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Queridos amigos, bom dia! Um excelente sábado, um magnífico 

final de semana para você e todos os seus. Hoje, excepcionalmente, para não 
perdemos a sequência, vamos continuar com um estudo, que iniciamos na 
quinta-feira, de autoria do Pr. Fernando Bochio, sobre relacionamentos 
conjugais. No próximo sábado, retornaremos com Plínio Salgado. Sigamos a 
terceira e última parte do estudo: 

 

TIJOLOS QUE EDIFICAM UM CASAMENTO – 3ª Parte  
Pr. Fernando Bochio (Razão para viver)    
 
Existe um texto base para mensagens sobre a família. E eu 

gostaria que você abrisse a sua Bíblia na carta aos Efésios. Vamos ao novo 
testamento, vamos para nossa primeira parada em Efésios, para que possamos 
receber o conselho de Paulo; e então iremos para Pedro e ouviremos o que ele 
tem a dizer sobre o lar. Hoje, antes de construir essa mensagem, eu pensei 
sobre isso e percebi que vamos receber o conselho de Paulo, e depois o 
conselho de Pedro, e quase que eu mudei o título dessa mensagem para 
“Pedro, Paulo e o Casamento”. Mas, decidi não ir adiante com essa ideia. 
Agora, sobre Efésios 5, se fôssemos usar a ideia de reconstruir ou restaurar o 
lar, e hoje fôssemos comprar os materiais, Paulo nos daria Efésios 5 como a 
forma de colocar os tijolos. Pedro nos daria os tijolos, juntamente com o 
cimento, para pudéssemos deixar tudo firmado e junto. Você entendeu? 
Encontramos em Efésios 5, começando a partir do versículo 22, até o final do 
capítulo, todo o modelo e a forma como os tijolos devem ser postos. 

    
Se você já construiu uma casa e em determinada hora o tijolo 

acabou, você sabe que, independente da sua escolha de tijolos, eles precisam 
ser colocados em uma determinada posição, formando um determinado 
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desenho, mesmo que seja um desenho aleatório. É um padrão. Paulo nos dá o 
desenho completo para levantarmos essa casa restaurada. Pedro nos conta 
quais são os tijolos a serem usados. Esposas, Deus fala com vocês nos 
versículos de 22 a 24, e então fala com os maridos dos versículos 25 até o 
final. Primeiro, as esposas, medite comigo, Efésios 5:22-24: “Mulheres, 
sujeitem-se a seus maridos, como ao Senhor, pois o marido é o cabeça da 
mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual 
ele é o Salvador. Assim como a igreja está sujeita a Cristo, também as 
mulheres estejam em tudo sujeitas a seus maridos.” 

   
Não precisa ser um estudioso do Novo Testamento para que 

entender que Paulo nos dá um mandamento e uma analogia ou ilustração. 
Olhem o mandamento para as esposas: “sejam submissas a seus maridos”. 
Agora, olhem a analogia: “como ao Senhor”. Esposas, o desenho dos tijolos 
para sua vida é o da submissão aos seus maridos. Agora, rapidamente, 
homens, vocês percebem o desenho dos tijolos para sua vida, visando uma 
casa restaurada? Vejam o versículo 25: “Maridos, amem suas mulheres, assim 
como Cristo amou a igreja e entregou-se a si mesmo por ela.”  Nós temos um 
mandamento e, novamente, uma analogia ou uma ilustração. O mandamento 
é “maridos amem suas esposas” e a analogia é “como Cristo amou a igreja e 
se entregou por ela.” Então, em ambos os casos, nós um desenho bem 
específico, ambos associados a Jesus Cristo. A mulher de Deus diz ao Senhor, 
como mostrarei amor ao Senhor nesse papel que tu me chamaste para 
cumprir? E Deus responde, minha querida filha mostre através da submissão 
ao seu marido. Assim como você se submete a mim, deixe que isso seja visto, 
também, no plano horizontal. 

   
O homem de Deus diz: Senhor, que tipo de homem tu queres que 

eu seja casado? E Deus responde: Meu filho, seu amor por sua esposa mostra a 
esse mundo o tipo de amor que você tem por mim, que esse amor seja 
profundo e significativo, assim como é o que sente por mim. Eu acho que hoje 
existem duas perguntas que podemos fazer a nós mesmos, dependendo de 
qual papel estamos desempenhando. A esposa tem que perguntar a si mesma: 
Eu amo o meu marido o suficiente para viver por ele? E o marido tem que 
perguntar a si mesmo: Eu a minha esposa o suficiente para morrer por ela? 
Essas são perguntas investigativas. Alguém me contou uma história bem 
interessante, muito tempo atrás, se é verdade, ou não, eu não sei. A história 
diz que um jovem foi até um grande pregador, com doutorado em 
relacionamentos conjugais, e disse: Doutor, eu tenho um grande problema. 
Qual é o seu problema, perguntou aquele doutor. Eu amo demais a minha 
esposa. E com grande discernimento aquele pastor indagou: “Ama demais?” 
Sim, respondeu aquele homem, e continuou: “Eu acordo, pela manhã, 
pensando nela; estou loucamente apaixonado por ela; quando vou trabalhar, 
enquanto estou no caminho do trabalho estou pensando nela; na hora do 
almoço, para um pouquinho e fico pensando nela... Eu ligo para minha 
esposa, pelo menos, duas ou três vezes ao dia, e quando chego em casa, eu 
sou sempre surpreendido com o meu amor por ela. Eu quero lhe dar 
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presentes, eu quero lhe fazer coisas boas, ...”. E aquele pregador indagou: 
“Bem, é muito amor mesmo! Mas, diga-me, você a ama o suficiente para 
morrer por ela?” Ao que aquele rapaz respondeu: “Morrer? Ah, não, não posso 
dizer que morreria por ela.” Então aquele especialista respondeu: “Meu filho, 
você não a ama o suficiente!” 

   
Você a ama o suficiente para morrer por ela? Essa é uma 

pergunta investigativa. Mas, perceba, estamos hipnotizados, somos colocados 
de lado por um pensamento fraco e ridículo que foi criado no Século 20 e 
ainda existe. Se veio dos escritos dos liberais, ou se veio da religião islâmica, 
ou se veio de um movimento de libertação feminina, a mulher de hoje 
entende a submissão como se esmagada debaixo do calcanhar do marido. Eu 
quero dizer algo a você, eu não sou uma autoridade em muitas coisas, mas eu 
sou um estudante da Bíblia, e entre Gênesis, Capítulo 1, e Apocalipse, 
Capítulo 22, não encontro em lugar nenhuma essa imagem de submissão. E 
olhe uma coisa, bem que eu procurei. Agora você acredita que eu quis achar 
essa palavra, não é mesmo? Mas não está na Bíblia, como você a recebeu. É 
um argumento fraco e quando o colocamos em xeque, cai, porque não tem 
como se sustentar. 

    
Percebe mulheres, isso não é liberdade, isso é liberdade, assim 

como remover um dos trilhos de um trem não dá a ele liberdade, temos que 
remover os dois trilhos. Na verdade, eu sou simplório o suficiente para 
acreditar que nós temos o equilíbrio perfeito nesse cenário. Nós temos Jesus 
Cristo como o sustentáculo. Salmos 127:1, diz: “Se não for o Senhor o 
construtor da casa, será inútil trabalhar na construção. Se não é o Senhor que 
vigia a cidade, será inútil a sentinela montar guarda.” Ele é o sustentáculo. 
Temos, por outro lado, a submissão amorosa, voluntária e encantadora para 
ser administrada e dirigida pelo marido. E temos, do outro lado, a aflição, o 
desejo e o amor da esposa, que somente pode ser comparado ao amor para 
com Jesus Cristo. E, em minha experiência, eu nunca vi um caso de 
desequilíbrio quando esses dois conceitos fluem liberalmente. Quando existe 
amor genuíno, existe uma divisão de missões genuína e vice-versa. Onde 
existe amor genuíno, sempre existirá algo encantador, e esse amor nunca 
esfriará ou diminuirá. É impressionante! 

 


