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ervas daninhas da indiferença, do egoísmo e do individualismo. Devem 
adubar o solo conjugal com o fertilizante do romantismo. Devem cortar 
diariamente as atitudes negativas, que são como mato, que florescem 
sem percebermos. 
 
Outro fator é a negligência. Negligenciar o casamento pode acontecer, 
por exemplo, quando se esquece datas importantes como do casamento, 
do nascimento do cônjuge, do dia dos namorados, do dia em que 
começaram a namorar. A negligência também se faz presente quando, por 
exemplo, os cônjuges não estão atentos às necessidades de cada um na 
vida conjugal. Homens e mulheres têm necessidades diferentes no 
casamento. Enquanto os homens são, na maioria, voltados para a 
realização sexual, as mulheres necessitam mais de afeto, de carinho. 
Quando um supre o outro, há uma perfeita combinação para o 
florescimento diário da alegria conjugal. 
 
Por último, não devemos nos esquecer dos fundamentos. O prédio da 
Fagundes Varela caiu porque, segundo os engenheiros, houve um 
esmagamento dos pilares. 
 
Casamento também tem seus pilares. Deus, ao criar o casamento, colocou 
sob três grandes pilares: O pilar da heterossexualidade, da monogamia e 
da indissolubilidade. Como é triste observar que esses pilares estão 
sendo esmagados nos dias de hoje.  
 
O que veremos em breve é a queda de toda a sociedade, pois esta está 
plantada sobre a instituição do casamento e da família. 
 
Que Deus nos ajude a cuidar de nossos casamentos, cuidando dele como 
um jardineiro cuida do jardim, não sendo negligentes e zelando pelos 
seus fundamentos, que são bíblicos e que devem ser mantidos e 
defendidos, principalmente pela Igreja de Cristo. 

Fonte: http://www.clickfamilia.org.br/cgi/cgilua.exe/sys/start.htm?infoid=1574&sid=10  
 


