
  
 
 
 
 
 
 
 
AA  NNAATTUURREEZZAA  DDOO  CCAASSAAMMEENNTTOO  
 
 

o início de minha carreira profissional, eu era um ávido 
estudante de antropologia. Durante os estudos de graduação e 
pós-graduação naquela disciplina, examinei etnografias 

compiladas ao longo dos anos por vários antropólogos. Uma 
descoberta conclusiva desses estudos dizia que o casamento entre 
um homem e uma mulher é a estrutura social central em toda 
sociedade humana, sem exceção. Também é verdade que o 
casamento monógamo para toda a vida é a norma cultural universal. 
 

É claro que algumas pessoas se desviarão dessa prática, como 
acontece na poligamia (que ainda é encontrada em algumas culturas 
sem língua escrita) e na monogamia serial (que se tornou prática 
comum em algumas culturas ocidentais), mas tais exceções não 
extinguem da psique humana a norma cultural da monogamia 
vitalícia. Na verdade, apesar da aceitação generalizada do divórcio 
nos Estados Unidos ao longo dos últimos quarenta anos, uma recente 
pesquisa com solteiros com idade entre 20 e 30 anos, que nunca se 
casaram, mostra que 87% faziam planos de se casar uma única vez. 
Muitas dessas pessoas viram os pais se divorciar, e isso não é o que 
elas querem para si mesmas. 

 
Antes de tudo, a instituição social do casamento é um 

relacionamento pactual em que um homem e uma mulher prometem 
um ao outro uma parceria vitalícia. Na história bíblica da criação, o 
desejo expresso por Deus é que os dois se tornem “uma só carne”1. 
Na essência do casamento, portanto, está a idéia de unidade. É o 
oposto de solidão. Mais um vez, na narrativa sobre a criação em 
Gênesis, está bem claro que Deus não pretendeu que homens e 
mulheres vivessem sós2. Algo lá no íntimo do homem clama pela 
companhia de uma mulher, e a mulher tem o mesmo desejo de ter 
intimidade com o homem. O casamento tem por objetivo satisfazer 
essa profunda busca de intimidade. Assim, o casamento não é 
simplesmente um relacionamento; trata-se de um relacionamento 
íntimo que inclui todos os aspectos da vida: intelectual, emocional, 
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social, espiritual e físico. No relacionamento conjugal, marido e 
esposa compartilham vida um com o outro do modo mais profundo 
possível. Eles se vêem como uma equipe unida, não como dois 
indivíduos que, por acaso, estão vivendo em íntima proximidade. 
Uma vez que o desejo e o impulso por ter intimidade estão na 
essência do casamento, os indivíduos envolvidos ficam preocupados 
com o relacionamento quando não se alcança tal intimidade. 

 
O casamento é também um relacionamento com propósitos. 

Toda a pesquisa mostra que um casamento íntimo provê, por 
exemplo, o ambiente mais seguro e mais eficaz para a educação dos 
filhos. No entanto, a procriação não é o único objetivo do casamento. 
A cada pessoa também foram concedidas por Deus certas 
possibilidades latentes. A parceria do casamento é um ambiente ideal 
para estimular e desenvolver esses dons e habilidades. Como observa 
o autor do antigo livro de Eclesiastes: “melhor é serem dois do que 
um... porque se caírem, um levanta o companheiro; ai, porém, do 
que estiver só; pois, caindo, não haverá quem o levante”.3 Todo casal 
experimenta a verdade deste princípio: melhor é serem dois do que 
um. 

 
Marido e esposa têm por objetivo se completarem um ao outro. 

Quando o homem é fraco, sua esposa é forte; quando ela tropeça, é 
ele que está ao lado dela para levantá-la. A vida é mais fácil quando 
dois corações e mentes se comprometem a trabalhar em conjunto 
para enfrentar os desafios do dia. 

 
... 
 
Depois de mais de quarenta anos de casamento, olho para trás 

e percebo que muitas das coisas que realizei nunca teriam acontecido 
se não houvesse o incentivo e o auxílio de minha esposa. Também 
me agrada pensar que ela fez mais coisas na vida dela por causa do 
meu apoio. Isso me traz muita satisfação. Juntos, assumimos o 
compromisso de buscar e seguir o plano de Deus para nossa vida. 
Ajudamos um ao outro a descobrir nossos dons singulares e 
incentivamos um ao outro a usar essas habilidades para servir a Deus 
e promover o bem no mundo. Quando fazemos isso, nossa vida 
apresenta Deus aos outros e cumprimos nosso maior propósito. 
Nosso relacionamento conjugal melhora a eficácia com que servimos 
a Deus. 

 
O rei Davi capta esta visão para nós em Salmos 34.3: 

“Engrandecei o Senhor comigo, e todos, à uma, lhe exaltemos no 
nome”. Com base na perspectiva bíblica, o propósito da vida não é 
realizar nossos próprios objetivos, mas sim de conhecer Deus e 
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render glória e honra ao seu nome. Para a maioria das pessoas, o 
casamento aumenta a possibilidade de alcançar esse objetivo. 

 
GARY CHAPMAN 

As quatro estações do casamento, 
Ed. Mundo Cristão. 


