
Educação Familial no Lai

Fortalecer o Casamento
“Todavia, nem o varão é sem a mulher, nem a 
mulher sem o varão, no senhor ” (I Corintios 11:11).

O Casamento necessita de cuidados constantes.

Introdução
Cremos que o casamento é sagrado. É a criação de uma união divina 
ordenada por Deus e ligada por convênios (veja D&C 49:15). Devido 
à sua importância, o casamento deve ser protegido e bem cuidado, 
valendo a pena o esforço de fortalecê-lo e melhorá-lo.
As pessoas se desenvolvem dentro de um bom casamento. "Nele 
podem realizar-se todos os anseios dignos da alma humana, tudo o 
que é físico, emocional e espiritual" (Boyd K. Packer,
"Casamento", A Liahona, agosto de 1981, p. 21).
O Evangelho Fornece Diretrizes para o Fortalecimento do 
Casamento
Certo homem estava tendo muitos problemas no casamento e na 
vida familiar, chegando quase ao ponto de terminar com tudo. Ele 
finalmente percebeu que seus problemas eram "de fundo espiritual 
e causados por ele próprio. Viu também, que era ele quem estava na 
melhor posição para fazer algo a respeito". Passou a compreender 
' 'o que o Senhor vem dizendo seguidamente através das escrituras e 
dos profetas, mas que muitos de nós deixamos de entender: As 
chaves para a paz e relações harmoniosas e pacíficas, encontram-se 
na aplicação pessoal dos princípios básicos do evangelho. Em outras 
palavras, para ter paz e harmonia em nossos relacionamentos, 
precisamos primeiro estar em paz com nós mesmos. Essa paz vem 
quando estamos fazendo o que sabemos ser certo por seguirmos a 
voz mansa e delicada do Espírito" (C. Richards Chidester, 
"Mudança de Coração: A Chave para Relações Harmoniosas",
A Liahona, outubro de 1984, p. 12).
Precisamos convidar o Espírito do Senhor para estar presente em 
nosso casamento. Para isso, os casais devem orar juntos, jejuar 
juntos e estudar as escrituras juntos. Fazer isso requer um esforço
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extra, porque estamos sempre ocupados com o trabalho, o lar e as 
responsabilidades na Igreja.
O Senhor nos deu princípios do evangelho que se aplicam a todos os 
aspectos do casamento. Vamos considerar como o sacrifício, a 
obediência e a consagração nos fortalecem e fortalecem nosso 
casamento. Vamos pensar no que os princípios básicos de serviço e 
compaixão podem nos ajudar. Geralmente pensamos que os outros 
precisam aprender esses princípios, mas eles terão maior significado 
se os praticarmos com aqueles que estão mais próximos de nós.
Dois outros princípios do evangelho muito importantes que se 
aplicam ao casamento são o arrependimento e o perdão. O Élder 
Hugh W. Pinnock declarou: "Quantas vezes cometemos erros, 
mesmo erros inocentes que magoam e exigem um pedido de 
desculpas. Além de aprender a dizer "Desculpe-me", marido e 
mulher precisam aprender a perdoar. Jesus ensina que o perdão do 
Pai Celeste depende, em parte, de nossa capacidade de perdoar aos 
que nos ofendem. Alguns dos casamentos mais sólidos que tenho 
observado são entre pessoas que sabem dizer "Sinto muito", e que 
se perdoam reciprocamente" ("Sucesso no Casamento", A 
Liahona, abril de 1982, p. 19).
É tão fácil guardar rancor e apegar-se a lembranças de ofensas 
passadas. Mas o Senhor, que nos perdoa quando abandonamos os 
nossos pecados e deles não mais se lembra, estabelece um padrão 
para todos fazerem o mesmo (veja D&C 58:42-43).
LEIA: Colossenses 3:12-13. O que significa perdoarmo-nos uns aos 
outros? Como esta escritura pode ser aplicada ao casamento?
No Casamento Geralmente É Necessário Haver uma Mudança de 
Coração e de Comportamento
No casamento, assim como em outros relacionamentos, 
geralmente^desejamos que a outra pessoa mude algo de que não 
gostamos. Às vezes, é preciso anos e muito sofrimento para 
finalmente aprendermos que não podemos mudar ninguém. 
Podemos olhar para nós mesmas e mudar o que é preciso em nossas 
próprias atitudes e comportamento. Podemos ser exemplos e 
influências positivas, e podemos orar em busca de inspiração e 
ajuda. Mas cada pessoa precisa buscar ao senhor e mudar a si 
mesma.
O Élder Robert E. Wells, aconselhou-nos a buscar a ajuda do senhor 
a fim de mudarmos nosso próprio comportamento e nosso próprio 
coração. "Se pedirmos ao Senhor que abrande o nosso coração em 
relação aos outros, e se nos arrependermos sinceramente de nossas 
fraquezas, ele operará uma mudança em nosso coração. Ele nos 
livrará de atitudes egoístas, mesquinhas e mundanas e nos suprirá 
com o puro amor de Cristo" ("Overcoming Those Differences of 
Opinion", Ensign, janeiro de 1987, p. 62).
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LEIA: Alma 5:14, 26-37. O que Alma ensinou a respeito da 
necessidade de uma mudança em nosso coração? Que atitudes ou 
ações ele identificou como sendo as que perturbam os 
relacionamentos? O que ele pediu que fizéssemos?
O Relacionamento Físico Pode Fortalecer o Relacionamento 
Emocional e Espiritual
Os profetas modernos têm freqüentemente ensinado que o egoísmo 
é a causa de muitos conflitos no casamento. Os cônjuges devem 
constantemente lutar contra o egoísmo em seu relacionamento e 
uma das áreas em que isso deve ocorrer, é na das intimidades 
físicas.
Uma vez casados, a expressão sexual é ordenada por Deus. É uma 
forte necessidade que fortalece o amor, a união e o 
companheirismo; mas, os casais devem usá-la de modo altruísta e 
virtuoso. Um conselheiro matrimonial SUD explicou: "É 
interessante observar que as palavras sexo e sexualidade não 
aparecem nas escrituras. Em seu lugar, é usada a palavra conhecei 
para referir-se à relação íntima entre homem e mulher. Esse 
"conhecer" ou "familiarizar-se com", é um aspecto 
profundamente satisfatório do amor conjugal...
Em meu trabalho como conselheiro matrimonial, descobri que 
alguns casais julgam que a expressão sexual deve limitar-se a uma 
dimensão: a reprodução. Mas, o Presidente Kimball afirmou: "Não 
conhecemos instruções do Senhor em que as experiências sexuais 
adequadas entre marido e esposa devam limitar-se unicamente à 
procriação de filhos." ("O Plano do Senhor para Homens e 
Mulheres", A Liahona, abril de 1976, p. 3.) Criar filhos é uma parte 
integrante e bela da intimidade conjugal. Mas usar a intimidade 
apenas para tal propósito, é negar seu grande potencial como 
expressão de amor, compromisso e união.
Por outro lado, há casais que parecem pensar que a única razão para 
a sexualidade é a gratificação física. Essas pessoas tomam-se tão 
obcecadas com o prazer, que a emoção do amor fica totalmente 
esquecida. Outras ainda usam a sexualidade como arma ou 
instrumento de barganha. Isso não é apenas um abuso de um 
privilégio concedido por Deus, mas demonstra grande egoísmo por 
parte de um ou de ambos os cônjuges, tomando a sexualidade 
destrutiva, ao invés de elemento unificador no matrimônio" (Brent 
A. Barlow, " 'Serão Dois Numa Só Came': Pensamento sobre a 
Intimidade do Casamento", A Liahona, junho de 1987, pp. 29-30). 
De fato, há momentos em que as necessidades físicas e emocionais 
de um cônjuge requerem que o outro seja especialmente afetuoso.
A pornografia e a perversão sexual não fazem parte das relações
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ordenadas por Deus. Nos assuntos sexuais, bem como em todos os 
demais assuntos pertinentes ao casamento, existem virtudes a 
serem observadas: "Há pessoas que dizem que entre' quatro paredes 
tudo é permitido. Isso não é verdade e o Senhor não perdoa esse 
comportamento" (Spencer W. Kimball, The Teachings of Spencei 
W. Kimball, por Edward L. Kimball [Salt Lake City: Bookcraft, 
1982], p. 312).
O Altruísmo É a Chave de um Casamento Feliz
"O  casamento é... um relacionamento de responsabilidades e 
oportunidades. No matrimônio, os cônjuges têm a oportunidade de 
se darem. Creio que poucas esposas percebem o poder que têm de 
conservar o marido perto de si física, emocional e até 
espiritualmente. Por outro lado, também acredito que poucas 
mulheres percebem o grau de frustração e alienação que o marido 
sente, quando uma esposa ignora suas necessidades e interesses. 
Creio que um Pai Celestial sábio e amoroso deu à esposa a 
capacidade de atingir unicidade com o marido. (Gênesis 2:24.) A 
chave é o altruísmo" (Brent A. Barlow, "Serão Dois Numa Só 
Came", A Liahona, junho de 1987, p. 34).
O marido também deve ser altruísta. "O  marido precisa dedicar 
tempo à sua mulher. Os dois precisam de tempo juntos para 
compartilhar idéias, para se desenvolver e aprender juntos, para se 
alegrarem juntos. Nenhuma mulher pode sentir-se muito 
entusiasmada com um marido que passa todo o tempo no trabalho, 
em reuniões da Igreja, em atividades de lazer que a excluam, ou em 
frente à televisão ou jornal. O marido que sempre passa o tempo 
com coisas que excluem a mulher, transmite-lhe a mensagem de 
que ela não é muito importante. No entanto, a esposa deve ser a 
pessoa mais importante de sua vida" (Brent A. Barlow, "Serão Dois 
Numa Só Came", A Liahona, junho de 1987, p. 32).
Quando os casais aprendem a ser altruístas, encontram grande 
alegria e têm um grande desenvolvimento pessoal. "Deveríamos 
sempre lembrar-nos de nossos primeiros pais mortais. Ao instruí- 
-los, o Pai Celestial ordenou-lhes que atentassem para toda a 
amplitude de seus poderes e paixões. Eles iriam sujeitar a terra, criar 
e nutrir uma posteridade, tomar-se uma só came fisicamente, 
apegar-se um ao outro social e emocionalmente, e aprender a servir 
aos propósitos de Deus. Eles, como nós, receberam corpos, partes e 
paixões à imagem do Criador. Isto significa que nós, como filhos de 
Deus, ao nos desenvolvermos virtuosamente no casamento, 
descobriremos alegrias cada vez mais profundas em todas as suas 
criações, incluindo nossas próprias emoções, corpos e capacidade 
espiritual" (Guia para os Pais, p. 49; grifo nosso).
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O Élder Boyd K. Packer declarou: "O casamento não é imune a 
provações de muitos tipos, mas elas servem para forjar a virtude e 
força. A têmpera adquirida no casamento e na vida familiar produz 
homens e mulheres que um dia serão exaltados" ("Casamento", A 
Liahona, agosto de 1981, p. 21).
O Presidente Ezra Taft Benson disse: "Procurar solucionar os 
problemas juntos, não fugir deles, proporciona crescimento 
espiritual. A atual ênfase desordenada ao individualismo, favorece o 
egocentrismo e a separação. Tomarem-se duas pessoas "ambos uma 
came", continua sendo o padrão do Senhor. (Veja Gênesis 2:24.)
O segredo de um casamento feliz reside em servir a Deus e um ao 
outro. O casamento tem por meta união e unidade, bem como o 
desenvolvimento pessoal. Paradoxalmente, quanto mais servirmos 
um ao outro, maior será nosso progresso espiritual e emocional" 
("Fundamentos do Relacionamento Familiar Duradouro", A 
Liahona, janeiro de 1983, p. 104).
Recursos Adicionais para Uso Pessoal e Familiar
James E. Faust, "O  Lugar de Honra Mais Elevado", A Liahona, 
julho de 1988, pp. 35-38.
Renon Klossner Hulet' "Companheiros em Tudo, Menos na 
Igreja", A Liahona, março de 1989, pp. 32-35.
Yoshihiko Kikuchi, "Filha de Deus", A Liahona, julho de 1988, 
pp. 79-80.

Sugestões para as Professoras
1. Debata como todas as nossas necessidades físicas, emocionais e 

espirituais podem ser satisfeitas no casamento. De que maneira 
essas três necessidades estão relacionadas entre si? Como 
necessidades não satisfeitas numa área podem afetar outras 
áreas?

2. Que princípios específicos do evangelho a lição mostra como 
sendo necessários para um casamento sólido? Como eles se 
aplicam a todos os aspectos do casamento? Peça às irmãs que 
relatem como foram abençoadas em seus próprios casamentos 
por causa da obediência a estes ou a outros princípios do 
evangelho. Como os casais atarefados com o serviço na Igreja 
encontram tempo um para o outro? De que maneira o 
arrependimento e o perdão são o alicerce para o crescimento e a 
união?
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3. Por que às vezes precisamos mudar a nós mesmas para depois 
mudarmos nosso casamento? De que maneira um cônjuge pode 
ajudar o outro a ter o desejo de mudar ou melhorar? Como a 
oração, o jejum e o estudo das escrituras em conjunto podem 
fortalecer o casamento?

4. Debata como o egoísmo pode destruir um casamento, impedindo 
os cônjuges de crescerem física, emocional e espiritualmente. De 
que modo o casamento é um relacionamento de 
responsabilidades e oportunidades? Como o casamento nos 
prepara para atingirmos nosso potencial eterno?
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