
  
 
 
 
 
 
 

FFAAMMÍÍLLIIAA,,  UUMM  PPRROOJJEETTOO  DDEE  DDEEUUSS  ––  33ªª..ppaarrttee  

“Portanto deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e unir-se-á 
à sua mulher, e serão os dois uma só carne”. Gn 2.24 

 

William Shakespeare 
observando o ser humano 
disse: “O mundo inteiro é 
um palco, e todos os 
homens e mulheres são 
apenas atores... Um homem 
representa muitos papéis 
em sua vida”. 

 

A primeira coisa que a maioria de  nós nota numa pessoa é a 
aparência física e a linguagem corporal.  Quando perguntamos  as 
moças que tipo de homem elas procuram para casar, logo 
respondem: “Um homem completo”. E como seria descrito este 
homem completo? Imediatamente elas disparam a dizer: Ele deve ser 
forte, saudável, de boa aparência, decidido, bem-sucedido, 
dependente(delas!) e um responsável homem de negócios. Ele deve 
se interessar por todas as coisas e exceder todas elas. Ele deve amar 
apenas uma mulher, mas encantar as demais. E acima de tudo, um 
líder super espiritual em seu lar.  

 

Você conhece algum homem que se encaixe nestas descrições? Claro 
que não! Nem irá encontrar, pois este homem não existe. Então 
começamos a ver mulheres totalmente frustradas em seus 
casamentos e os homens também. A frase que mais escuto dos 
homens é: “ela mudou muito”. Será que mudou ou deixou de 
interpretar? Passou a ser ela mesma. Ou será que vocês fizeram a 
leitura errada um do outro? 

 



Creio que o homem “perfeito” é aquele que entende e aceita a 
responsabilidade de que deve desenvolver sua capacidade mental, 
emocional e espiritual. E que demonstra isto com atitudes maduras, 
seja em sua vida pessoal, em seu lar, em seu trabalho, e evidente 
que em sua vida espiritual. Muitas mulheres se frustram porque não 
buscam aqueles em que Deus sente satisfação, que refletem o Seu 
caráter. Talvez as mulheres neste momento estejam dizendo: “Mas 
como irei detectar tudo isto? A Palavra do nosso Deus responde: 
“Por seus frutos os conhecereis. Porventura colhem-se uvas 
dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Assim, toda a árvore 
boa produz bons frutos, e toda a árvore má produz frutos 
maus. Não pode a árvore boa dar maus frutos; nem a árvore 
má dar frutos bons”. Mt 7.16-18. 

 

O que estamos assistindo são pessoas que se casam sem ter o 
mínimo trabalho de observar aquele(a) com quem estão se unindo e 
depois de casados não assumem diante de Deus as suas 
responsabilidades, trocam de papel, começam as acusações, mas 
ninguém assume que errou, ninguém assume o seu papel. Alguns 
homens não procuram compreender que as mulheres têm 
necessidades reais criadas pelo próprio Deus, tais como segurança, 
amor, paz, companheirismo, ser apreciada e sentir-se necessária e 
quando o marido não consegue perceber esta necessidade, então 
temos mulheres frustradas, deprimidas e melancólicas.  

 

Algumas mulheres não se esforçam para tornar o seu lar um lugar 
agradável. São preguiçosas, preferem continuar no estado em que 
estão a mudar, pois a mudança exige esforço, empenho, dedicação. É 
trabalhoso.  

Quando nos casamos aprendemos que devemos renunciar um 
pouquinho a cada dia. Precisamos aprender a ser bondosos um com o 
outro, não pode haver orgulho, nem vaidade. Não devemos ser 
grosseiros e muito menos egoístas. Não podemos guardar mágoa e 
 jamais desistir.  

Meu bem permita que a pessoa que está ao seu lado veja Cristo em 
você. As dificuldades e experiências do dia a dia é que vão 
confirmando e revelando o caráter de Cristo. Desenvolvam uma 
intimidade com Deus. Sejam controlados pelo Espírito Santo de Deus, 
pois se suas emoções, mente e vontade não estiverem sobre o Seu 
controle, vocês irão falhar continuamente, tragicamente. Qualquer 
homem ou mulher cujo corpo, alma e espírito não forem dedicados a 



Deus será incompleto e, por isto, jamais serão maridos e esposas 
adequados. 

Desejo que os vossos lares sejam liderados com compaixão e 
profundo interesse um pelo o outro. Que seus dias sejam 
enriquecidos proporcionando tudo o que uma família pode dar a uma 
pessoa que tem representado Cristo em seu lar.  

 

Shalom Adonai! 

Regina Lopes 

 


