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I N T RO D U Ç ÃO

Há vários anos, Tim e eu escrevemos um livro: O significado do casa-
mento.. Tratamos de uma série de questões relacionadas a conhecer e a 
amar seu cônjuge, no contexto de um casamento alicerçado na fé cristã. 
Muitas pessoas já nos disseram quanto o livro as ajudou, e nada nos deixa 
mais felizes. Ele foi fruto de experiência conquistada a duras penas, e Deus 
promete que aquilo que ele dá a alguém se destina a beneficiar a todos.
 O leitor não precisa necessariamente ter lido O significado do casamento 
para usar este devocional. Mas vale a pena recapitularmos alguns dos 
temas básicos tratados no livro. O principal problema que todo casamento 
enfrenta é o egocentrismo do coração de ambos os cônjuges. A maneira 
de as culturas tradicionais lidarem com isso geralmente foi intimidando 
as pessoas em relação a seus pecados. A cultura moderna, por sua vez, 
praticamente consagrou o egocentrismo, falando sobre “casamentos-eu”, 
que duram apenas enquanto ambas as partes sentem que o casamento 
está atendendo a suas necessidades sem terem de fazer grandes esforços. 
A solução, no entanto, é o evangelho de Cristo, pois ele tanto nos humilha 
quanto nos exalta a um só tempo.
 Tema igualmente crucial é o fato de que a essência do casamento é uma 
aliança, uma promessa irrevogável. O pacto não é um contrato frio nem 
uma promessa meramente emocional. Consiste em dar toda a vida um ao 
outro, do ponto de vista não apenas f ísico, mas também legal, financeiro, 
emocional e espiritual. O compromisso legal, indissolúvel, cria um espaço 
sem paralelo para confiança, vulnerabilidade e intimidade. Nos dias de 
hoje, muitas pessoas pensam que a essência do casamento é um sentimen-
to romântico, mas o que nos mantém unidos durante os altos e baixos do 
sentimento é a promessa conjugal, que com o passar do tempo propicia 
uma profundidade de amor que não poderia ser alcançada de nenhuma 
outra maneira.
 Vemos o casamento como amizade conjugada a uma missão. Enquanto 
os casamentos antigos e tradicionais davam prioridade aos papéis dos 
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pais e o casamento moderno prioriza os desejos dos amantes românticos, 
argumentamos que, levando-se em conta todos os demais fatores, os 
cônjuges precisam ser melhores amigos. A amizade, no entanto, precisa 
girar em torno de algo, o que, no caso do casamento cristão, vem a ser o 
crescimento espiritual e o fato de cada cônjuge ajudar o outro a crescer em 
semelhança a Cristo. Se buscarmos a santidade um do outro, a felicidade 
virá; se visarmos primeiramente apenas a felicidade, não teremos nem uma 
coisa, nem outra.
 Então, para essas variadas tarefas e responsabilidades no casamento, 
indicamos uma “caixa de ferramentas”, que sugere maneiras de conhecer e 
amar o cônjuge ao longo dos anos, principalmente quando ambos passam 
por profundas mudanças de vida e, às vezes, o cônjuge acha que está casa-
do com um estranho. O que fazer? Há três coisas básicas a ser feitas: dizer 
a verdade, demonstrar amor — nas “moedas” ou “linguagens do amor” que 
seu cônjuge mais valorize — e, por fim, dar graças por meio de constante 
arrependimento, perdão e reconciliação.
 No casamento cristão, é tanto uma glória quanto um desafio amar 
alguém do outro sexo. Amar a ponto de superar essa diferença de gêneros 
exige muita paciência, compreensão, humildade e amor. Hoje, é claro, essa é 
uma área marcada por controvérsia, mas tentamos o máximo possível seguir 
a Escritura aqui, a qual critica tanto estereótipos de gênero excessivamente 
rígidos quanto a atual negação de papéis diferentes para cada gênero.
 Nos últimos dois capítulos, abordamos dois assuntos: a vida de solteiro 
e a sexualidade. Neles, expusemos um pouco da ética e da visão cristãs do 
sexo, ambas tão revolucionárias quando surgiram no cenário mundial, mas 
tão contestadas nos dias de hoje.
 Enfim, por que escrevemos este devocional para casais? O objetivo é 
proporcionar uma oportunidade de reflexão prática e continuada sobre o 
amor e o casamento no âmbito de uma perspectiva cristã. Um livro como 
O significado do casamento pode fornecer princípios e ideias, mas também 
pode ser dif ícil de digerir e de aplicar à vida cotidiana. Neste livro que 
você tem em mãos, expandimos e subdividimos os temas e as lições em 
pequenas meditações, analisando cada conceito em seus vários aspectos e 
propondo perguntas e práticas de aplicação. 
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 Este devocional reproduz passagens da obra O significado do casamento 
e oferece uma oportunidade para refletir, a partir de implicações pessoais, 
sobre um aspecto bem específico do casamento cristão a cada dia.
 Na primeira semana de cada mês, oferecemos a você um texto bíblico 
sobre amor, sexo e casamento, seguido de uma meditação sobre determi-
nado aspecto do ensino bíblico. Depois disso, há uma reflexão, composta 
por um conjunto de perguntas de aplicação, seguida, por fim, por um breve 
exemplo de uma oração sobre o assunto. Embora alguns desses textos bí-
blicos sejam mencionados na obra O significado do casamento, os estudos 
que apresentamos aqui são novos e não se encontram no livro anterior. Os 
textos abordados estão listados abaixo.

 Em cada dia das outras três semanas de cada mês, em vez de um versículo 
da Bíblia, começamos com uma citação extraída da obra O significado do 
casamento, seguida de uma meditação e uma reflexão. Por fim, fornecemos 
um “Pensamento para a oração” com algumas ideias de como você pode 
introduzir o tópico do dia em seu coração e em sua vida por meio da oração.
 Este é um “devocional para casais”, desenvolvido para ser usado por ca-
sais. Uma maneira de usá-lo é lendo-o em voz alta um para o outro. Depois 

Casamento e criação

Casamento e redenção

O sétimo mandamento

Prevenção do adultério 

Divórcio

Quem somos um para o outro

Como servir um ao outro

Como se reconciliar um com o outro

Revolução sexual cristã: primeira parte

Revolução sexual cristã: segunda parte

Cântico de amor: buscando um ao outro 

Cântico de amor: encontrando um ao outro

Janeiro

Fevereiro

Março

Abril

Maio

Junho

Julho

Agosto

Setembro

Outubro

Novembro

Dezembro

Gênesis 1 e 2

Gênesis 2 e 3; Efésios 5 

Vários textos 

Gênesis 39 e outros textos 

Vários textos 

Provérbios e outros textos 

Vários textos do Novo Testamento 

Vários textos do Novo Testamento 

1Coríntios 6 

1Coríntios 7 

Cântico dos Cânticos de Salomão 

Cântico dos Cânticos de Salomão
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de lerem, perguntem-se: “O que mais ajudou você?”. Depois de terem feito 
isso, respondam juntos às perguntas para reflexão. Por fim, orem juntos 
usando o “Pensamento para a oração” como ponto de partida para uma 
conversa pessoal com Deus. Outra maneira de usar este livro, no entanto, é 
lê-lo diariamente de forma individual, anotar seus pensamentos e reunir-se 
regularmente com seu cônjuge para falar sobre suas ideias e descobertas.
 Lembre-se de que os temas básicos e as lições mencionados aqui serão 
abordados várias vezes, mas a cada vez serão abordados de uma perspecti-
va diferente ou com perguntas práticas diferentes.
 A obra O significado do casamento não foi escrita apenas para pessoas 
casadas. Ela nasceu a partir de uma série de sermões que foram escritos 
para uma congregação composta predominantemente de adultos solteiros. 
Este devocional em particular, no entanto, destina-se a casais, embora  
casais ainda não casados, que estejam noivos ou que estejam pensando em 
se casar, também possam usá-lo da maneira que prescrevemos. Algumas 
das meditações mais próximas do final do ano devem aplicar-se especial-
mente a eles.
 Uma ressalva muito importante. Todo cristão precisa ler a Bíblia e orar 
diariamente. Este livro, embora possa ser um complemento disso, não deve 
ser o único tempo que a pessoa passará diariamente diante de Deus. Por 
mais importante que seja esse assunto, o casamento não é a única coisa 
sobre a qual você deve conversar com Deus por um ano inteiro! Pedimos 
aos leitores que considerem também usar nossos devocionais de Salmos 
ou Provérbios, juntamente com este, ou algum outro recurso, para seu 
tempo diário com Deus.
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