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Casamento, um passo de muita responsabilidade 
 

Quando casei, eu tinha duas vantagens: experiência que me permitia ter uma 
perspectiva mais realista do matrimônio (eu tinha 28 anos) e conhecimento bem aprofundado 
do meu noivo (éramos amigos há 15 anos). 

Assim, posso asseverar que me casei realmente por amor, e não por paixão. Também 
não foi por algum outro motivo menos nobre, como fuga de casa ou solidão, pois sempre 
apreciei muito a liberdade que a minha vida de solteira oferecia.  

Por todas essas razões, sempre tive muita consciência que meu grande amor por 
meu marido, sendo esse sentimento unilateral ou recíproco, não seria suficiente, por si só, para 
me garantir uma união sólida, com fidelidade, respeito, consideração e paz. Além de seu 
sentimento em relação a mim, se meu marido não tivesse caráter, meu casamento certamente 
não seria o mesmo. 

Ouvindo testemunhos de conhecidas que estão sofrendo com casamentos falidos, 
maculados por desrespeitos de toda ordem, ou então daquelas que já se divorciaram mesmo, 
fico imaginando se suas histórias não seriam diferentes se elas tivessem analisado seriamente o 
caráter dos seus, então, noivos. Se elas pudessem voltar no tempo, e estudassem devidamente 
o modo de agir de seus pretendentes, acredito que muitas não hesitariam em mudar seu 
destino.  

Uma união tão envolvente como um casamento sofre muitas pressões no cotidiano. 
Contas a pagar, afazeres domésticos inevitáveis, pouco tempo para comunhão do casal e, é 
claro, tentações de traição. Com tantos desafios a vencer, é pouco provável que um cônjuge sem 
caráter tenha condições de cumprir seus votos matrimoniais, concernentes a amor e respeito 
incondicionais. 

Por isso, recomendo sem reservas que nubentes avaliem bem seus futuros cônjuges. 
Mesmo com data marcada, enxoval comprado, chá-de-cozinha realizado, se foi notado algum ou 
vários indícios de que o caráter de seu par não é confiável, adie ou mesmo cancele sua 
cerimônia de casamento. A insegurança é um péssimo item de bagagem para a lua-de-mel e, 
infelizmente, muitas vezes ela se transforma em amargo arrependimento. 

Portanto, convém que se conheça bem aquele(a) com quem você se comprometerá 
pelo resto da vida. Converse bastante com seu par, considere a opinião de seus pais (via de 
regra, eles têm sensores de perigo) e também de amigos próximos. Se você conhece há pouco 
tempo seu(sua) noivo(a), não se precipite. Dê mais tempo para um conhecimento mútuo, a fim 
de que possa, até mesmo, avaliar se você terá condições de conviver com os defeitos dele(a). 

Para os crentes em Cristo, veja se seu(sua) pretendente tem prazer nos caminhos do 
Senhor. O simples fato de alguém se identificar como crente não é atestado de firmeza na fé. 
Analise o proceder do outro(a), seu  envolvimento e compromisso com a Obra de Cristo, sua 
freqüência e seu interesse nos trabalhos da igreja, o relacionamento com os pais, seus valores, 
sua coerência. Um(a) crente fraco(a) não é tão difícil de se identificar e, conforme tristemente já 
observei (na vida daqueles que sofrem com adultérios e/ou passaram por divórcios 
traumáticos), casar-se sem a segurança da consistência da fé do(a) outro(a) somente trará dor. 

Um outro aspecto que vejo ser fundamental para uma convivência harmônica é a 
questão da cooperação mútua. Se ambos trabalham fora, ambos têm obrigações com os 
afazeres domésticos. Cozinhar, lavar a louça, fazer compras, lavar/passar a roupa, limpar a casa 
não têm mais rótulos de ‘serviço de mulher’. Para que haja um verdadeiro exercício de amor e 
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consideração, é preciso haver um sentimento de compromisso com o lar, para que nenhum dos 
cônjuges fique sobrecarregado. Um coração disposto e mãos que não se negam a trabalhar, não 
importando a atividade – essa é a atitude! “Levai as cargas uns dos outros e, assim, cumprireis a 
lei de Cristo...” Gálatas 6:2, Bíblia. Algumas mulheres podem achar esta recomendação 
desnecessária, por considerar prazeroso fazer tudo em casa. Porém, é interessante observar que 
compromissos com o trabalho fora de casa, doença, ou mesmo a chegada de um filho são 
situações que certamente a impedirão de exercer suas tarefas rotineiras. Nessas hipóteses, se o 
esposo já estiver participando da lida doméstica, ele poderá contribuir para o bom andamento 
do lar, e não somente cobrar o que está em falta, como acontece comumente. 

A questão financeira também é um item desagradável, mas necessário de se 
comentar. A fonte de sustento, com certeza, deve ser considerado um quesito importante de 
planejamento. Noivos devem estar cientes de que problemas financeiros tendem a azedar a 
relação. Valores subjetivos em termos de aquisições são motivos para brigas incômodas quando 
os recursos estão limitados, ou mesmo escassos. Por isso, pelo menos um dos dois deve estar 
empregado em uma atividade relativamente segura e com possibilidades de crescimento 
profissional. No caso do nosso país, que é tão fácil empresas demitirem devido à redução de 
custos, seria recomendável um esforço para constante aprimoramento através de estudo 
universitário (graduação e pós-graduação). 

Há também outra questão: se o casal vislumbra ter filhos, o melhor é que o homem 
seja o supridor principal do lar. É preciso encarar os fatos: filhos demandam muitos recursos, e 
também muita atenção por parte da mãe. Esta, se deseja se empenhar para o equilíbrio 
emocional de seus rebentos, deverá estacionar por algum tempo sua carreira profissional. E não 
tem jeito: as crianças precisam muito dos pais, mas principalmente das mães. Por isso, a 
provisão do lar e possíveis melhoras financeiras devem ser da responsabilidade prioritária do 
homem, a fim de que a mulher esteja liberada para se dedicar às suas atividades maternas. 

Concluindo, desejo esclarecer que esse texto não tem o propósito de colocar uma 
‘nuvem escura’ nos sonhos de felicidade de ninguém. Primeiro, porque de sonho ninguém vive. 
Segundo, nossa vida pode sim se aproximar daquilo que idealizamos, mas para tanto, devemos 
ter muita prudência em nossas decisões, e muita noção das conseqüências de nossas escolhas. 
Agradeço a Deus pelo marido que me deu e por nossa convivência amorosa e feliz. Meu segredo 
e minha dica: aproxime-se do Senhor Jesus Cristo, conheça-O lendo a Bíblia (sugiro começar pelo 
Novo Testamento) e converse com Ele em oração. Ele certamente lhe ajudará a tomar a decisão 
certa, a começar por uma entrega irrestrita a Ele!! 

 

“E a vida eterna é esta: que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem 
enviaste.”  João 17:3 
 

“Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça-a a Deus, que a todos dá liberalmente e 
nada lhes impropera; e ser-lhe-á concedida.”  Tiago 1:5 
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