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O amor é paciente, 
é benigno, 
o amor não arde em ciúmes, 
não se ufana, não se ensoberbece,
não se conduz inconvenientemente,
não procura os seus interesses,
não se exaspera, 
não se recente do mal,
não se alegra com a injustiça,
mais regozija-se com a verdade,
tudo sofre, 
tudo crê,
tudo espera e tudo suporta...
O amor nunca falha...

Apóstolo Paulo
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Dedicatória 

Agradecemos, imensamente, a todos os companheiros 
e companheiras que acompanharam e deram força a nosso 
casamento nestes 13 anos que se passaram.

Ao meu mano Wagner Felipe e sua esposa Daniele, ca-
sal gente fina, pela presença e tudo de especial que vocês 
representam para nós. 

A todos que não desistem de seu casamento e que re-
conhecem o seu valor

A todos que descobriram que a pessoa amada é o maior 
de todos os presentes. Um presente dado pelo próprio Deus, 
autor de nossa existência. 

A todos que, mesmo com muitas dificuldades impostas 
pela vida, anseia pelo direito de ser feliz ao lado de alguém e 
de fazer alguém feliz por estar ao seu lado.

A todos que buscam entender a “Linguagem do Amor”. 

  
Valter e Cida
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Introdução

Bem vindos ao mundo real do casamento, onde toalha 
molhada será esquecida em cima da cama, fios de cabelo 
sempre estarão entupindo a pia e respingos da pasta de 
dente estarão no espelho. Brigas aconteceram por causa do 
lado de se colocar o papel higiênico: se a folha deve ser pu-
xada por baixo ou por cima. É uma realidade diferente onde 
os sapatos não andam até o guarda-roupa e as gavetas não 
fecham sozinhas; os paletós não gostam de cabides e pés 
de meia andam passeando pela sala. Sim é nesta realidade 
que os nervos, as vezes, fica a flor da pele; um olhar pode 
machucar, uma palavra pode desmontar. Cônjuges podem 
tornar-se inimigos e o casamento um campo de batalha.

Se assustou ? Hum? Pois pode acreditar isso tudo e 
mais um pouco acontece num casamento. Mas não tenha 
medo, existe o lado bom da coisa também, onde a solidão 
é preenchida por um abraço forte, “onde a comidinha fica 
prontinha na hora cer tinha”, onde a insegurança e o medo 
são aniquilados quando ele chega em casa. Sim é nesta 
realidade que o amor fica a flor da pele; um olhar pode 
sarar qualquer ferida, uma palavra pode apagar qualquer 
magoa. Onde cônjuges tornam-se amigos e amantes  e o 
casamento um campo de flores.
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Fases do Casamento

“O segredo é não correr atrás das borboletas... 
É cuidar do jardim para que elas 

venham até você” 
(Mário Quintana).

Y  Fase do encantamento - É quando o romantismo 
esta à flor da pele. A admiração é muito grande 
(o máximo), a sensação dos recém casados é 
uma delícia.

Y Fase das revelações ou do conhecimento: Com 
o passar do tempo vai se descobrindo vir tudes 
e defeitos, gostos e preferências, aptidões e 
temperamentos.

Y  Fase da decepção ou arrependimento: Quando 
aparecem as frustrações, ofensas, implicâncias, im-
paciências, cobranças e decepções.

Y Fase da aceitação e da maturidade: Quando os côn-
juges têm consciência da realidade e mais compre-
ensão das necessidades mútuas, sentem-se mais 
preparados para encorajar um ao outro, confortar 
e serem gratos.
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Por que os casais brigam?

Minha esposa sentou-se no sofá, junto a mim, enquanto 
eu passava pelos canais.
Ela perguntou, “O que tem na TV? “
Eu disse, “Poeira. “
Aí então, a briga começou...
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Será que casei com a pessoa certa?

“A vida é para quem topa qualquer parada. 
Não para quem para em qualquer topada” 

(Bob Marley).

Esta dúvida sempre surge, quando um casal enfrenta 
uma crise, em especial com aqueles que estão começando no 
casamento.

Na verdade, quando pensamos em casamento, temos 
em mente a pessoa perfeita e que nos entenderá sempre, e 
quando isso não acontece, acreditamos, que talvez, esta pes-
soa que está ao nosso lado não é a ideal, ou a planejada por 
Deus. 

Devemos entender que casamos com a pessoa certa, 
mas há algumas situações que afetam a relação do casal. 

Qual seria o remédio? O principal remédio para os la-
res que estão em crise é a oração.  Somente Deus, através 
da oração, nos fará entender e nos contentar com a pessoa 
escolhida como companheira (o).
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Por que os casais brigam?

Minha esposa estava dando dicas sobre o que ela 
queria para seu aniversário, que estava próximo.
Ela disse: “Quero algo brilhante que vá de 0 a 200, em 
cerca de 3 segundos. “
Eu comprei uma balança para ela.
Aí então, a briga começou...
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Pense e descreva como é sua casa:

Belas flores, não escolhem a beleza 
dos vasos, mas, solo fértil.

(Elanklever)

Uma pensão – Onde todos apenas dormem e vão 
embora no dia seguinte. 
Um campo de batalha – Onde prevalece a lei do 
mais forte.
Um deserto – Um lugar sem vida. Falta o suprimento 
que nutre a alma. 
Um elevador de um prédio de muitos anda-
res – Ninguém se fala, apesar de estarem tão perto 
um do outro. 
Um Jardim – Onde cada um é uma flor regada com 
carinho e amor. 
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Por que os casais brigam?

Quando cheguei em casa, ontem à noite, minha esposa 
exigiu que a levasse a algum lugar caro.
Então, eu a levei ao posto de gasolina.
Aí então, a briga começou...
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AS 10 BEM-AVENTURANÇAS DO CASAL

“Das mais belas coisas que ja senti,
uma delas foi te amar”

Grazzy

1º - Bem-aventurado o casal que consegue renovar-se 
em amor e carinho, mesmo depois de muitos anos 
de casamento.

2º - Bem-aventurado o casal que mantém a chama do 
desejo acesa, sempre.

3º - Bem-aventurado o casal que têm senso de humor 
e esperança mesmo em momentos de crises entre 
os dois.

4º - Bem-aventurado o casal que ama seu companheiro 
mais do que qualquer outra pessoa no mundo.

5º - Bem-aventurado o casal que alcança a paternida-
de, pois os filhos são presentes de Deus.

6º - Bem-aventurado o casal que busca a Deus, juntos.
7º - Bem-aventurado o casal que se respeita e que 

mantém a harmonia no lar. 
8º -  Bem-aventurado o casal que protege seus filhos 

através da oração e bons exemplos.
9º -  Bem-aventurado o casal que sabe lidar com suas 

diferenças e se ajustam sem a interferência dos 
parentes.

10º - Bem-aventurado é o casal que busca sempre o 
melhor um para o outro. 
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Por que os casais brigam?

Minha esposa e eu estávamos sentados num restau-
rante, e eu fiquei olhando para uma moça bêbada que 
balançava seu drinque enquanto estava sozinha numa 
mesa próxima. Minha esposa perguntou: “Você a co-
nhece ?”
“Sim,” disse eu, “Ela é minha antiga namorada...Eu sei 
que ela começou a beber logo depois que nos separa-
mos há tantos anos, e pelo que sei ela nunca mais ficou 
sóbria.”
“Meu Deus!”, disse minha esposa, “quem pensaria que 
uma pessoa poderia ficar celebrando por tanto tem-
po?”
Aí então, a briga começou...
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Que Tipo de Mulher Você é?

O importante não é vencer todos os 
dias, mas lutar sempre.

(Waldemar Valle Martins)

Raquel, mulher amada, Gn 29.18
Leia, mulher rejeitada, Gn 29.32,33
Mirian, mulher ambiciosa, Nm 12.1,2
Débora, mulher patriota, Jz 4.4
Rute, mulher constante, Rt 1.16
Ana, mulher ideal, I Sm 1.20 e 2.19
Abigail, mulher capaz, I Sm 25.3,18,19
Maria Madalena, mulher transformada, Mc 16.1,9
Isabel, mulher humilde, Lc 1.43
Maria, mulher escolhida por Deus, Lc 1.30-38
Marta, dona de casa preocupada, Lc 10.40
Hagar, Mulher desprezada, Gn 21.14-19
Ana, mulher humilhada, I Sm 1.6
Noemi, mulher amargurada, Rute 1.20
Eva, mulher enganada I Tm 2.14
Joquebede, mulher que enfrentou o decreto real, Êx 
1.22; 2.1,2

A lista continua: 
Esposa Feminista - Faz qualquer coisa para impor 
seu valor. Usa a força. 
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Esposa Passiva - Não tem opinião, não se interage.
Esposa Dominadora – Quer ter o controle de tudo. 
Tudo tem que passar pelas mãos dela. 
Esposa Insubmissa – Não aceita posição do marido 
como sacerdote do lar. Faz tudo ao contrário do que o 
marido pede a fim de contrariá-lo. 
Esposa super vaidosa – nunca sai de casa antes 
de uma seção intensa de maquiagem, de ter trocado 
de roupas uma porção de vezes, de ter feito umas 3 
chapinhas pra garantir um cabelo solto, e etc. 
Esposa Agressiva – De vez enquanto “cobre” o ma-
rido de tapas.  
Esposa Relaxada – Sua casa esta sempre dos aves-
sos, desorganizada e suja. Preguiça faz parte do seu 
dia-a-dia .



A linguagem do Amor 1�

Que Tipo de Marido Você é?

O único lugar onde o sucesso vem antes 
do trabalho é no dicionário.

(Albert Einstein)

Marido ditador - Ele se utiliza de sua posição para 
liderar sua família. 
Marido democrático - As decisões são baseadas 
em votações.
Marido teimoso - Ele nunca admite estar errado. 
Vive empacado, “emburrado”.  
Marido silencioso - Ele governa seu lar sem co-
municação verbal. Ninguém nunca sabe o que ele está 
pensando. 
Marido explosivo – É igual um balão de festa. A 
família nunca sabe quando ele vai explodir.
Marido insensível - Ele nunca demonstra uma sábia 
percepção no lar. Ele nunca se sensibiliza com os an-
seios e sonhos da esposa.
Marido perfeccionista - Exige tudo com extrema 
perfeição.
Marido crítico - Em tudo ele vê algo errado. Para ele 
tudo está errado. Reclama exageradamente.
Marido brincalhão - Não leva nada a sério.
Marido indeciso - Nunca toma decisões, sua lide-
rança é omissa. Nunca sabe onde quer chegar.
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Marido passivo – Não toma decisões e não assume 
responsabilidades
Marido DVD – É aquele que: Deita, Vira e Dorme. 
Marido DVD + R – É aquele que: Deita, Vira, Dorme 
e Ronca.
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Uma bênção chamada: SEXO

“Beija-me com os beijos de tua boca; porque 
melhor é o teu amor do que o vinho” 

(Salomão).

O sexo é uma Bênção de Deus na vida do casal. Em 
Provérbios 5:18-19 diz: “Seja bendito o teu manancial; e re-
gozija-te na mulher da tua mocidade. Como corça amorosa, e 
graciosa cabra montesa saciem-te os seus seios em todo o 
tempo; e pelo seu amor sê encantado perpetuamente.” 

A Palavra de Deus recomenda que o sexo seja usado no 
contexto do casamento, pois Deus criou o sexo como parte do 
casamento: “Não vos negueis um ao outro, senão de comum 
acordo por algum tempo, a fim de vos aplicardes à oração e 
depois vos juntardes outra vez, para que Satanás não vos 
tente pela vossa incontinência” (1 Coríntios 7:5).

Porque a sexualidade do casal se 
torna um problema?

Detectando os problemas do Homem:
1 -  Na maioria das vezes o homem, pelos fortes dese-

jos sexuais, tende a ser egoísta na sua busca para a 
satisfação sexual.

2 -  Suas experiências sexuais do passado, tais como: 
masturbação ou relações impróprias com outras 
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mulheres, quando trazidas para seu lar, torna-se 
um problemão.

3 -  O próprio medo de incapacidade sexual, ou não po-
der satisfazer sua esposa.

Detectando os problemas da Mulher:
1 - Medo de sexo por causa da falta de instrução ade-

quada pelos pais no passado.
2 -  Muitas moças têm idéias ascéticas de que o sexo é 

impuro.
3 -  O período de ajustamento sexual para elas é mais 

longo, isso faz com que ela esfrie e tenha dificuldade 
em ter uma vida sexual normal e com satisfação.

4 -  Às vezes, a esposa é fiel com as coisas como são. Ela 
queria um lar, um marido e um nenê. Simplesmente 
negligencia a sua própria necessidade sexual.

Detectando outros problemas: 
1 - Problema físico. Deve ser enfrentado e corrigido por 

um médico de confiança.
2 -  Falta de conhecimento sobre sexo. Busque infor-

mação nesta área. Leia bons livros que trata do 
Assunto.

3 -  Falta de asseio (higiene) corporal. Nesse caso a 
solução é simples, minha irmã: “Jogue este homem 
debaixo do chuveiro”, rsrs.

4 - Falta do lugar sossegado. Nada pode atrapalhar 
esse momento na vida do casal, entretanto não te-
nha pressa. Busque um ambiente onde vocês pos-
sam desfrutar desta benção sem a interrupção da 
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sogra, por exemplo. 
5 -  Falta de tempo suficiente. Lembre-se que você está 

se relacionando com sua (seu) amada (o) e não 
com um carro de Formula 1 (quanto mais rápido, 
melhor). Reserve um tempo do seu dia para isso.

Toda esposa pode experimentar o orgasmo se… 
Tiver um bom relacionamento com o marido.
Não tiver um problema biológico que bloqueia orgasmos.
Tiver saúde razoável.
Não tiver perturbações mentais ou emocionais.
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Por que os casais brigam?

O homem pergunta a esposa: “Amor, você sabe 
o que Deus disse depois de ter criado o homem? 

Ela responde; “Amor Deus disse:  Tenho que 
ser capaz de fazer coisa melhor”

Aí então,  a Briga começou...    
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O Preparo para o ato Sexual  
 

“Amar, porque nada melhor para a saúde 
que um amor correspondido” 

(Vinícius de Moraes).

O ato sexual nada mais é do que o “grande final”, de  
um dia cheio de respeito, carinho, caricia, romantismo, amiza-
de e desejos.

Que horas deve começar a relação sexual?
Deve ser bem cedo, pois o centro erótico está no cére-

bro e principalmente da mulher, que tem mais dificuldade para 
despertar.

Como começar?
Poucos casais estão livres de tabus ou inibições quanto 

a demonstrar ao cônjuge que quer fazer amor. O ato sexual 
entre os conjugues deve ser visto como algo abençoado por 
Deus. No quarto de um casal que se ama, Deus se faz presen-
te. Tudo começa com a higiene pessoal, do quarto, da cama. 
Salomão nos ensina fazer declaração de amor ao cônjuge em 
Ct. 7.

Y  A mulher é estimulada quando ouve elogios e quan-
do é tocada pelo esposo. Então homem, não seja 
apressado e bruto, seja gentil.
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Y	O marido é estimulado visualmente, por isso capri-
che nos seus cuidados, estando sempre limpinha, 
bonita e cheirosa. Ele também é estimulado, quan-
do a esposa elogia sua masculinidade e viribilida-
de. 
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Usar roupa sensual é pecado? 

“Não existe um caminho para a felicidade. 
A felicidade é o caminho” 

(Mahatma Gandhi).

É bom explicar que Deus não é contra o prazer entre 
o marido e esposa. Pelo contrario, Ele os criou para viverem 
este prazer. “Goza a vida com a mulher que amas, todos os 
dias de tua vida, os quais Deus te deu debaixo do sol; porque 
esta é a tua porção nesta vida pelo trabalho com que te afadi-
gaste debaixo do sol.” (Eclesiastes 9:9 RA) 

Quanto a usar roupa sensual, não há problema algum, 
se for somente para o casal. Quando conquistar a esposa(o) 
para namorar, por favor não use aquelas velhas camisas de 
políticos com as famosas frases: Vote no Zequinha, ou; vote 
13, para tentar seduzir seu parceiro(a). Use as roupas mais 
sensuais que puder, pois isso irá contribuir para um maior 
prazer. 



2� A linguagem do Amor

Por que os casais brigam?

Amor você sabe  qual é o feminino da frase: “Deitadão no 
sofasão, vendo televisão?”. Pergunta e esposa. E ele res-
ponde: “Em pezinha na piazinha, lavando louçinha.  
Aí então, a briga começou...
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Casal cristão em motel? É pecado? 

“Não vos enganeis: as más conversações 
corrompem os bons costumes” 

(Apóstolo Paulo).

Não há pecado para o casal fazer amor seja lá onde 
for. O problema é a aparência do mal que isto pode ter. Há um 
princípio bíblico sobre isto. Vejamos: “abstende-vos de toda 
forma de mal” I Ts. 5:22.

Este texto recomenda ao cristão não praticar coisas 
que possam ter a aparência do mal.

Quando digo que não há pecado para o casal fazer 
amor seja lá onde for, digo por que são casados. O proble-
ma está no fato de que o motel é usado para a traição e o 
adultério, isto sim pode prejudicar a imagem do casal cristão, 
pois o motel, na mente das pessoas, está relacionado com a 
promiscuidade.

O aconselhável é que o casal junte mais dinheiro e vá a 
um bom HOTEL, desfrutar de sua vida conjugal. 



30 A linguagem do Amor

Por que os casais brigam?

A mulher, olhando no espelho, não feliz com o que vê, 
diz para o marido: “Sinto-me horrível; pareço velha, 
gorda e feia. Eu realmente preciso de um elogio seu.“
O marido retruca: “Sua visão está perto da perfeição.“
Aí então, a briga começou...
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É correto usar métodos anticoncepcionais? 

“Educai as crianças, para que não seja
necessário punir os adultos” 

(Pitágoras).

Existem diversas formas de impedir a gravidez, tais 
como: laqueadura, vasectomia, anticoncepcionais e preserva-
tivos. A pergunta, que ainda divide opinião, é se usar esses 
métodos é pecado. 

Vejamos, alguns são contra o uso de anticoncepcionais. 
Acreditam que “devemos deixar tudo como Deus fez”, pois ao 
criar Adão e Eva, Deus os abençoou e disse: “...Sede fecundos 
e enchei a terra...” (Gênesis 1:28). Baseados neste verso, 
acham que usar tais métodos seria ir contra um curso natural 
orientado por Deus. É importante ressaltar que, quando Deus 
diz: “... enchei a terra...”, Ele não está dizendo para um casal 
fazer isso sozinho.

Entretanto, mais coerente do que ter muitos filhos, é ter 
um número de filhos, aos quais se possa dar boa alimentação, 
conforto social, roupas, educação, carinho, orientação para a 
vida, etc. Sendo assim, podemos, sem dúvida evitar maiores 
desconfortos e termos famílias mais sólidas, tendo um número 
de filhos de acordo com as condições de cada casal. É por isso 
que a Bíblia de forma implícita nos ensina que não há proble-
mas em usar métodos anticoncepcionais, pois assim fazendo, 
você estará conferindo mais saúde à mulher, melhor educação 
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para os filhos e melhor condição para a família sobreviver, nos 
dias tão difíceis como os dias atuais. 

É importante destacar também que muitos vêem o sexo 
como algo estritamente para fazer filhos, ou até algo intrinse-
camente mau; mas esta não é a visão Bíblica, pois o sexo é 
importante também para a comunhão, intimidade e satisfação 
do casal. 

A visão Bíblica sobre o sexo é uma visão saudável e 
bonita (Leia o livro de Cantares). 

Portanto, se a método de evitar filhos não for abortivo, 
a Bíblia não é contra ele, pois pílula e o preservativo impedem 
a formação do óvulo e isso não é um aborto. 
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Você tem ciúmes?

“Quem julga as pessoas não 
tem tempo para amá-las” 

(Madre Teresa de Calcutá).

Dificilmente alguém que ama ou já amou, nunca teve 
ciúmes. Quase todos, algum dia na vida, já teve uma crise 
de ciúmes; e creio que esta é uma das piores sensações 
que sentimos. 

Que não se confunda zelo com ciúmes. O ciúme de-
monstra a falta de confiança. O nosso medo de ‘perder’ aguça 
o complexo de inferioridade. O complexo de inferioridade en-
tra, quando começamos a ‘imaginar’ como será a outra, ou 
quando, por acaso, a conhecemos e começamos a nos com-
parar com ela; e reconhecemos que ela possa ter algo mais 
atraente do que nós. 

O que é intrigante, nessa história toda, é que o ciúme 
não passa de puro delírio nosso, e poucas vezes têm funda-
mento. 

A grande verdade é que qualquer pessoa quer viver 
“livre, leve e solta” e detestam quando “pegam no seu pé”. E 
acredite, quanto mais “pegam no seu pé”, pior se comportam.
Portanto desista de procurar ‘provas’, cartinhas, telefones, 
’sms’, cheiro na roupa, ou seja lá o que for. Confie em Deus e 
em si mesmo. 

Se você se sente digno do amor, do carinho de alguém, 
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por que viver em jogo, sempre temendo, duvidando, apreen-
sivo, inquieto. O ciúme doentio deve ser combatido, antes que 
ele se enraíze e torne-se difícil de encarar.

Algumas dicas para superar esse mal:

Y Goste de si, antes de gostar dele (a).
Y Mantenha sua independência ‘psicológica’.
Y Pense bem, antes de brigar, ou fazer uma confu-

são.
Y Busque orientação de casais mais velhos e de 

confiança.
Peça a Deus, em oração, para mudar esse comporta-

mento, que tem tanto prejudicado seu casamento.
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Os Grandes Inimigos do Casal

“Cem homens podem formar um acampamento, 
mas é preciso uma mulher 

para se fazer um lar”  
(Provérbio Chinês).

Infidelidade - A infidelidade é um assunto tão sério, tão 
delicado, que em Mt. 5:32, Jesus abre uma exceção para o 
divórcio. O divorcio é um motivo suficiente para acabar com 
um casamento. A menos que a parte infiel se arrependa, de 
verdade, e a parte ofendida seja capaz de fornecer perdão. 
Em certos casos, a separação torna-se solução legal para por 
fim a algo ainda mais abominável a seus olhos (o adultério). 
Do ponto de vista de Deus, a infidelidade é abominável tanto 
para ele como para ela. 

Como se vacinar contra este mal? 
Y Cuidado com velhos amores não esquecidos.
Y Cuidado com elogios.
Y Cuidado com assédios.

Mentira – Parece uma coisa tão pequena e insignifi-
cante, mas quantos casamentos foram destruídos por causa 
de uma mentirinha a toa. Cuidado, tenha o tamanho que tiver, 
a mentira sempre vem do diabo. Custe o que custar, fale sem-
pre a verdade. A mentira se desemboca para a desconfiança. 
O apóstolo Paulo diz: “Não mintais uns aos outros” (Cl. 3:9). 
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Deixando a mentira, fale cada um a verdade. A sinceridade é 
um compromisso constante na vida conjugal. 

 

Amargura – Esse sentimento, com o decorrer do 
tempo e as experiências dolorosas, criam em nos uma barrei-
ra que vai atrapalhar muito a comunicação do casal, tornan-
do o lar insuportável. São queixas sem fim, reclamações que 
nunca se acabam, coração fechado, mágoas guardadas, que 
destroem o relacionamento. Amigos, deixem o Espírito Santo 
ajudar e limpar os vossos corações.

Falta de tempo – Refiro-me aquele precioso e fun-
damental tempo que os cônjuges precisam e devem dedicar 
um ao outro, para conversar, brincar, namorar (Ecl. 9:9 – Goze 
a vida com a mulher que amas, todos os dias da tua vida, os 
quais Deus te deu debaixo do sol, porque esta é a tua porção 
nesta vida...). Os casais que não gastam tempo juntos são 
casais que vão se superficializando, esfriando e se afastando. 
Claro, o melhor caminho sempre é o diálogo. O casal deve 
conversar muito. Deve expor um ao outro o que anda incomo-
dando. Deve ouvir atentamente e procurar com sinceridade 
entender o que a outra parte está querendo transmitir. 

Mas nem sempre este diálogo é possível. Talvez um 
sempre queira estar com mais razão do que o outro, sabotan-
do, dessa forma, a possibilidade da comunicação.

Perda do espírito romântico – O romantismo não 
pode faltar no casamento. No tempo do namoro, naquelas noi-
tes de luar, a moça romântica comentava: “Como está linda, 
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a lua brilhante!” O namorado dizia: “Minha querida, mais que 
a lua, brilham os seus olhos, vê como ele foge do teu olhar”. 
Eles se casaram e vão andando, ela se lembra, faz tanto tem-
po que ele não lhe diz nada, então ela diz: “Meu marido, quem 
brilha mais que a lua?” Ele responde: “O sol mulher, é melhor 
você olhar por onde anda, senão vai cair no buraco!”

Como é lamentável, que o espírito romântico dos primei-
ros tempos tenham se acabado e cedido à frieza, indiferença. 
Zelem por esse espírito.

Você se lembra qual foi a última vez que você disse ou 
fez algo romântico para tua esposa? As mulheres perdem o 
interesse pelos homens porque eles falham em ser românti-
cos e amáveis. O homem pensa com a virilidade, enquanto a 
mulher é romântica e sensual. Você precisa manter o romance 
aceso em sua relação. Mesmo quando você não se sinta no 
clima, seja agradável. Um pouco de gentileza criará um clima, 
um beijo ao chegar do trabalho, um elogio, um abraço que 
seja de um minuto.. isso já faz uma grande diferença.

A falta de diálogo franco entre o casal - Sem 
diálogo tudo fica mais difícil e distorcido, cada um vai enten-
dendo seu jeito aumentando assim, a distância entre os dois. 
A televisão continua fazendo o papel, muito bem, de dividir 
o casal, de tapar-lhes a boca, mesmo assentados no mesmo 
sofá. Lembrem-se: diálogo não é monólogo, implicância não 
é diálogo. Uma sucessão de perguntas e respostas não é 
diálogo, e sim, entrevista jornalística (onde você foi? Com 
quem estava? etc.).
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Por que os casais brigam?

O sujeito estava lendo tranqüilamente o seu jornal, 
quando a mulher lhe dá com a frigideira na cabeça.
- Você está maluca? - reagiu ele, furioso.
- Isso é pelo bilhete que eu encontrei no bolso da sua 
calça, com o telefone de uma tal de Marilu.
- Mas, querida... Isso foi no dia que eu fui à corrida de 
cavalos. Marilu foi o cavalo que eu apostei e o número 
era o valor total das apostas...
A mulher ficou toda desconcertada e desdobrou-se em 
desculpas.
Dias depois, ele estava novamente lendo o seu jornal e 
PIMBA, leva outra frigideira na cabeça.
- O que foi agora, querida? - protestou ele.
- O seu cavalo está no telefone!!
Aí então, a briga começou...
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Diferenças entre o Homem e a Mulher:

“Uma esposa é um presente dado ao homem 
para consolá-lo da perda do Paraíso” 

(Goethe).

Y  O homem é racional, mais pensador.
Y  A mulher é intuitiva, ela sente.
Y  O homem é lógico.
Y  A mulher é sentimental.
Y  O homem é pratico.
Y  A mulher é detalhista.
Y  O homem é auto confiante.
Y  A mulher é afetiva.
Y  O homem é forte fisicamente. 
Y  A mulher é dependente.
Y  O homem é rústico.
Y  A mulher é delicada.
Y  Para o homem, o sexo é biológico.
Y  Para a mulher, o sexo é mais afetivo.
Y  O homem se deita na imaginação e na descoberta.
Y  A mulher é mais meiga e dócil, tem a psicologia de 

agradar.
Y  O homem é aventureiro por natureza, chega a se 

expor a muitos perigos.
Y  A mulher é ajudadora, companheira competente à 

altura da função assumida.
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Y  A oficina de trabalho do homem está na cabeça, diz 
o ditado: o homem tem a cabeça grande e o cora-
ção pequeno.

Y  A oficina de trabalho da mulher está no coração, ela 
tem a cabeça pequena e o coração grande.

Y  Ele se realiza fazendo, agindo, arriscando.
Y  Ela se realiza quando é amada, admirada, elogiada 

e compreendida.
Y  Os homens criticam as mulheres por dirigirem mal, 

por não serem capazes de entender os mapas de 
rua, por falar demais, por não tomarem iniciativas 
no sexo.

Y  As mulheres criticam os homens por seu descaso, 
por sua insensibilidade, por não saberem ouvir. Não 
são gentis e compreensivos, porque fazem “xixi” na 
tampa do vaso.

Y  O homem é menos resistente a dor, qualquer gripe 
o deixa de cama.

Y  A mulher é mais resistente, mesmo doente ela não 
para, e dificilmente uma gripe a derruba.

Y  O homem é de poucas palavras, é mais objetivo.
Y  A mulher fala mais e valoriza muito as pessoas.
Y  O homem teve origem na matéria sem vida.
Y  A mulher se originou de um ser humano vivo.
Y  O homem tem pulmões fortes e resistentes.
Y  A mulher é mais sensível fisicamente.
Y  O homem é sempre mais grosseiro, materialista.
Y  A mulher é mais amorosa, tem mais alma que 

o homem.
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Tomando as decisões juntos 

“Amar não é olhar um para o outro, é 
olhar juntos na mesma direção” 

(Antoine de Saint-Exupéry).

Há um ditado popular, no mínimo machista, que diz: 
“Atrás de um grande homem, sempre existe uma grande mu-
lher”. Creio que “ao lado de um grande homem, existe uma 
grande mulher”.

O pastor Valdemar de Jesus em suas palestra para ca-
sais, sempre ensina que Deus não fez a Eva da cabeça de 
Adão, para ela não mandar nele, nem tão pouco dos pés para 
ela não ser pisada por ele. Deus formou a Eva da “costela”,  
nos ensinando que a esposa é para estar ao lado do esposo. 
Ora, se a esposa é para estar ao lado, isso significa que ela 
deve participar das decisões. 

Os homens precisam se lembrar de que em matéria de 
responsabilidade do lar, terão que responder a Deus numa 
medida maior que as mulheres. Mas, não é preciso que o 
homem carregue o peso desta responsabilidade sozinho. Se 
a mulher é chamada de “auxiliadora” na Bíblia, é porque o 
homem precisa de sua ajuda. E a ajuda da mulher não está 
limitada a atividades domésticas. Creio que, como auxiliadora, 
a mulher deve ajudar a tomar decisões. 
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Por que os casais brigam?

Um menino chegou ao pai dizendo que havia apanha-
do da mãe. O pai enfurecido foi tirar satisfação com a 
esposa:
-Posso saber por que você bateu no nosso filho? 
-Esse menino é mal-educado, me chamou de gorda.
-E, por acaso, você acha que vai emagrecer batendo 
nele?
Aí então, a briga começou...
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37 coisas que se deve dizer ao cônjuge 

Procure ser um homem de valor, em vez
 de ser um homem de sucesso.

Albert Einstein

Y	Você está deslumbrante hoje. 
Y Eu não me completo sem você. 
Y Você está em primeiro lugar na minha vida, antes 

dos filhos, da carreira, dos amigos, de tudo. 
Y Estou feliz por ter-me casado com você. 
Y Você é o (a) meu (minha) melhor amigo(a). 
Y Se tivesse de começar tudo de novo, eu me casaria 

com você. 
Y Como quis ter você ao meu lado hoje! 
Y Senti sua falta hoje. 
Y Não consegui parar de pensar em você hoje. 
Y É bom acordar a seu lado. 
Y Você sempre será o meu amor. 
Y Adoro ver o brilho em seus olhos quando você sorri.
Y Como sempre, você está com uma ótima apa-

rência hoje. 
Y Eu confio em você. 
Y Eu sempre posso contar com você. 
Y Você faz com que eu me sinta bem. 
Y Estou muito orgulhoso(a) por ter-me casado com 

você.
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Y Sinto muito. 
Y O erro foi meu. 
Y Do que você gosta? 
Y Em que você está pensando? 
Y Quero ouvir com atenção. 
Y Você é muito especial. 
Y Não posso imaginar viver sem você. 
Y Eu gostaria de ser um(a) companheiro(a) melhor. 
Y O que posso fazer para ajudar você? 
Y Ore por mim. 
Y Estou orando por você hoje. 
Y Eu aprecio cada momento que passamos juntos.
Y Obrigado(a) por me amar. 
Y Obrigado(a) por me aceitar. 
Y Obrigado(a) por ser meu (minha) companheiro(a). 
Y Você torna meus dias mais brilhantes. 
Y Que Deus nos ajude! 

Por: Steve Stephens
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Bodas de Casamento 

“A única forma de vencer uma 
discussão é evitá-la” 

(Dale Carnegie).

Apesar de muitos comemorarem, com festa, somente 
os 25 anos (bodas de Prata) e os 50 anos (Bodas de Ouro), 
para o casal que se ama de verdade todas as datas e aniver-
sários são importantes.  

Embora ocorram variações nos materiais associados, a 
lista abaixo é a que encontramos mais freqüentemente: 

01º - Bodas de Papel 
02º - Bodas de Algodão 
03º - Bodas de Couro ou Trigo 
04º - Bodas de Flores, Frutas ou Cera 
05º - Bodas de Madeira ou Ferro 
06º - Bodas de Açúcar ou Perfume 
07º - Bodas de Latão ou Lã 
08º - Bodas de Barro ou Papoula 
09º - Bodas de Cerâmica ou Vime 
10º - Bodas de Estanho ou Zinco 
11º - Bodas de Aço 
12º - Bodas de Seda ou Ônix 
13º - Bodas de Linho ou Renda 
14º - Bodas de Marfim 
15º - Bodas de Cristal 
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16º - Bodas de Safira ou Turmalina 
17º - Bodas de Rosa 
18º - Bodas de Turquesa 
19º - Bodas de Cretone ou Água Marinha 
20º - Bodas de Porcelana 
21º - Bodas de Zircão 
22º - Bodas de Louça 
23º - Bodas de Palha 
24º - Bodas de Opala 

25º - Bodas de Prata 
26º - Bodas de Alexandrita 
27º - Bodas de Crisoprásio 
28º - Bodas de Hematita 
29º - Bodas de Erva 
30º - Bodas de Pérola 
31º - Bodas de Nácar 
32º - Bodas de Pinho 
33º - Bodas de Crizopala 
34º - Bodas de Oliveira 
35º - Bodas de Coral 
36º - Bodas de Cedro 
37º - Bodas de Aventurina 
38º - Bodas de Carvalho 
39º - Bodas de Mármore 
40º - Bodas de Esmeralda 
41º - Bodas de Seda 
42º - Bodas de Prata dourada 
43º - Bodas de Azeviche 
44º - Bodas de Carbonato
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45º - Bodas de Rubi 
46º - Bodas de Alabastro 
47º - Bodas de Jaspe 
48º - Bodas de Granito 
49º - Bodas de Heliotrópio 

50º - Bodas de Ouro 
51º - Bodas de Bronze 
52º - Bodas de Argila 
53º - Bodas de Antimônio 
54º - Bodas de Níquel 
55º - Bodas de Ametista 
56º - Bodas de Malaquita 
57º - Bodas de Lápis-lazúli 
58º - Bodas de Vidro
59º - Bodas de Cereja

60º - Bodas de Diamante 
61º - Bodas de Cobre
62º - Bodas de Telurita 
63º - Bodas de Sândalo
64º - Bodas de Fabulita 
65º - Bodas de Platina 
66º - Bodas de Ébano 
67º - Bodas de Neve 
68º - Bodas de Chumbo 
69º - Bodas de Mercúrio 
70º - Bodas de Vinho
71º - Bodas de Zinco 
72º - Bodas de Aveia 
73º - Bodas de Manjerona 
74º - Bodas de Macieira 
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75º - Bodas de Brilhante ou Alabastro
76º - Bodas de Cipestre 
77º - Bodas de Alfazema 
78º - Bodas de Benjoim 
79º - Bodas de Café 
80º - Bodas de Nogueira ou Carvalho
81º - Bodas de Cacau 
82º - Bodas de Cravo 
83º - Bodas de Begônia 
84º - Bodas de Crisântemo 
85º - Bodas de Girassol 
86º - Bodas de Hortênsia
87º - Bodas de Nogueira
88º - Bodas de Pêra
89º - Bodas de Figueira
90º - Bodas de Álamo
91º - Bodas de Pinheiro
92º - Bodas de Salgueiro
93º - Bodas de Imbuia
94º - Bodas de Palmeira
95º - Bodas de Sândalo
96º - Bodas de Oliveira
97º - Bodas de Abeto
98º - Bodas de Pinheiro
99º - Bodas de Salgueiro
100º - Bodas de Jequitibá 

Haja criatividade! 
Vale a pena comemorar! Não achas? Então faça acon-

tecer, faça valer a pena!
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Você se sente amado (a)?

“As mais lindas palavras de amor são 
ditas no silêncio de um olhar” 

(Leonardo da Vinci).

Sentir-se amado é a maior necessidade do ser humano. 
Costumamos dizer que por amor, subimos montanhas, atraves-
samos mares, cruzamos desertos e enfrentamos todo tipo de 
adversidade. Entretanto, quando não se tem amor, as montanhas 
tornam-se insuperáveis, os mares intransponíveis, os desertos 
insuportáveis e dificuldades avolumam-se pela vida afora.

A demonstração de amor requer mais do que beijos, 
sexo e palavras. 

É sentir que a outra pessoa tem interesse real na sua  
vida;
Que torce pela sua felicidade;
Que se preocupa quando as coisas não estão dando 
certo;
Que se coloca a postos para ouvir suas dúvidas;
E que dá uma sacudida em você, quando for preciso.
Ser amado é ver que ele (a) lembra de coisas que você 
contou dois anos atrás;
É ver como ele(a) fica triste quando você está triste;
E como sorri com delicadeza quando diz que você está 
fazendo uma tempestade em copo d’água. 
Sente-se amado, aquele que não vê transformada a 
mágoa em munição na hora da discussão. 
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Sente-se amado, aquele que se sente aceito, que se 
sente inteiro.
Aquele que sabe que tudo pode ser dito e compreen-
dido. 
Sente-se amado, quem se sente seguro para ser exata-
mente como é;
Sente-se amado quem não ofega, mas suspira; 
Quem não levanta a voz, mas fala;

Agora pense um pouco: 
Você se sente amado(a)?
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As Brigas entre o Casal

Gustavo Cerbasi em seu livro: “Casais inteligentes Enri-
quecem Juntos” classifica a dificuldade financeira como a maior 
causadora de brigas entre o casal. Quando falta a grana para 
pagar as contas, a culpa recai sobre o marido esbanjador, que 
não quis nem saber se havia outras contas pra pagar, na hora 
de fazer alguma compra. E quando sobra algum dinheiro no 
fim do mês, em vez de comemorar, o casal consegue arranjar 
mais um motivo para discutir sobre como investir ou gastar 
aquela quantia. Para o autor do livro, a causa desses desen-
tendimentos é a falta de dialogo em família sobre dinheiro. 
Em geral o casal só fala sobre o assunto quando a bomba já 
estourou. E, como não se discute a questão a dois, a maioria 
dos casais não faz um orçamento, não guarda dinheiro para 
atingir suas metas ou, pior ainda, cada um tem seus objetivos, 
e ignoram os do outro, não tem planos para a manutenção 
de seu padrão de vida no futuro, toma decisões de compra 
sem refletir, investe mal o dinheiro que eles suaram tanto para 
ganhar.

Tem jeito de melhorar isso? Sim. Quando a causa das 
brigas é o dinheiro, ou a falta dele, é possível mudar esse 
quadro se houver vontade e compromisso dos dois, seja lá 
qual for o orçamento disponível. 

Como sugestão para os casais; é necessário se ter es-
tratégias para se formar uma parceria inteligente, ao longo da 
vida, na administração das finanças da família. Busque avaliar 
a capacidade do casal em construir riqueza. Evite os gastos 
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desnecessários. Combinem juntos e de “coração desarmado”, 
no que, e como o dinheiro será aplicado. Com isso, vai até 
sobrar uma graninha para dar uma incrementada no relacio-
namento!

Por que os casais brigam?

O homem pergunta a esposa: “Amor, por que Moisés 
ficou andando 40 anos no deserto com o povo de Is-
rael”. 
A esposa responde – “É porque o homem sempre 
quer saber tudo e nunca pergunta o caminho”.
Aí então, a Briga começou...
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A Esposa dos Sonhos 

Encontrar uma mulher, que preenche todas as exigên-
cias de um homem não é tarefa fácil, entretanto um homem 
pode simplesmente dizer o que gosta ou deixa de gostar na 
esposa. Porém, muitas mulheres não aceitam mudar seu jeito 
de ser, só para agradar seu maridão. Não adianta, tem mu-
lher que é cabeça dura e não “dá o braço a torcer”, de jeito 
nenhum. É importante dizer que a mudança de atitude da es-
posa, não irá apenas agradar seu parceiro, mas também irá 
melhorar a relação a dois.

Não existe uma receita pronta do tipo de mulher ideal 
para cada homem, isso varia de pessoa para pessoa, ou seja, 
cada caso é um caso. Porém, algumas coisas são essenciais, 
citaremos algumas.

Que seja Bonita - Não adianta, beleza é fundamen-
tal e toda mulher tem o seu tipo de beleza diferente. E digo da 
beleza exterior mesmo. Um cabelo bem cuidado, unhas bem 
feitas. Todo esposo gosta da mulher que se cuida, que se sinta 
bem.

Que seja Decidida - Que homem não gosta de con-
vidar sua companheira para ir viajar no final de semana, e ela 
responder que sim na mesma hora? Esse negócio de ficar 
pensando e criando obstáculos perturba a alma de qualquer 
esposo. Existe algumas que dizem que vão pensar, e pedem  
conselho até aos piriquitos e papagaios antes de dar a res-
posta. Pelo amor de Jesus Cristo, né?
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Que tenha iniciativa - Não são muitas, mas as pou-
cas que existem merecem aplausos. A coisa mais triste que 
tem é ter uma parasita ao lado. Tudo a fazer depende exclu-
sivamente do esposo, a “rebeca” não age pra nada. Isso é 
ruim demais...

Que seja paciente e tolerável - Existe esposa 
que implica com qualquer coisa, faz tempestade num copo de 
água, se estressa por pouca coisa. Tentar ser maleável não 
faz mal a ninguém.
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O Esposo dos Sonhos 

É difícil dar uma resposta exata, porque as mulheres 
não são todas iguais, e as aspirações que têm em relação aos 
homens mudam com a idade. Mas vamos arriscar uma série 
de respostas possíveis. Não estão em ordem de importância, 
e nem todas serão importantes para todas as mulheres, mas 
pelo menos, uma dessas respostas será importante para cada 
mulher em particular. Vejamos:

Que tenha estabilidade financeira – Boa parte 
das separações no Brasil estão relacionadas, justamente, à 
desestabilidade financeira. Então esposos, juízo na hora de 
aplicar seu dinheiro. 

Que saiba fazer elogios – Toda mulher gosta de 
ter seus esforços reconhecidos. Então, maridão, capriche nos 
“confetes”. Elogie a sua beleza, suas habilidades na cozinha, 
no cuidado com os filhos, seus dotes, etc. e etc. 

Que saiba dividir responsabilidades no lar  
Ninguém merece aquele tipo de esposo, que ao chegar em 
casa se senta no sofá e quer tudo na mão. 

Toda mulher espera que seu esposo se preocupe com 
os afazeres domésticos. Que pergunte “se está tudo bem”, se 
ela está precisando de alguma ajuda. Maridão, lembre-se: a 
educação dos filhos é tarefa dos dois. 
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Que proteja a família dos perigos – Existe es-
poso, que ao ver uma barata sobe na mesa, e deixa a esposa 
se virar pra se livrar do inseto. Misericórdia HOMEM! Honre as 
calças que você veste!

Que se lembre de dar presentes: No dia do ani-
versário, dias das mães, dias dos namorados, dia de natal, dia 
de ano novo, dia do trabalhador, dia da bandeira,  etc.

Que tenha boas relações: Com a sua família 
(cunhados, tios, primos, avós e principalmente com a sogra).

Que compreenda seus anseios

Que seja confiável

Que goste de compartilhar as coisas boas 

Que aceite suas amigas

etc. etc. etc. 
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EU TE AMO em vários idiomas

Você sabe como dizer essas palavrinhas mágicas pelo 
mundo afora?

Brasil/Portugal: Eu Te Amo
Corea: Saranghae
Croacia: Ja Te Volim
Dinamarca: Jeg Elsker Dig
Eslovaquia: Lubim Ta
Espanha: Te Quiero
Estonia: Mina Armastan Sind
Etiopia: Afgreki’
França: Je T’aime
Holanda: Ik Hou Van Jou
Hungria: Szeretlek
Inglaterra/Eua: I Love You
Irã: Tora Dost Daram
Irlanda: Taim I’ Ngra Leat
Islandia: Eg Elska Thig
Italia: Ti Amo
Japão: Kimi O Ai Shiteru
Luxemburgo: E Ch Hun Dech Ga’’r
Malta: Jen Inhobbok
Marrocos: Kanvhik
Noruega: Eg Elskar Deg
Paquistao: Mujhe Tumse Muhabbat Hai
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Por que os casais brigam?

Adão e Eva passeavam pelo Paraíso. 
A Eva pergunta:  Adão, você me ama? 
E o Adão, resmungando:
- E eu lá tenho outra escolha?
Aí então, a briga começou...
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Ao Homem da Minha Vida
O Valter é um esposo maravilho, e eu uma esposa re-

alizada. Tudo que ele faz é pensando em mim e em nossos 
filhos. 

Estamos casados a 13 anos, e juntos passamos por 
muitas dificuldades, mas uma coisa posso dizer: “são os anos 
mais felizes da minha vida”. 

Encontrei o homem dos meus sonhos, ele me completa, 
ele me realiza em tudo. Sou totalmente satisfeita.  

Quando eu tinha 11 anos de idade, e morava numa 
pequena cidade do interior, ouvi uma missionária contar o tes-
temunho de como ela havia pedido a Deus um esposo, então 
pensei: “Senhor será que também posso fazer isso? Será que 
posso pedir uma pessoa especial?” 

Passei então a orar para que Deus me desse um espo-
so bacana. Aí, então, Ele me deu o Valter.  

Diante das grandes dificuldades e incompatibilidades, 
pensei: “Senhor, será que me deste, realmente o homem que 
te pedi? Deus me fez então perceber, que havia coisas em 
meu casamento que dependiam somente de mim. Assim como 
todos casais passam por dificuldades, nós também tivemos 
as nossas, entretanto louvo a Deus, pois tudo se encaixou 
direitinho.

Valter, louvo a Deus pela sua vida! Você é meu herói, meu 
eterno companheiro.  Paizão dos meus filhos. Nós amamos você 
e nos orgulhamos dos seus cuidados. 1OOO Beijos!

                                                          Cida Moura
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Por que os casais brigam?

Depois de usar um completíssimo kit de cosméticos que 
garantem alguns anos a menos na aparência, a mulher, 
beirando os quarenta, vira-se para o maridão e diz:
- Querido, me fale honestamente: que idade você me 
dá agora?
- Hum, deixe-me ver - responde ele, analisando a espo-
sa - Olhando para o seu rosto, te dou 20! A sua pele... 
18! O seu cabelo, hum... 25...
- Ai, bem! Você é um amor!
E o marido continua: - Calma, ainda nem terminei de 
somar tudo!
Aí então, a briga começou...
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Finalizo com alguns conselhos práticos 

Y Não invadir o espaço do outro. 
Y Aceitar o passado de cada um. 
Y Encontrar tempo para estar sem os filhos, em casa 

ou na rua. 
Y Respeitar a família de cada um. 
Y Saber surpreender o outro. 
Y Não se isolar, estar com os amigos. 
Y Rir muito. 
Y Passear muito. 
Y Dar presentes, sem ser nas datas oficiais. 
Y Aprender a aceitar as diferenças.
Y Tenha sempre Jesus como amigo da família

Nos Laços do Calvário

Pr. Valter José e Missionária Cida Moura
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