
  
 
 
 
 
 
 
 
CCAASSAAMMEENNTTOO  ÉÉ  MMEESSMMOO  UUMMAA  IINNSSTTIITTUUIIÇÇÃÃOO  
FFAALLIIDDAA  NNOOSS  TTEEMMPPOOSS  DDEE  HHOOJJEE??  ((ooss  ssoolltteeiirrooss))..    

“As muitas águas não poderiam apagar este amor, nem os rios afogá-
lo(...)” (Cantares de Salomão 8:7). 

Muito se discute hoje em dia sobre se o casamento continua ou não 
sendo indispensável na vida de um homem e de uma mulher. E é 
quase absoluto ouvir de uma grande maioria que o “casamento se 
tornou uma instituição falida” na contemporaneidade. Por quê? Sem 
dúvida alguma, o principal motivo que leva a um descrédito quase 
que total em relação ao matrimônio está nos altos índices de casais 
que estão procurando a justiça para se divorciarem. Infelizmente, o 
casamento, nos tempos de hoje, com raríssimas exceções, não 
suporta os primeiros anos de existência. 
 
O que vou tentar provar aqui, nessa primeira de uma série de 
reflexões sobre o tema, é que o casamento, instituído por DEUS, 
nunca foi e nunca será uma “instituição falida” e explicar as razões 
pelas quais existem tantos divórcios. 
 
Primeiramente, você precisa entender que existem dois tipos de 
casamento: o que se consolida pela vontade exclusiva do homem e 
da mulher (e tem a aprovação, em muitos casos, de uma igreja e/ou 
de um cartório) e o casamento, segundo a vontade de DEUS (que, 
obrigatoriamente, também passa pelas aprovações da igreja e do 
cartório). O primeiro tipo de casamento ocorre no desejo de pessoas 
que não conhecem a Palavra de DEUS, conseqüentemente, não 
poderiam jamais ter vivido, desde a escolha do namorado, passando 
pelo namoro, noivado, segundo a vontade de DEUS. E o que começa 
errado, o próprio mal se encarrega de destruir. Com raríssimas 
exceções, quando DEUS tem um plano especial na vida desse casal, 
ELE refaz tudo de acordo com a Sua perfeita e agradável vontade. O 
segundo tipo de casamento é constituído por pessoas cristãs, que 
conhecem os conselhos de DEUS sobre vida a dois. Mas, também 
nesse aspecto, se o casal não for cumpridor, na íntegra, do que 
determina o PAI, sofrerá as conseqüências da desobediência e do 
erro. Por isso, observe que o verbo presente no versículo que abre 
essa nossa reflexão está no futuro do pretérito. Ou seja, águas 



tempestuosas e os rios da tribulação podem, sim, destruir o amor e 
a vida de um casal casado. E isto só pode acontecer porque o 
casamento, embora seja instituição divina, depende também das 
atitudes do homem e da mulher. Geralmente, os frutos ruins de um 
matrimônio vêm desde o começo, na escolha do companheiro e da 
companheira. Um homem e uma mulher, por mais que tenham bons 
valores sociais e morais, se não conhecerem e temerem o Evangelho 
de DEUS, jamais terão estrutura suficiente para se viver um 
casamento cristão. É por essa razão que DEUS não avalia as pessoas, 
em princípio, pelas obras de justiça (boa educação, nível escolar, 
capacidade de fazer o bem etc.). Ser bom ou boa para DEUS significa 
viver debaixo e dependente da vontade DELE. Nunca existirá uma 
pessoa boa se não existir o temor à Palavra: “Outrora nós também 
éramos insensatos, desobedientes, extraviados, servindo a várias 
paixões e prazeres, vivendo em malícia e inveja, odiosos e odiando-
nos uns aos outros. Mas quando apareceu a benignidade de Deus, 
nosso Salvador, e o seu amor para com os homens, não por obras de 
justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, Ele 
nos salvou mediante a lavagem da regeneração e da renovação pelo 
Espírito Santo, que Ele derramou ricamente sobre nós, por meio de 
Jesus Cristo, nosso Salvador” (Tito 3: 3-6).  
 
Então, vamos fazer uma volta ao começo, e falar somente, nessa 
semana, de como deve ser a vida dos solteiros. Nas próximas 
semanas, abordaremos, se essa for a vontade de DEUS, a outros 
temas como o namoro, o noivado, a fornicação, o adultério, para só 
assim, encerrarmos essa série com a análise, à luz da Bíblia Sagrada, 
com o casamento.  
 
No princípio, DEUS criou o homem sem a sua companheira. Criou-o e 
logo lhe deu uma missão no Jardim do Éden: dar nome a todos os 
animais viventes. Vimos, nesse momento, um homem solteiro, 
fazendo apenas o que DEUS determinou que fizesse, ou seja, 
servindo a DEUS. O apóstolo Paulo, séculos depois, escreveu: “(...) o 
solteiro cuida das coisas do Senhor, em como há de agradar ao 
Senhor (...)”; “(...) A solteira cuida das coisas do Senhor para ser 
santa, tanto no corpo (virgindade) como no espírito (...)” (1 
Coríntios 7:32 e 33) (grifo nosso). Então, o solteiro e a solteira 
passam por esse momento “de solidão” para serem aperfeiçoados 
espiritualmente e preparados para um relacionamento. São a noiva (a 
igreja) de Cristo, comprometidos apenas com o seu noivo, JESUS. 
Quem não é fiel a DEUS não pode ser fiel a ninguém. Entretanto, 
para DEUS não era agradável que este primeiro homem 
permanecesse sozinho, sem sua companheira: “Disse o Senhor Deus: 
Não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma adjutora que lhe 
corresponda” (Gênesis 2: 18). Está mais que provado que é DEUS 
quem dá o companheiro ou a companheira no tempo em que Ele 
considera necessário: “há tempo de amar” (Eclesiastes 3:8). 



Ninguém deve se precipitar na escolha do amado e da amada. O 
homem e a mulher verdadeiramente de DEUS esperam no Senhor: 
“Esperei com paciência pelo Senhor; Ele se inclinou para mim, e 
ouviu o meu clamor” (Salmos 40:1). DEUS envia o melhor homem e 
a melhor mulher para a pessoa. Ele enviou a melhor mulher para 
Adão, embora ela o tenha induzido ao pecado. Mas, quem, afinal, nos 
dos de hoje, não comeria do fruto proibido? Outro detalhe que é 
muito importante: o solteiro, que vive dentro de uma boa conduta 
cristã, está livre dos prazeres da carne, ou seja, do exercício sexual 
impróprio. Nem Adão nem José, marido de Maria (só para mais este 
exemplo), uniram-se sexualmente às suas esposas antes de 
casarem-se com elas. Bom é lembrar que Eva já era a mulher de 
Adão antes da união sexual: “Deus os abençoou e lhes disse: frutificai 
e multiplicai-vos; enchei a terra, e sujeitai-a (...)” (Gênesis 1:28). 
Quanto a Maria e a José, A Bíblia relata que ambos eram desposados 
(próximo ao casamento; noivos), e que nunca antes haviam 
coabitado (mantido relação sexual). É muito importante que, 
enquanto solteiro, você se mantenha fiel a DEUS para que, no futuro, 
venha a ter um casamento abençoado. 
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