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SÉRIE: TESTEMUNHANDO O EVANGELHO
SEMANA 14: O Evangelho Muda Minha 

Família – Parte 4 
(Baseado o cap. 2 do livro “O Significado 

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

Texto Básico: Efésios 5.21
Nem sempre os dois cônjuges estão dis-

postos a tratar seu egocentrismo. Às vezes 
apenas uma das partes está disposta a fazê-
-lo. Saiba que o processo de cura pode ser 
iniciado mesmo assim. Com o passar do 
tempo, sua atitude e comportamento come-
çam a abrandar seu cônjuge. Ele percebe seu 
esforço e torna-se mais fácil ele reconhecer 
seus próprios erros, pois a parte madura não 
os ressalta o tempo todo. Portanto, se os dois 
resolverem tratar seu egoísmo e ministrar 
um ao outro, a perspectiva para o casamen-
to é excelente, porém, mesmo que apenas 
uma parte decida “se tratar”, ainda é possível 
a cura de ambos. O cristianismo ensina que, 
em Cristo, nossas necessidades são supridas, 
inclusive a cura para os nossos relacionamen-
tos. Quem para de se concentrar no quanto 
é infeliz descobre que sua felicidade está au-
mentando. É preciso perder a si mesmo para 
encontrar a si mesmo.

 Paulo afirma no versículo do tex-
to básico que devemos nos sujeitar uns aos 
outros no temor de Cristo ou, numa melhor 
tradução, por temor a Cristo. Mas, por que o 
temor a Cristo é chave? Vejamos.

 No Antigo Testamento, o temor do 
Senhor é associado a grande alegria (Pv. 
28.14). Como é possível viver em constante 
temor e ser feliz? Talvez uma passagem ainda 
mais surpreendente seja o Salmo 130.4: “mas 
o perdão está contigo, para que sejas temido”. 
Ou seja, o perdão aumenta o temor ao Se-
nhor! Outras passagens dizem que podemos 
ser instruídos e crescer no temor do Senhor 
(2Cr. 26.5; Sl 34.11), que o temor é caracteri-
zado por louvor, espanto e deleite (Sl. 40.3, Is 
11.3). 

 Na Bíblia, “temer” significa ser so-
brepujado, ser dominado por algo. Temer o 
Senhor é ser tomado de espanto diante da 
grandeza de Deus e de seu amor. Significa 

que, por causa de sua santidade resplande-
cente e de seu amor magnífico, você o con-
sidera “terrivelmente belo”. Por isso, quanto 
mais experimentamos a graça e o perdão de 
Deus, mais sentimos reverência que nos faz 
estremecer e mais nos maravilhamos diante 
da grandeza de tudo o que é e fez por nós. Te-
mê-lo significa curvar-se diante dele, admi-
rados por sua glória e beleza. Paulo diz que 
o amor de Cristo nos motiva (2Co. 5.14). O 
que motiva e impele você mais do que qual-
quer coisa? O desejo de sucesso? A busca por 
algum tipo de realização? A necessidade de 
provar quem você é para seus pais? A ne-
cessidade de ser respeitado por seus iguais? 
Você é motivado em grande parte pela raiva 
que sente de uma ou mais pessoas que o pre-
judicaram? Paulo diz que, se qual uma dessas 
coisas exerce influência mais forte sobre sua 
vida do que o amor de Deus, então você não 
é capaz de servir a outros de modo abnegado. 
Somente o temor do Senhor Jesus nos liberta 
para servirmos uns aos outros. 

 Assim, você entende por que, ao fa-
lar de casamento, Paulo insta seus leitores a se 
sujeitarem uns aos outros “no temor de Cris-
to”? Frequentemente entramos no casamento 
motivados por medos, desejos e necessidades 
dos mais diversos tipos. Se eu tiver a expecta-
tiva de que meu casamento preencha o vazio 
espiritual do tamanho de Deus no meu cora-
ção, não serei capaz de servir a meu cônjuge. 
Somente Deus pode preencher esse espaço 
que é do tamanho D’Ele. Enquanto Deus não 
ocupar o devido lugar em minha vida, estarei 
sempre me queixando de que meu cônjuge 
não me ama, não me respeita e não me apoia 
como deveria. 

Pense Nisso!

PERGUNTAS PARA REFLEXÃO:

• Quais as consequências que uma má 
compreensão do “temor do Senhor” pode 
trazer à minha vida espiritual?

• Por que, qualquer outra motivação que 
não seja o temor do Senhor não será eficaz 
para restaurar relacionamentos?


