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Família – Parte 3 
(Baseado o cap. 2 do livro “O Significado 

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

Texto Básico: 2 Co. 5.15: “E ele morreu por 
todos para que os que vivem não vivam mais 
para si mesmos, mas para aquele que por eles 
morreu e ressuscitou”

De acordo com a Bíblia, a essência do pe-
cado reside em vivermos para nós mesmos, 
e não para Deus e para as pessoas ao nosso 
redor. Por isso Jesus pode resumir a Lei, isto 
é, toda a vontade de Deus para nós, em dois 
grandes mandamentos: amem a Deus e vi-
vam para ele em vez de viverem para si mes-
mos, e amem os outros e considerem as ne-
cessidades deles antes das suas: Mt. 22.37-40.

 Todos precisam ser tratados com 
bondade e respeito, especialmente os que fo-
ram feridos, pois são extremamente sensíveis 
a qualquer indelicadeza. Entretanto, todos 
precisam ser desafiados a enxergar que seu 
egocentrismo não foi causado pelas pessoas 
que os magoaram; foi apenas agravado pelo 
abuso. E precisam fazer algo a esse respeito, 
pois, do contrário, permanecerão profunda-
mente infelizes para sempre. Na cultura oci-
dental de hoje, você decide se casar porque 
se sente atraído por outra pessoa. Acredita 
que ela é maravilhosa. Passado um ou dois 
anos, ou mesmo um mês ou dois, três coisas 
costumam acontecer. Primeiro, você come-
ça a descobrir o quão egoísta a pessoa ma-
ravilhosa é. Segundo, você descobre que a 
pessoa maravilhosa está passando por uma 
experiência parecida e começa a lhe dizer 
o quão egoísta VOCÊ É. Terceiro, embora 
você reconheça em parte que é egoísta, chega 
à conclusão de que o egoísmo do seu cônjuge 
é mais problemático do que o seu. Trata-se 
de uma ocorrência comum, especialmente se 
você acha que teve uma vida difícil e sofreu 
muito. Você pensa com seus botões: “Con-
cordo que não devo agir dessa maneira, mas 
você não me entente”. Nossa bagagem de so-
frimento nos faz minimizar a gravidade do 
nosso próprio egocentrismo. Muitos casais 
chegam a esse ponto num período relativa-
mente curto.

 O que fazer quando isso acontece? 
Há pelo menos dois caminhos a seguir. Pri-
meiro, você pode concluir que sua bagagem 
de sofrimento é mais fundamental que seu 
egocentrismo e decidir que, se seu cônjuge 
não entender seus problemas e não cuidar 
de você, a relação não vai dar certo. Claro 
que provavelmente seu cônjuge não fará isso, 
especialmente se estiver pensando a mesma 
coisa a respeito de você! O que acontece na 
sequência é um distanciamento emocional e, 
quem sabe, uma melhora nas relações diplo-
máticas ou um cessar fogo depois de demo-
radas negociações. Forma-se um acordo tá-
cito para não falar sobre certos assuntos. Há 
coisas que seu cônjuge faz e que você detesta, 
mas você para de se queixar delas desde que 
ele não se queixe das coisas que ele detesta 
em você. Ninguém faz mudanças visando ao 
bem do outro; é apenas um contrato em que 
uma parte dá exatamente na mesma medida 
em que recebe. Casais que adotam esse tipo 
de relacionamento podem parecer bem casa-
dos há cinquenta anos, mas quando chegar a 
hora de tirar a foto de bodas de ouro, o beijo 
será forçado.

 A alternativa para esse “casamen-
to de trégua” é tomar a decisão de conside-
rar seu próprio egocentrismo um problema 
fundamental e tratá-lo de modo mais sério 
do que trata o egocentrismo do seu cônjuge. 
Por quê? Só você tem completo acesso a seu 
egoísmo e só você é inteiramente responsá-
vel por ele. Portanto, cada cônjuge deve levar 
a Bíblia a sério e assumir o compromisso de 
“entregar-se a si mesmo”. Deve parar de in-
ventar desculpas para o egoísmo e começar a 
arrancá-lo pela raiz que ele lhe é revelado. Se 
cada um dos cônjuges disser: “Vou tratar do 
meu egocentrismo como o principal problema 
do casamento”, terão a perspectiva de um ca-
samento excelente. 

Pense Nisso!

PERGUNTAS PARA REFLEXÃO:
• Por que o “acordo diplomático” não é a 

melhor solução para resolver diferenças?
• Quais as principais desculpas que apre-

sentamos para não tratar nosso egoísmo?


