estou pensando naqueles que estão casados. 

    
Vamos ler, então, Provérbios 24:3-4: “Com sabedoria se constrói 

a casa, e com discernimento se consolida. Pelo conhecimento os seus cômodos 
se enchem do que é precioso e agradável.” Esses dois versículos nos dão, em 
primeiro lugar, um raio de esperança. Que o lugar pode ser construído, pode 
ser estabelecido, pode ser cheio de coisas que serão destruídas, se não fosse 
assim, Deus não teria dito. Nossa esperança é aumentada quando lembramos 
que a palavra traduzida como construir, realmente pode significar reconstruir, 
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ou restaurar. Ela traz a ideia de ser reconstruída e, então, florescer. Essa é a 
expressão exata da palavra hebraica. Um lar que uma vez foi aleijado e sofre, 
cheio de machucados e feridas, pode, pela sabedoria, ser restaurado e 
florescer.    

 
Olhe um pouco mais além, através do entendimento o casamento 

pode dar certo. Lembre-se que a palavra “estabelecido”, traz a ideia de 
corrigir algo que ficou errado. Ajustando algo que ficou de lado, erigindo algo 
que um dia caiu. O entendimento pode fazer isso acontecer. Então, você 
nunca se esquecerá da última frase que diz que o conhecimento faz com que 
os cômodos estejam cheios, não cheios com coisas que podem se queimar 
quando a casa é incendiada, mas coisas que nunca serão destruídas. A 
segunda palavra de encorajamento é que esses versículos nos dão 
direcionamento, em dias em que não há nada mais que estatísticas estranhas 
e bizarras, esses versículos nos dizem: olhem, aqui está o caminho a seguir. 
Primeiro, há que se possa ter sabedoria. Isso significa que tem que haver 
algum tipo de discernimento na vida que leve ele ou ela a ver o que está 
abaixo da superfície, e pegar a verdade de Deus e aplicá-la nas suas vidas. Na 
vida daqueles que estão debaixo do mesmo teto. A sabedoria é vista com 
discernimento, isso irá restaurar o lar. 

    
Mas tenho melhores notícias do que essas. Ela restaurou o meu 

lar. Agora, o entendimento é a parte revolucionária desses versículos. Uma 
vez que alguém começa a ver com discernimento, ele começa a peneirar 
coisas que realmente estão acontecendo, então sua resposta é introspectiva, 
essa pessoa não mais apaga pequenos incêndios superficiais. Ela não coloca 
band-aids na cabeça quando se está com enxaqueca. Ela vai direto a fonte. 
Ela vai no coração. Ela começa a ver o que Deus, profundamente, está 
tentando mostrar para essa família. E então, em terceiro lugar, ela começa a 
aprender com percepção. Eu acho interessante como dicionário diz: 
“percepção: traz a ideia, inclui o pensamento de simpatia”. Eu achei legal, eu 
simpatizei com o que Deus está me ensinando. Não fico mais resistindo, não 
endureço meu coração para as lições que ele me dá, e digo ao Senhor, que 
bom, fico feliz em ver isso, me ajude a ver mais sobre mim mesmo, sobre o 
meu companheiro, e meus filhos, que estão crescendo rapidamente. Me ajude 
a ver, a aprender e a responder da forma que lhe agrade. 

 
Amanhã continuamos com a terceira e última parte. 
 


