
ESTUDO DOS GRUPOS FAMILIARES
TEMA ANUAL:’’E SEREIS MINHAS TESTEMUNHAS’                                       1º TRIMESTRE: TESTEMUNHANDO NO PODER DO ESPÍRITO SANTO 

SÉRIE: TESTEMUNHANDO O EVANGELHO
SEMANA 12: O Evangelho Muda Minha 

Família – Parte 2
Texto Básico: I Co. 13.1-5
Baseado o cap. 2 do livro “O Significado do 

Casamento”, autor Timothy Keller, editora 
“Vida Nova”.

Relembrando: No último estudo, vimos 
dois conceitos essenciais para entender a visão 
bíblica de casamento: 1º) Nossos casamentos 
são um símbolo da união de Cristo com sua 
Igreja; 2º) O “grande segredo” para o casamen-
to é a vivência do evangelho: faça por seu côn-
juge aquilo que Deus fez por você em Jesus, e 
o restante virá como consequência. 

Introdução: parece uma receita fácil dizer 
“faça pelo outro o que gostaria que fizessem 
por você”! Num mundo ideal, seríamos altru-
ístas, perdoadores e servos uns dos outros, 
porém, sabemos que a realidade é bem dife-
rente.  Hoje vamos conversar sobre a princi-
pal barreira que nos impede de sermos ser-
vos uns dos outros em nossos casamentos: o 
egocentrismo.

Este é um problema que atinge muitos ca-
samentos e, em última instância, foi a origem 
da queda da humanidade. Não contente em 
“apenas” servirem a Deus, Adão e Eva quise-
ram ser iguais a Ele, afinal de contas é melhor 
ser “chefe” do que “subordinado”. No verso 5 
do texto básico uma das características do 
verdadeiro amor é não buscar os próprios 
interesses. É interessante notar os frutos do 
egocentrismo listados por Paulo: impaciên-
cia, irritabilidade, falta de graça e bondade 
no falar, pensamentos invejosos. E isso fica 
bem claro em nossos atritos conjugais. Nos-
so egoísmo leva-nos a exigir nossos “direitos” 
com veemência e, em resposta, o outro lado 
responderá com impaciência, ressentimento, 
aspereza e frieza, que resultará em mais vee-
mência ... formando um círculo de ofensas e 
reações igualmente ofensivas.

Para que seu casamento seja harmonioso, 
é necessário ter a capacidade de servir, algo 
que só o Espírito pode conceder. Também é 
preciso remover-se do centro e colocar as ne-
cessidades do outro á frente das suas. A obra 
do Espírito Santo enfraquece a idolatria do 
ego. A felicidade profunda que o casamento 
pode proporcionar é, portanto, resultado do 
serviço sacrificial do poder do Espírito. Os 

cônjuges só descobrem a própria felicidade 
depois que cada um coloca constantemente 
a felicidade do outro antes da sua própria 
em resposta àquilo que Jesus fez por eles. Há 
quem pergunte: “se eu colocar a felicidade 
de meu cônjuge antes das minhas próprias 
necessidades, o que vou ganhar com isso?”. 
A resposta é: felicidade. É o que você vai ga-
nhar. Trata-se, porém, de uma felicidade re-
sultante de servir aos outros, não de usá-los, 
e que, portanto, não será prejudicial para 
você. É a alegria que nasce de dar alegria, de 
amar a outra pessoa de uma forma que custa 
algo a você. Para quem não conhece a Cristo 
e tem o casamento centrado em si mesmo, 
isso parece loucura e muito opressor, mas é 
assim entre os crentes.

A Bíblia diz que os seres humanos foram 
criados à imagem de Deus. Não é de surpre-
ender, então, que tenhamos sido criados para 
adorar a Deus e viver para sua glória, não 
para nossa própria. Fomos feitos para servir 
a Deus e aos outros. Isso significa, de modo 
paradoxal, que, se tentamos colocar nossa fe-
licidade à frente da obediência a Deus, viola-
mos nossa própria natureza e nos tornamos, 
no fim das contas, profundamente infelizes. 
Jesus reafirma este princípio quando diz, 
“pois, quem quiser preservar sua vida, irá 
perdê-la; mas quem perder a vida por minha 
causa, este a preservará (Mt. 16.25). Em ou-
tras palavras é como se ele afirmasse: “se você 
buscar a sua felicidade mais do que busca a 
mim, não terá nem uma coisa nem outra; se 
você procurar me servir mais do que busca a 
felicidade, terá as duas coisas”. 

Paulo aplica esse princípio ao casamento. 
Procure servir ao outro em vez de tentar ser 
feliz e você encontrará uma felicidade nova e 
mais profunda.

Pense Nisso!

 PERGUNTAS PARA REFLEXÃO:
• Faça uma reflexão no seu casamento, ob-

serve suas últimas ações durante a semana e 
tente avaliar se você mais serviu ou quis ser 
servido pelo seu cônjuge?

• De que forma o exemplo de Cristo pode 
ser estendido a outras esferas de relaciona-
mento e não apenas ao casamento?


