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“Portanto, quem ouve estas minhas palavras 
e as pratica é como um homem prudente que 

construiu a sua casa sobre a rocha”. 
Mateus 7:24

 Os dez devocionais deste livreto são 
uma coletânea de artigos escritos para 
uma revista cristã. 

 

 Desejo que Deus abençoe a leitura e 
que durante este período, seu casa-
mento possa ser firmado sobre a rocha 
verdadeira. 

 Jesus Cristo é a rocha que pode sus-
tentar qualquer casa. Ele é o alicerce 
sobre o qual devemos construir o matri-
mônio. 

 Eu lhe convido a ler os seguintes arti-
gos com o coração aberto para verdade-
iras mudanças práticas. 
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Dia 1 -  Eu moro na sala VIP

 Você conhece o significado de 
VIP? É a abreviação de “Very Impor-
tant Person” que significa, “pessoa 
muito importante”. 

 Há muitos anos, quando uma 
empresa aérea atrasou um voo que eu 
tinha marcado para a Alemanha, eles 
pediram desculpas e solicitaram que 
eu fosse esperar na sala VIP. 

 Nos aeroportos, as salas VIPs 
são conhecidas por causar inveja, 
pois a maioria dos passageiros pas-
sam em frente, mas não tem o direito 
de entrar. 

Logo que coloquei meus pés na sala, 
passei a me sentir mais importante. As 
pessoas estavam sentadas em poltro-
nas largas e ganhavam cafezinho e 
lanche enquanto esperavam. Tudo 
era preparado para deixar o ambiente 
exclusivo. A maior diferença estava no 
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 Não deveria surgir o mesmo 
sentimento ao entrar em nossa 
casa? Não somos importantes para 
nossos familiares? 
Quem sabe a poltrona não seja a mais 
cara e a decoração não teve um inves-
timento tão alto, mas, o olhar da nossa 
família deve transmitir o sentimento 
de valor. 

Dentro do enorme aeroporto, eu era 
só mais um passageiro, mas ali eu 
passei a ser “o” passageiro. 

 Fora de casa, a esposa pode sen-
tir-se como qualquer outra mulher, 
mas dentro ela deve se sentir “a” 
mulher. O marido volta do trabalho 
cansado, sentindo-se apenas mais 
um trabalhador neste mundo difícil. 
Mas, ao colocar os pés em sua casa, 

tratamento. O olhar dos funcionários 
era simpático e feliz. Eles transmitiam 
o sentimento de sermos todos “Very 
Important”, muito importante. 
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 Hoje, ao receber seus familiares 
transmita este sentimento:

- Que bom que você chegou!

“Tenham prazer em honrar 

do que a si próprios”.  
Romanos 12:10b

uns aos outros mais 

- Queremos que você se sinta bem! 

deve receber o sentimento de ser “o” 
marido. 

- Você é uma “Very Important Person”.

 Cada casa, deveria ser a sala VIP 
do coração. Ali, todos devemos trans-
mitir o valor e a estima que temos uns 
pelos outros. 
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 Já no dia do casamento tiveram 
discussões. Vinte cinco anos depois, na 
festa de bodas de prata, eles continua-
vam tendo atritos. Ao comemorarem os 
cinquenta anos de casamento, eles 
continuavam gerando um clima irritante 
para os familiares. Chegou a um ponto 
em que ninguém mais aguentava. Os 
filhos forçaram os pais a irem até um 
psicoterapeuta familiar. 

Dia 2 -  O beijo terceirizado

 O casal costumava brigar todos os 
dias. Sozinhos ou diante das pessoas, o 
costume era discutir por coisas peque-
nas e deixar sempre um clima descon-
fortável para quem estava presente. 

 Já na primeira consulta, o terapeuta 
ficou impaciente com a forma insensível 
do homem lidar com sua esposa. No 
meio da conversa, ele os surpreendeu 
com um exemplo prático. Foi até a 
senhora e deu-lhe um beijo longo e 
demorado. Surpreso, o marido arrega-
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 Cada vez mais, procuramos tercei-
rizar as tarefas que são de nossa própria 
responsabilidade. Pais querem que a 
escola eduque moralmente os filhos e 
os filhos querem terceirizar o cuidado 
dos seus pais, sem mesmo visitá-los.  

 Algumas piadas nos ajudam a com-
preender tristes realidades.

 Psicólogos são especialistas em 
tratar as queixas e traumas que geram 
conflitos internos em uma pessoa. Mas 
muitas vezes os psicólogos estão sim-
plesmente oferecendo os ouvidos que a 
família não ofereceu. As longas consul-
tas precisam substituir as horas que as 

lou os olhos. Ao final do beijo, o terapeu-
ta olhou nos olhos do homem e disse: 
“Senhor, a sua esposa precisa apenas 
de três beijos destes todas as sema-
nas!”. O homem balançou a cabeça com 
um sinal afirmativo e disse: “Tudo bem, 
eu vou trazer ela nas segundas, quartas 
e sextas-feiras, pode ser”?
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“O marido conceda à esposa 

e também, semelhantemente, 

1 Coríntios 7:3
a esposa, ao seu marido.”

famílias passavam conversando, desa-
bafando ou mesmo rindo juntas. 

 Claro que seria um absurdo um 
marido terceirizar o beijo que a esposa 
precisa. Seria irracional a esposa pedir 
que uma outra mulher dê ao marido o 
beijo que ele necessita. Então, vamos 
simplesmente fazer o que devemos 
fazer, sem terceirizas as tarefas que 
cabem a nós mesmos. 

o que lhe é devido, 
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Dia 3 - Casamento desorganizado

 Temos uma filha de cinco anos que 
tem uma habilidade incrível. Eu vou te 
contar já, já.  
 Minha esposa é muito organizada, 
gosta de ter cada coisa em seu lugar. 
Livros na prateleira, brinquedos na 
caixa apropriada, almofadas sobre o 
sofá. Em cerca de vinte minutos ela 
consegue deixar a sala em ordem. 
Nossa caçula precisa de apenas alguns 
segundos para tirar as almofadas do 
sofá e despejar sobre ele toda a caixa de 
brinquedos. 
 O sentimento que surge ao olhar 
para a sala desorganizada é de que nós 
somos desorganizados. As situações 
externas geram sentimentos internos. 
 A falta de ordem pode perturbar a 
vida conjugal. Compromissos desor-
denados podem facilmente tirar o casal 
de sua “caixa de brinquedos”. A bagun-
ça impede que ambos tenham um 
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tempo de qualidade juntos ou com os 
filhos. Consequentemente começamos 
a ficar facilmente irritados, impacientes 
e com a sensação de que tudo está fora 
do controle. 

 A falta de paz, pode ser fruto de um 
pecado, mas na maioria das vezes é 
apenas o resultado da desordem. Esta 
lição nos é dada na própria essência de 
Deus. 

Pois Deus não é Deus de desordem, 
mas de paz. 1. Co 14:33

 ELE é organizado e faz as coisas 
todas em uma sequência certa. Na 
semana da criação, Ele criou cada parte 
do mundo no seu dia apropriado. No 
final de cada dia, Ele fazia uma 
autoanalise de seu trabalho (E viu que 
era bom), e em paz pode descansar no 
fim de semana, porque tudo estava em 
seu devido lugar. (Gn. 2:2)
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3 - Consulte o cônjuge antes de aceitar um 

5 - Coloque o nome do seu cônjuge em 
sua agenda.

1 - Não aceite todos os convites. 

4 - Cancele algumas atividades semanais. 

2 - Procure deixar tempo livre para o amor.

compromisso.  

 Pode ser que seja necessário 
organizar melhor o seu casamento?  
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Dia 4  A melhor cama de casal -
             do mundo.

 Recentemente li a história de um 
casal da Colômbia que por mais de vinte 
e dois anos viveram no buraco de um 
esgoto inativo. Eles se conheceram nas 
ruas quando ainda eram dependentes de 
drogas. A vida parecia terminar com o 
vício, mas ambos começaram a ajudar-
se mutuamente, até que se livraram das 
drogas. As fotos da matéria revelavam 
um casal contente com o lugar onde 
viviam. A repórter descreveu aquele 
lugar como “o melhor lugar do mundo 
para eles”. 

 Segundo a revista Veja, o quarto de 
hotel mais caro do mundo fica em Nova 
York e custa em média 86.000 dólares 
para uma noite.  Um outro site de hotela-
ria colocou em primeiro lugar no ranking, 
um Hotel em Genebra na Suíça, onde 
pode-se pagar até 90.000 dólares por 
uma noite. Seriam estas as duas melho-
res camas do mundo? 
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A cama onde existe respeito físico e moral. 

A melhor cama do mundo é:

 Com certeza a melhor cama não se 
pode comprar. Nem todo dinheiro do 
mundo à compraria. As características 
que descrevem a melhor cama do mundo, 
são emocionais e espirituais, não físicas. 
 Vou colocar algumas características 
importantes que devem ter nossa total 
atenção. 

A cama arrumada com a fidelidade. 
A cama com um cônjuge presente e 
disponível.
A cama sem manchas de mágoa. 

A cama onde a alma se sente amada. 

É um Lugar Santo, porque Deus está de 
olho nele!

“Digno de honra seja o casamento entre 
todas as testemunhas, bem como a pureza 
do leito conjugal; porquanto, Deus jugará 

os imorais e adúlteros” Hb 13:4

 

Faça o que estiver ao seu alcance para fazer 
da sua cama, a melhor do mundo.

A cama da paz e da alegria. 
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Dia 5 - Ela é meu HD externo
 Recentemente ouvi esta expressão e 
me identifiquei com ela. “Minha esposa é 
meu HD externo”. 
 Tenho um problema com minha memó-
ria curta. Logo após os cultos de nossa igre-
ja, costumamos conversar com as pessoas e 
marcar compromissos para a semana. Quan-
do converso com alguém e marco alguma 
visita, costumo pedir a compreensão da 
pessoa para anotar imediatamente na agen-
da do celular ou comunicar a minha esposa. 
Meu cérebro tem a capacidade de apagar 
informações sem que seja solicitado. Esque-
ço algumas coisas em questão de pouco 
tempo. 
 Minha esposa é uma ajuda incrível, ela 
funciona como uma memória expandida de 
minha vida. As coisas que eu não consigo 
lembrar, muitas vezes estão salvas na memó-
ria dela e ela compartilha comigo. 
 Penso que esta é uma ótima ilustração 
para o casamento. Somos o complemento 
para as falhas do cônjuge. Suprimos as 
faltas do outro. 
 Tem casais que se corrigem aspera-
mente ao invés de se completarem nos diá-



16

“Aceitem-se uns aos outros, 

 Sinto que é exatamente isso que Cristo 
faz conosco. Ele conhece nossas falhas e 
nos ama mesmo assim. Ele não nos menos-
preza pelos nossos pecados, Ele nos perdoa 
e nos faz sentir amados e aceitos apesar dos 
nossos defeitos. 

logos. Em conversas com outras pessoas, 
tem momentos em que não achamos as 
palavras certas para expressar o que quere-
mos. Nestas horas, fico grato pela presença 
de pessoas que me amam e ajudam. Elas 
não procuram um defeito nas minhas pala-
vras, mas sim o aperfeiçoamento delas. 
Minha esposa é assim, ela não se levanta 
para confirmar o erro da minha expressão, 
mas toma a palavra de forma que me com-
plemente sem fazer com que eu me sinta 
mal. Não me sinto diminuído por ela, mas 
sim ajudado com amor. Ela é um presente 
para minhas falhas e defeitos. 

Romanos 15:7
com que Cristo os aceitou”  

da mesma forma 
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 Nem sempre é fácil entender. 
 O lado mais sensível da mulher, pode 
levá-la a ficar triste por motivos que nós 
homens consideraríamos inofensivos. 
Uma palavra dura no trabalho, uma indire-
ta de uma amiga ou um comentário crítico 
sobre a sua roupa, podem facilmente 
arranhar o coração sensível de uma 
mulher. 

 Ficaríamos assustados se a esposa 
chegasse em casa com reações masculi-
nas. Imagine ela com um olhar sério, 
batendo a porta e dando passos largos 
dentro de casa. Assustado, você pergunta 
se está tudo bem. Ela responde que foi 
ofendida no trabalho, mas logo levanta a 
mão direita para o cumprimento típico 
masculino e diz: “Toca aqui, não dá nada, 
tô legal”. 

Nós homens achamos estranho, mas no 
fundo é justamente isso que amamos. A 
sensibilidade carinhosa é exatamente o 
que faz ela diferente de nós e o que des-
perta tanta atração. 

Dia 6 -  Difícil e bela diferença
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Imediatamente iriamos desejar a nossa 
sensível e doce esposa de volta. 

 Esposa, imagine você chegar em 
casa e ver seu marido debruçado sobre a 
mesa chorando ofendido. Você pergunta o 
que aconteceu e ele de forma delicada, 
coloca as mãos no queixo para segurar a 
cabeça, num tom suavizado de voz, ele diz 
que está magoado com o colega que criti-
cou a sua roupa. Imediatamente você 
desejaria seu marido firme e forte nova-
mente. 

 Homens também têm momentos de 
sensibilidade e as mulheres têm atitudes 
de bravura. Porém, é importante que um 
casal reconheça e respeite as diferenças 
naturais criadas por Deus. Elas deixam a 

 O mesmo acontece com os homens. 
Longe de querer usar este artigo como 
desculpa para momentos em que somos 
insensíveis demais. Mas, a firmeza e bra-
vura de um homem são características 
que fazem ele diferente da esposa. 
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vida conjugal tão bela e interessante.
Nós homens, precisamos saber honrar 
nossas esposas. As mulheres, devem 
alegrar-se nas diferenças da masculinida-
de. 

“Do mesmo modo vocês, maridos, 
sejam sábios no convívio com suas 
mulheres e tratem-nas com honra, 

 

da graça da vida, de forma que não 
sejam interrompidas 

como parte mais frágil 

 O que seria de uma casa, sem a deli-
cadeza de uma mulher? A bravura e cora-
gem de um homem, devem transmitir 
segurança e proteção para sua amada, 
jamais medo e violência. 

as suas orações.“
1 Pedro 3:7

e co-herdeiras do dom 
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 Estava se aproximando uma 
daquelas datas especiais. Minha espo-
sa sinalizou de forma “discreta”, que ela 
gostaria de ganhar um perfume. 

Dia 7 - O presente para ela custou caro

 Fui até uma loja e gastei alguns 
minutos procurando a melhor fragrân-
cia. Existiam vários de diversos valores. 
E agora, quanto vou “investir”? As con-
tas daquele mês não estavam favoráve-
is. Ela até entenderia, caso não rece-
besse presente naquela data.
Não encontrando, fui até outra loja e 
continuei a busca. A vendedora borrifi-
cava os perfumes em pequenos peda-
ços de papéis e deixava-os em minhas 
mãos. As fragrâncias se misturavam e 
minha paciência aproximava-se do fim. 
Então, um deles se destacou. O cheiro 
combinava com ela, era suave e profun-
do. “Gostei deste, quanto custa?” Per-
guntei. Como muitas vezes, a resposta 
foi: “Este não é um dos mais baratos, ele 
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 Então começou o dilema entre o 
marido administrador e o marido apaixo-
nado. Nem sempre faço assim, mas 
naquele dia eu decidi com o coração. 
Comprei o melhor e mais agradável 
perfume. 
 O presente custou caro, mas posso 
compartilhar o resultado? Todos os dias, 
eu sinto o agradável perfume da minha 
esposa. Ela me abraça antes de eu sair 
de casa e a sua fragrância me acompa-
nha para o trabalho. 
 Se eu tivesse optado pela opção 
inferior? Eu teria que suportar aquele 
cheiro econômico até que finalmente 
terminasse toda aquela má escolha.
 No casamento é assim, sentimos 
o cheiro do perfume que damos ao 
cônjuge. 
 Quando nossas atitudes são 
nobres, pode ter certeza que a resposta 
será no mesmo nível. Quando lançamos 
palavras de baixo escalão com ofensas 
e agressões, é provável que sejamos 

é especial.”  
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 O perfume é apenas uma metáfora 
que encontrei nesta história. 
 Presenteie palavras e atitudes vali-
osas e logo sentirá o “cheiro” do investi-
mento que fez. 

“Porque tudo 
o que o homem semear, 

isso também ceifará.” 

respondidos da mesma forma. 

Gálatas 6:7
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Brincar com minhas meninas na areia e dar à 
elas alguns dias de atenção especial, fortale-
ce os relacionamentos. 
 Porém, antes de sairmos de férias não 
foi tudo mil maravilhas. Tivemos que atrasar a 
saída da viagem pois todas as meninas da 
casa estavam com uma virose perturbadora. 
Eu tiraria o romantismo deste artigo se des-
crevesse estes dias. Você sabe o que aconte-
ce.
 Naqueles dias de enfermidades, minhas 
filhas e esposa tinham uma necessidade 
maior de carinho, atenção e compaixão. Elas 
não estavam em condições de fazer quase 
nada na casa, precisavam que eu fizesse.
 Você já deve ter passado por isso. Um 

Dia 8 - Não desperdice uma doença

 Enquanto escrevo estas palavras, vejo o 
mar na minha frente, escuto minhas filhas 
correndo pelo apartamento e minha esposa 
está a poucos metros atrás de mim desfrutan-
do comigo das férias maravilhosas que o 
Senhor nos proporcionou em um apartamen-
to emprestado. Férias são maravilhosas. 
Momentos de alegria como este ficam marca-
dos na história. Aqui surgem as mais belas 
fotos em família.
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sentimento de inutilidade que lhe deixa sensí-
vel às reações de quem você ama. São 
momentos onde o coração está amolecido, 
como a terra fofa após a chuva pronta para 
receber a semente.  

 Olhando para nossos dezesseis anos de 
vida conjugal, entendo que este tempo de 
flores nas férias, onde posso sentir o aroma 
do amor, são frutos das sementes que planta-
mos um no outro, quando nossos corações 
estavam sensíveis.
 Uma doença, uma demissão, uma crise 
dos filhos, são momentos especiais para 
plantar as melhores sementes.

Dêem presentes, saiam para jantar, tirem 
férias juntos, mas não esqueçam de dar o 
seu melhor quando vierem os tempos de 
angústia.

 As inúmeras vezes em que minha espo-
sa cuidou de mim quando estive abatido e 
desanimado, geraram em mim ramificações 
do amor que se espalharam por todo meu ser.

"É na angústia que nasce o irmão." 
Provérbios 17:17
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Dia 9 - Irritado com o espelho

 Quando saio para eventos em outras 
igrejas, costumo ter minha esposa comigo. 
Há pouco dias, antes de uma palestra para 
líderes de uma igreja na Argentina, estive 
sozinho. A palestra era cedo pela manhã e 
minha esposa havia ficado com nossa filha 
na casa dos hospedeiros. 
 Minutos antes de começar a palestra, 
fui duas vezes até um espelho para verificar 
como eu estava. Parado pela segunda vez 
em frente ao espelho, perguntei-me: “Por 
que estou aqui novamente? Não tenho o 
costume de ficar me olhando. “ Então notei 
que era a falta da minha esposa que me 
deixou inseguro. Ela me mostra os defeitos, 
tira os farelos que ficam na barba, arruma a 
gola da camisa e se necessário pede para 
arrancar um pelo do nariz. 
As vezes até irrita, mas na verdade ela ape-
nas me mostra a imagem que todos veem. 

 Tanto o cônjuge como os bons amigos, 
exercem duas funções em nossa vida: 
 - Realçam nossas qualidades ajudan-
do a manter uma boa autoestima.
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"Quem fere por amor 
mostra lealdade, 

 Aqueles que exercem apenas uma das 
duas funções, normalmente não são confiá-
veis. 

 Bons amigos, o cônjuge ou familiares, 
são espelhos que mostram mais do que a 
nossa aparência física, eles revelam os 
traços do nosso próprio caráter. 

 - Apontam com carinho os defeitos que 
devem ser corrigidos. 

Quando nos afastamos das pessoas que 
carinhosamente apontam os defeitos, esta-
mos na verdade fugindo da própria imagem 
com o desejo de permanecer como esta-
mos. 
Aceite os espelhos. Não pense em trocar de 
cônjuge ou acabar com uma boa amizade, 
só porque ela lhe mostrou a realidade. Que-
brar os espelhos não nos deixa mais boni-
tos, apenas mais iludidos.

mas o inimigo 
multiplica beijos." 

Pv. 27:6
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 Eles eram um casal bem de vida 
que possuíam mais de uma proprieda-
de. Costumavam fazer os negócios 
juntos. Jamais venderiam uma proprie-
dade sem antes terem uma boa conver-
sa. Entre um chimarrão e outro, ambos 
faziam as contas para determinarem o 
melhor valor de uma venda. Quando 
fecharam um negócio (Atos 5.2), esco-
lheram a quantia que daria como ofertar 
para a igreja. Juntos, resolveram mentir 
para os líderes dizendo que o valor que 
estavam dando era todo o valor ganho 
com a propriedade. 

Dia 10 - Unidos até o céu 
                ou até o inferno?
 A união e o bem-estar do casal é um 
sinal de “bom casamento”? A ausência 
de conflitos é suficiente para diagnosti-
car o sucesso matrimonial? A seguinte 
história nos mostra que não. 

Não haveria necessidade alguma de 
mentir. Eles tinham o direito de doar o 
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Como está a união do 
seu casamento? 

Estão unidos para a vida 
ou unidos para a morte? 

 Em harmonia se conformaram em 
não servir a Deus, não ir à igreja e nem 
ler a bíblia. O fato de não orarem since-
ramente antes das refeições não os 
incomoda mais. Se afastaram dos ami-
gos cristãos que convidam para os cul-
tos. Estão vivendo a vida, curtido e se 
divertido com os negócios e festas. 
Fazem boas férias e postam fotos 

 A consequência de sua falsidade foi 
terrível e única no Novo Testamento. 
Ananias e Safira foram punidos com a 
morte. Foram enterrados juntos e uni-
dos foram para o mesmo destino eterno. 

quanto quisessem, mas juntos deseja-
ram ter a falsa fama de “bons doadores”. 
Mentiram para os apóstolos, mas na 
verdade, eles estavam mentindo para 
Deus (Atos 5.4). 



românticas nas redes sociais. São um 
casal unido e divertido, mas com um 
triste destino eterno lhes aguardando. 
Se assim for, mude o rumo de sua união, 
hoje mesmo. 

Unam-se para vida!  
Unam-se para buscarem a Deus.

29



Oração final!
Para ler com seu cônjuge, 

“Senhor Deus. Queremos consagrar o nosso 
casamento ao Senhor. Juntos, queremos colocar 

o seu Reino e a Sua Justiça em primeiro lugar 
em nossas vidas. Desejamos fazer a Sua 

vontade.

Queremos colocar o amor em prática e cumprir 
os nossos deveres conjugais.

Perdoe as nossas falhas e ajude-nos a viver uma 
vida nova, guiada pelo teu Espírito Santo.

pela fé, diante de Deus!

Seja o centro de nossa vida a partir de hoje.”

Pr. Isaí M. Hort
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