


“O livro de Joel Beeke sobre amor, casamento e sexo é surpreen-
dentemente franco, sem ser inconveniente. [...] o autor consegue ser, 
ao mesmo tempo, teologicamente completo e incisivamente prático. 
Revigorante e simples, este é para mim o melhor livro de seu tipo”.

—Derek W. H. Thomas, pastor responsável por pregação e ensino, 
First Presbyterian Church, Columbia SC; ilustre professor visitante 

de Teologia Sistemática e Histórica, Reformed Theological Seminary; 
Diretor Editorial da organização Alliance of Confessing Evangelicals.

“O casamento é um trabalho árduo. E maravilhoso. Às vezes ele 
é essas duas coisas ao mesmo tempo. Esta obra é como uma sessão 
de aconselhamento sobre casamento com um homem cujo coração 
dedica-se a ver Cristo honrado no amor entre marido e mulher. Está 
repleta de sabedoria prática e graça. Deleite-se com sua leitura.” 

—Bob Lepine, um dos apresentadores do programa 
de rádio FamilyLife Today, diretor responsável pelo 

desenvolvimento de conteúdo do ministério Family Life.

“Ao estabelecer as bases teológicas, emocionais, sociais e espiri-
tuais do casamento antes de tratar de questões sexuais, Joel Beeke faz 
uma saudável correção no foco excessivo e obsessivo sobre o sexo, 
frequentemente adotado por nossa geração e até mesmo por alguns 
pastores. Felizmente, ele também fornece conselhos sábios, práticos 
e realistas para casais que querem descobrir ou recuperar uma inti-
midade física que satisfará a ambos e honrará a Deus”.

—Dr. David Murray, Professor de Teologia do  ntigo Testamento 
e Teologia Prática, Puritan Reformed Theological Seminary.

“Depois de anos de casamento alguns de nós ainda tem que 
orar: ‘Pai, perdoa-me por pecar contra aqueles que mais me amam’. 
Nunca deixamos de precisar de aconselhamento para nutrir e cuidar 
melhor daqueles que são carne da nossa carne e coerdeiros conosco 
da graça da vida. Não há livro melhor do que este para renovar o 
afeto de um casamento feliz”.

—Geoffrey Thomas, pastor, Alfred Place 
Baptist Church, Aberystwyth, País de Gales



“O casamento de Adão e Eva é fundamental para o relato histó-
rico da criação da raça humana, sendo inteiramente vital para os pro-
pósitos de Deus para a humanidade. O mais puro deleite que nossos 
primeiros pais tinham um no outro, no que dizia respeito a todos os 
aspectos de sua vida em comum, infelizmente perdeu-se na Queda. 
Entretanto, este livro mostra de forma impactante, através do ensino 
bíblico, a possibilidade de recuperar grande parte desse deleite em 
Cristo. Casais cristãos devem conhecer uma profunda intimidade, no 
melhor sentido dessa palavra, que outros casais não conhecem. É triste 
que alguns não a conheçam. Mas a sabedoria bíblica sobre casamento 
que encontramos nessas páginas pode ajudar muito. Uma pequena 
observação: Eu aprecio imensamente a forma como a dádiva divina 
da sexualidade humana é tratada pelo autor, com honestidade bíblica, 
mas sem favorecer os modos lascivos da nossa cultura”.

—Michael A. G. Haykin, Professor de História da Igreja e 
Espiritualidade Bíblica, The Southern Baptist Theological Seminary.

“Recentemente, diversos professores renomados publicaram 
livros sobre casamento, sendo que alguns, inclusive, causaram certa 
agitação entre os cristãos. Embora esses livros ofereçam insights 
úteis, alguns são prejudicados por certo desequilíbrio e até mesmo 
ensino antibíblico. O livro do dr. Beeke introduz a sanidade bíblica 
na discussão. Com a piedade que lhe é característica, conhecimento 
da Bíblia e diretrizes práticas, ele coloca diante de nós estes dois 
ingredientes essenciais (amizade e intimidade) para um casamento 
duradouro e feliz. Este livro irá fortalecer o casamento de todos que 
o lerem. Posso garantir que ele fortaleceu o meu”.

—Joseph A. Pipa Jr., Presidente, Greenville 
Presbyterian Theological Seminary.
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Prefácio

reacendam a chama

O que antes era uma chama ardente esfriou e se transformou 
em um amontoado de cinzas fumegantes. Mas vocês podem 
reacender a chama, se soprarem delicadamente essas cinzas. 
Cortem lascas finas de um tronco seco, empilhem-nas com 
cuidado sobre as cinzas e soprem. Logo lampejos de uma 
tímida chama recompensarão seus esforços. Agora coloquem 
pequenos galhos sobre as lascas em chama. Depois que estive-
rem bem acesos, acrescentem pedaços maiores de madeira, um 
de cada vez, parando periodicamente para soprar o fogo. Então 
sorriam ao ver as chamas aumentando. Sua lareira em breve irá 
crepitar, tomada pelas chamas.

Casamentos podem ser como essa chama. O que um dia 
já ardeu hoje mais parece um fogo lento. Ele não se apagou, no 
entanto, e mesmo as cinzas ainda conservam calor por algum 
tempo. Porém, o casamento não está mais aquecido pela chama 
ardente que estava lá no início.

Escrevi este livro para dizer a vocês que Deus pode rea-
cender a chama do seu casamento.

Algumas pessoas diriam que a chama do casamento é a 
intimidade prazerosa do sexo. Outras diriam que é a amizade 
entre companheiros queridos. Na realidade, as duas coisas são 
verdade. Lado a lado, face a face, corpo a corpo e de coração para 
coração — o casamento tem como objetivo uma amizade íntima. 
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Deus nos deu um exemplo desse grande objetivo, quando fez a 
primeira mulher a partir da costela do homem. Quando Adão 
a viu, ele exclamou: “Osso dos meus ossos e carne da minha 
carne!” Os dois se tornaram “uma só carne” (Gn 2.23,24). Eles 
formaram um par perfeito!

Deus quer que marido e mulher caminhem juntos, con-
versem juntos, trabalhem juntos e durmam juntos. Certa vez 
Matthew Henry disse uma frase que ficou famosa: “A mulher 
não é feita da cabeça do homem para superá-lo, nem de seus 
pés para ser pisoteada por ele, mas de sua costela para ser 
igual a ele, e ficar debaixo de seu braço para ser protegida 
e perto do seu coração para ser amada”. E então acrescen-
tou: “Veja quanta estima deve haver no afeto entre marido e 
mulher; assim como no amor que temos por nosso próprio 
corpo (Ef 5.28)”.1

Infelizmente, o pecado e a morte entraram no mundo e 
com eles veio a vergonha, a culpa e os jogos de poder dentro do 
casamento (Gn 3.7,12,16). A relação que antes era a mais bela 
flor do paraíso tornou-se agora uma rosa repleta de espinhos. 
Os pecados no casamento perfuram nosso coração. Porém, 
apesar dos espinhos e de tudo mais, o casamento continua a ser 
uma flor perfumada e digna de desejo. Não fomos criados para 
ser sozinhos. Mas, então, como podemos manter acesa a chama 
do casamento?

Somos por natureza ignorantes em relação ao que o 
amor verdadeiro e o casamento deveriam ser, mas Cristo, 

1Matthew Henry, Exposition of the Old and New Testament. Filadélfia: Ed. 
Barrington & Geo. Haswell, 1828), 1.36 [sobre Gn 2.21–25].
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nosso profeta, nos oferece orientação na Bíblia. Somos cul-
pados por desonrar o casamento através da nossa desobe-
diência a Deus, que o criou; mas Cristo, nosso sacerdote, 
derramou seu sangue para o perdão dos nossos pecados e 
agora intercede por nós. Somos rebeldes e não temos forças 
para superar o mal que distorce e destrói nossos relaciona-
mentos humanos; mas Cristo, nosso rei, vence o pecado e nos 
guia por meio de seu Espírito poderoso, fazendo novas todas 
as coisas — inclusive nosso casamento. Deus, nosso cria-
dor, também é nosso redentor. O legislador divino que nos 
amaldiçoou por nossa desobediência enviou seu Filho para 
nos redimir da maldição de sua lei (Gl 3.10-14, 4.4-5). Deus 
enviou seu Filho para salvar os pecadores. Ele é o mediador 
que traz seu povo de volta a Deus e os conduz novamente 
pelas veredas da justiça.

É evidente que o objetivo final de Deus em nos salvar é 
muito maior do que apenas salvar nosso casamento. Um dia 
Cristo levantará todos os crentes e nos convocará para um 
banquete de casamento como nunca vimos. Que dia mara-
vilhoso será esse, quando estivermos frente a frente com o 
Senhor! A caminho da glória, no entanto, Deus transforma 
todas as áreas da nossa vida. Nossa submissão ao Esposo 
celestial requer que façamos a sua vontade hoje, como marido 
e mulher.

Este livro, portanto, pretende ajudar aqueles que desejam 
reacender as chamas do amor no seu casamento, por meio da 
graça de Deus. Se a chama do seu casamento ainda está crepi-
tando vivamente, espero que este livro ajude seu amor a crepitar 
de forma ainda mais viva e calorosa.
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Este pequeno livro não é um manual exaustivo sobre 
casamento nem faz um estudo profundo sobre seu significado 
teológico. Em vez disso, ele se concentra em dois ingredien-
tes-chave para um casamento sólido: a amizade e a intimidade 
sexual. Tomando como base a sabedoria bíblica, especialmente 
o livro de Provérbios, espero ajudá-los a se aproximarem de 
seu cônjuge tanto emocionalmente quanto fisicamente.

Dedico este livro à minha querida esposa, Mary, a mulher 
mais maravilhosa do mundo, que tem me proporcionado uma 
alegria incalculável nesses quase vinte e cinco anos de casa-
mento. Eu a amo muito mais do que palavras podem expressar 
e agradeço a Deus todos os dias por ela. Agradeço também aos 
nossos filhos, Calvin, Esther e Lydia. Foi uma alegria educá-los 
e posso garantir que não devo a eles um só fio sequer dos meus 
cabelos brancos.

Que o Espírito de Deus sopre sobre o seu casamento, atra-
vés da Palavra de Cristo, para que as brasas latentes do amor 
possam mais uma vez irromper em chamas, e o fogo do amor 
seja reabastecido para produzir casamentos que resplandeçam 
com amor para a glória de Deus!

* * *

Este livro nasceu de duas preleções que fiz em uma conferência 
patrocinada pelo National Council of Family Integrated Churches 
[Concílio Nacional de Igrejas Integradas com a Família], em 
Asheville, Carolina do Norte, em 28 de outubro de 2011. Sou 
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grato a Scott Brown e aos líderes do Conselho pelo convite para 
falar nesse evento e por sua hospitalidade calorosa e graciosa. 
Foi uma bênção estar entre eles. Agradeço também ao Rev. Paul 
Smalley, Rev. Ray Lanning, Phyllis Ten Elshof e Kevin Meath por 
seu trabalho em me ajudar com este livro.
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