
Educação Familiar no Lar

Casamento: Convênios 
e Compromisso
"Juntos habitareis em amor” (D&C 42:45).

O casamento é um convênio sagrado que requer amor, compromisso 
e união.

O Casamento É Ordenado por Deus
Como santos dos últimos dias, nossas crenças sobre o casamento e 
família são únicos e muito diferentes daquilo que se pratica em 
nossos dias. O Senhor revelou a Joseph Smith, e tem-no 
reafirmado, por intermédio de outros profetas modernos, a 
importância e santidade do casamento. Nosso conhecimento do 
plano de Deus e o desejo de segui-lo nos afasta do mundo. 
Compreendemos a natureza eterna do casamento e do 
relacionamento familiar.
O Senhor declarou a Joseph Smith: "E novamente, em verdade vos 
digo, que todo o que proíbe o casamento não é ordenado de Deus, 
pois o casamento é ordenado por Deus para os homens" (D&C 
49:15).
O Pai Celestial não negará a nenhum de seus filhos as bênçãos da 
exaltação, se estes forem dignos de recebê-las. Teremos a 
oportunidade de viver o mandamento do casamento nesta vida ou 
na eternidade. O Presidente Harold B. Lee explicou:
"As moças já mais maduras, que ainda não aceitaram uma 
proposta de casamento se permanecerem dignas e prontas para ir à 
Casa do Senhor, e se tiverem fé neste princípio sagrado do 
casamento celestial para a eternidade, mesmo que não tenham esse 
privilégio agora na mortalidade, o Senhor as recompensará no 
devido tempo, e nenhuma bênção lhes será negada. Não se sintam 
na obrigação de aceitar uma proposta de casamento de alguém que 
não seja digno por medo de perder bênçãos prometidas. O Senhor 
conhece o coração de suas filhas e, no devido tempo, irá 
recompensá-las com oportunidades possíveis através de 
ordenanças do templo, instituídas para esse propósito.
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Façam tudo o que puderem para cumprir a lei de Deus concernente 
a uma exaltação no seu reino. O Senhor julga-las-á pelas suas obras, 
mas também pelos desejos do coração, e sua recompensa estará 
assegurada" (Ye Are The Light o f the World, pp. 308-309, citado em 
Meu Reino Avançará, cap. 19, p. 137).

A escolha de um companheiro conjugal tem conseqüências eternas. 
O Élder Dean L. Larsen aconselhou: "A melhor e mais proveitosa 
época para nos preocuparmos com conflitos sobre os princípios 
básicos que proporcionam felicidade ao casamento, é antes de se 
tomar a decisão do casamento. Algumas das maiores tragédias 
ocorrem devido a decisões baseadas principalmente em impulsos 
emocionais. Todo casamento bem sucedido exige muito esforço 
altruísta e adaptação por parte dos cônjuges. Quanto mais ideais e 
propósitos fundamentais o casal tiver em comum, mais 
possibilidades de sucesso terão em seu casamento. Quando existem 
diferenças, elas podem tornar-se uma fonte constante de tensões e 
desentendimentos" ("Marriage and the Patriarchal Order", Ensign, 
setembro de 1982, p. 13).
Tendo escolhido com prudência e espírito de oração o parceiro 
conjugal, precisamos então nos comprometer com esse 
companheiro e com as promessas e convênios que fizemos juntos 
perante o Senhor.
Disse o Presidente Ezra Taft Benson: "O próprio casamento deve 
ser considerado um convênio sagrado perante Deus. Marido e 
mulher têm obrigações não só entre si, mas para com Deus, que 
prometeu abençoar os que honram esse convênio" ("Fundamentos 
do Relacionamento Familiar Duradouro", A Liahona, janeiro de 
1983, p. 103).

O Casamento Requer Amor, Compromisso e União
As escrituras nos ensinam princípios do evangelho que são 
necessários a um casamento bem sucedido.
Amor
Nas escrituras, encontramos apenas duas situações em que nos é 
ordenado que amemos de todo o coração: "Amarás o Senhor teu 
Deus de todo o teu coração" (Mateus 22:37), e, "Amarás a tua 
esposa (ou marido) de todo o teu coração" (D&C 42:22).
O Presidente Spencer W. Kimball explicou o significado desse 
mandamento: "Quando o Senhor diz " todo teu coração", ele não 
deixa margem para divisões, partilhas ou exclusão...
O casamento pressupõe fidelidade total e dedicação completa.
Cada cônjuge toma o outro com a compreensão de que dará todo o 
coração, força, lealdade, honra e afeição, com toda a dignidade.
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Qualquer divergência é pecado; qualquer desvio do coração para 
outra pessoa é transgressão. Assim como devemos ter "os olhos 
fitos na glória de Deus", também devemos ter os olhos, ouvidos e 
coração fitos no casamento, no cônjuge, na família" (Faith Precedes 
the Miracle, pp. 142-143).
O Senhor nos ordenou não só que amássemos o cônjuge de todo o 
coração, como que nos "apeguemos a (ele ou) ela e a (nenhum) 
outro" (D&C 42:22). Esta escritura sugere dois outros princípios 
importantes e necessários para se estabelecer um casamento eterno
-  compromisso (te apegarás), e união (nenhum outro).
Compromisso
Compromisso é dedicação ou lealdade a um princípio, pessoa ou 
instituição. Esta lealdade não vacila, mas permanece constante, 
independente da situação. O compromisso é uma força 
aglutinadora no bom casamento. As emoções vêm e vão. Um dia 
enxergamos a pessoa que amamos como tudo o que é perfeito e 
desejável. Noutro dia, irritações ou conflitos podem-nos fazer 
duvidar desse amor. As emoções podem flutuar, mas a lealdade 
não. Se o compromisso for firme, não desistimos de um 
relacionamento nem o desertamos quando surgem circunstâncias 
adversas.
No início do casamento, precisamos estar comprometidas com a 
instituição do casamento em si. Devemos permanecer leais a esse 
compromisso, até que anos de vida em comum e experiências 
conjuntas tornem o compromisso mais pessoal. Os casais 
verdadeiramente comprometidos com seu casamento e 
determinados a fazê-lo funcionar, geralmente têm um bom 
casamento.
Todo casamento enfrenta dificuldades e muitas vezes tão sérias 
quanto as citadas nas cortes de divórcio. A grande maioria dos 
cônjuges com tais dificuldades, porém, permanece no casamento, 
resolve seus problemas, cria os filhos e acaba considerando seu 
casamento feliz e bem sucedido.
União
O Senhor, por intermédio de Adão e Eva, estabeleceu o primeiro 
relacionamento de marido e esposa. Ele ordenou que o casal se 
tornasse "uma só carne" (veja Gênesis 2:24; Efésios 5:31; D&C 
49:16; Moisés 3:24). Este princípio de união marital envolve todas 
as facetas do relacionamento -  físico, emocional e espiritual. 
Marido e mulher devem viver em harmonia, mostrando respeito e 
consideração mútuos. Nenhum dos dois deve planejar ou seguir 
um curso de ação independente. Eles devem consultar-se, planejar 
e decidir juntos.
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O Presidente Kimball disse: "Quando falarmos do casamento como 
uma Sociedade, façamo-lo como de uma sociedade completa. Não 
queremos que nossas mulheres SUD sejam sócias passivas ou 
limitadas nessa designação eterna! Sede sócias contribuintes e plenas" 
("Privileges and Responsibilities of Sisters", Ensign, novembro de 
1978, p. 106).
Será que poderia haver algo mais destrutivo num casamento do 
que trasnferir a lealdade de um cônjuge para outros ou para coisas 
que possam interferir no relacionamento? O Élder Hugh W. 
Pinnock alertou: "Nunca recorrais a uma outra pessoa nas horas 
difíceis, exceto parentes indicados, o bispo ou presidente da 
estaca... Quando os cônjuges não encontram com quem conversar e 
desabafar em casa, infelizmente muitos acabam procurando um 
ombro amigo em outra parte.
E é assim que começam muitos casos de adultério. Pode acontecer 
na vizinhança, no coro da ala, no escritório ou num outro local 
qualquer" ("Sucesso no Casamento", A Liahona, abril de 1982, p.
20).

O Élder James E. Faust sugeriu algumas questões relevantes que 
poderíamos fazer a nós mesmas, ao procurarmos tornar-nos "uma 
só carne":
"Primeira, sou capaz de pensar antes nos interesses de meu 
casamento e de meu companheiro, do que nos meus próprios 
interesses?
Segundo, quão profundo é o meu comprometimento para com meu 
companheiro, acima de qualquer outro interesse?
Terceira, ele é o meu melhor amigo?
Quarta, respeito a dignidade de meu companheiro como uma 
pessoa importante e valiosa?
Quinta, discutimos sobre dinheiro? O dinheiro por si só parece não 
fazer um casal feliz, nem a falta dele o torna infeliz, mas é, com 
freqüência, um símbolo de egoísmo.
Sexta, existe um elo espiritualmente santificador entre nós?" ("Como 
Enriquecer o Casamento", A Liahona, fevereiro de 1978, p. 12.)
Quando marido e mulher se tornam um, eles não perdem a 
individualidade. Ser "um " não significa ter os mesmos interesses e 
talentos. Grande parte da alegria no casamento resulta de os 
cônjuges terem diferentes talentos e diferentes perspectivas de 
vida. Enquanto unidade de metas e devoção são essenciais, em 
outras áreas a individualidade dá vigor ao casamento.
Um casamento feliz é uma das maiores bênçãos que alguém pode
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ter. O Presidente Kimball declarou: "Se duas pessoas amam o 
Senhor, mais do que a própria vida e depois amam uma a outra 
mais do que a si mesmas, trabalhando juntas em total harmonia 
com o programa do evangelho como sua estrutura básica, com 
certeza terão essa grande felicidade. Quando marido e esposa vão 
juntos ao templo com freqüência, ajoelham-se juntos em casa com a 
família, vão de mãos dadas para as reuniões da Igreja, mantêm-se 
castos mental e fisicamente, de maneira que todos os seus 
pensamentos, desejos e amor estejam centralizados num único ser, 
seu companheiro, e ambos trabalham juntos para a edificação do 
reino de Deus, então a felicidade está no auge" (.Marriage and 
Divorce [Salt Lake City: Deseret Book Co., 1976], p. 24).

Sugestões para as Professoras
1. Leia Doutrina e Convênios 42:22. Pergunte: O que significa amar 

o marido ou a mulher de todo o coração? O que faz crescer o 
amor no casamento? Por que algumas pessoas às vezes deixam 
de amar o cônjuge?

2. Pergunte: Que atitudes incentivam o compromisso no 
casamento? Que atitudes fazem o contrário? Que podemos fazer 
para criar um maior de compromisso no casamento?

3. Pergunte: Como as diferenças entre os cônjuges podem ser 
usadas para fortalecer o casamento? O que fazer para aumentar a 
união no casamento?

4. Peça às irmãs que respondam mentalmente às perguntas do 
Élder Faust, planejando conversar com o marido sobre o assunto.
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