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O papel da disciplina e da oração na 

preservação do casamento 

 

Em carta dirigida a quem interessar, com data de 30 de março de 1999, o pastor 

Caio Fábio confessa que se colocou numa situação irregular ao se apaixonar por 

uma mulher que não era a sua esposa. Revela também que o processo se 

estendeu além da linha de retorno. 

 

Foi muito bom vir à tona o problema do amor proibido. Porque todos estamos 

sujeitos — o homem e a mulher, o crente e o descrente — a amar outra mulher ou 

outro homem. Isso faz parte da natureza caída do ser humano e, portanto, também 

da história. É o tema mais explorado de romances e novelas. Não poucas vezes o 

cônjuge traído tem parte da culpa. 

 

Ninguém deve ficar apavorado com essa possibilidade, mas, se deseja livrar-se de 

tamanho mal, há de tomar algumas providências com muita antecedência. A 

melhor delas é a consolidação contínua do matrimônio, por meio de cuidados 

especiais e de muita oração. Outra providência pertinente é a disciplina pessoal, 

aquilo que Jesus chama de negar-se a si mesmo, isto é, dizer não aos desejos que 

perturbam a harmonia do corpo e da alma (Lc 9.23). 

 

Precisamos entender que o amor — essa força tremenda — precisa estar sob 

controle. O cristianismo manda amar e manda não amar. É para amar a Deus de 

modo absoluto (Mt 22.37-38), o próximo como a si mesmo (Mt 22.39) e até o 

inimigo (Mt 5.43-48). É para não amar as coisas mundanas (1 Jo 2.15-17), os bens 

alheios e o cônjuge do outro (Êx 20.17). Ora, nem sempre é fácil cumprir esses 

mandamentos de amar e de não amar. A tragédia de Salomão começou quando 
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ele se apegou pelo amor às mulheres estrangeiras, rompendo normas 

preestabelecidas. (Veja Salomão e o adultério). A obrigação assumida com Deus, 

com o cônjuge e com os filhos está acima de qualquer novo amor, nova paixão ou 

fantasias sexuais. 

 

Toda paixão tem início, meio e fim. A pessoa não é necessariamente culpada 

quando começa a se inclinar para um amor proibido. Torna-se culpada — e muito 

culpada — só quando não oferece resistência a ele. Quanto maior a demora em 

desistir desse novo amor, mais difícil e complicada fica a questão. Muito depressa 

o processo vai além da linha de retorno e aí o desastre acontece, com todos os 

seus desdobramentos. 

 

Quem não esvazia sua auto-suficiência, perde a oportunidade de receber o mais 

poderoso auxílio em situações periclitantes como as que precedem a dissolução 

do casamento. A mais complexa tentação, a do envolvimento amoroso com outra 

mulher ou com outro homem, só será vencida com a graça envolvente de Deus. 

Porque o amor cega, o amor embriaga, o amor enlouquece, o amor inocenta. 

Sobretudo quando se trata de um amor proibido. É preciso orar como nunca e 

suplicar sem rodeios a cura da parte de Deus para os problemas emocionais. A 

oração desempenha um papel de suma importância frente à ameaça iminente de 

um novo amor. Deus tem o poder de curar, disciplinar, corrigir, pastorear e fazer 

retroceder aquele sentimento estranho e avassalador. Depois, então, mesmo que 

pareça tardia, vem a calmaria outra vez. E, a partir daí, da salvação do casamento, 

a calmaria tem de conviver com a exortação de Jesus: “Vigiem e orem para que 

não caiam em tentação, (porque) o espírito está pronto, mas a carne é fraca” (Mt 

26.41, NVI). Só assim a calmaria se mantém por muito tempo, até que apenas a 

morte separe um cônjuge do outro. Aleluia! 

Fonte: https://www.ultimato.com.br/revista/artigos/258/o-papel-da-disciplina-e-da-

oracao-na-preservacao-do-casamento 
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