Como continuar causando calafrios?
Pr. Harry Tenório

(Cânticos 5.4) - “O meu amado pôs a sua mão pela fresta da porta, e as minhas entranhas estremeceram
por amor dele”.
Introdução
Depois de comparecerem diante do magistrado civil, Wilson e Janaína comparece diante de mim, ministro
do evangelho, devidamente autorizado por Deus e respaldado na sua palavra, para na presença de tantas
testemunhas receberem a benção divina para o seu matrimônio. E já que a causa agora passa a ser
extremamente espiritual, vamos iniciar esta reflexão com uma oração, vamos pedir a Deus que sua palavra
que agora vai ser jogada em corações, possa germinar e produzir seus frutos.

UM AMOR DE CAUSAR CALAFRIOS
Queridos noivos e demais testemunhas, o livro de cantares de Salomão é extremamente poético, e
sacramente quente. A temperatura deste livro é extremamente humana, física, com a devida licença dos
mais conservadores, posso afirmar que é uma temperatura de pele, profundamente romântica, e até
mesmo erótica.
Lembro, no começo da minha fé, desejava ler a bíblia toda no menor tempo possível. Lia a bíblia no
intervalo do almoço no trabalho, nos intervalos da faculdade, na hora de acordar, na hora de dormir. O
santo livro me acompanhava para todo lugar. Um dia, lendo a bíblia na faculdade, uma colega se
aproximou e perguntou: “está lendo o que? Posso ver?” Fiquei pálido, achei que era melhor não mostrar
aquilo para uma pessoa que não conhecia todo o projeto de Deus para homem. Sutilmente, baixei a bíblia
e passando algumas páginas, levantei-a dizendo: “acho bom você conhecer Isaías, um livro profético,
extremamente espiritual, messiânico, despistei...”
Posso afirmar hoje, já um cristão maduro, que às vezes a coisa mais espiritual que posso realizar é está em
casa, diante da minha família, desfrutando da atenção e do amor da minha amada esposa, reabastecendo
as minhas emoções, erigindo muros protetores contra a infidelidade e o adultério.
É disto que trata o livro de Cantares, do amor entre um homem e uma mulher. O livro não nos revela um
amor qualquer, mas um amor de mil graus. Durante todo livro, o homem se derrama em elogios a sua
mulher, e a mulher retribui com uma graciosidade estonteante. Há um propósito para seu conteúdo está
inserido na Bíblia, este livro santo é um manual, e ele trata e tem instruções para todas as esferas da
existência humana. Não podia está ausente da Bíblia as instruções conjugais.
Depois desta breve apresentação, convido a todos os ouvintes e em especial ao Wilson e a Janaína a
prestarem muita atenção ao texto, e as sementes que serão lançadas em vossos corações agora.
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O livro nos apresenta um amor que causa calafrios.

O marido está voltando para casa, é hora do “grande encontro”, o melhor do dia está só por começar. O
marido está defronte a porta de entrada da casa, não é uma porta convencional, destas modernas com
chaves quádruplas que se fecha e abre por fora. Havia uma pequena abertura naquela porta, por onde se
colocava a mão e se alcançava o ferrolho.
A mulher devidamente preparada para recepcionar o marido, ouve o barulho dos passos, e pela cadência
ela já sabe que é do seu esposo. O coração acelera quando ele coloca o braço por entre a abertura da porta
e tateia buscando achar o ferrolho. A mulher estremece as carnes, sente calafrios, as emoções vão a mil.
Todo este êxtase emocional vai contribuir e ser determinante para uma recepção festiva, emocionalmente
elevada.
Agora a pergunta é: “Que posso fazer para que este amor que causa calafrios seja eterno, pergunta o
noivo?”

1. 1 – Primeiro Passo – ‘Não deixar que as emoções envelheçam’.
Peço licença a este lindo casal de noivos, para jogar uma semente no coração dos mais experientes em
matéria de casamento. Charles Chaplin respondendo a um repórter a cerca de se tinha medo de ficar
velho, disse: “A velhice é um estado mental adoecido. Não tenho receio o envelhecer externo, receio muito
envelhecer à minha mente. A velhice mental é uma burrice insuportável”.
Talvez exista alguém aqui que diga: “Já fui bom nisto, um pastor... Minha mulher bem que sentia uns
calafriozinhos no começo, mas hoje...”
O envelhecimento dá seus sinais e deve ser combatido.
Você já não se veste nem se prepara para ele, a disposição para ouvi-lo já não é igual, a conversa a dois está
rareando, você já não ganha presentes dele, a data do seu aniversário foi esquecida, e ele lhe troca pela
companhia dos amigos.
Trabalhe para que seu amor não envelheça.
Lute contra este processo degenerativo que vai minando a força e a beleza do amor. Como eu posso fazer
isto pastor? Dê uma olhada nos casais mais jovens, pense nas coisas que você era capaz de fazer por ela no
início do namoro, resolva praticar romantismo, seja carinhosa com ele.

1.2 - Segundo Passo – ‘Tem que se reinventar todo dia’.
É muito chato conviver com uma pessoa igual todos os dias, que não se reinventa, que não produz algo
novo que cause uma emoção diferente. Ele ou Ela é extremamente igual, chega de sete horas em casa, vai
diretamente à mesa, janta, vai ao banheiro e toma banho, depois senta na frente de uma televisão e em
silêncio sepulcral fica ali até a hora que os bocejos dão os primeiros sinais de que está na hora de ir para
cama.
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Rotina é uma coisa desgastante, produz uma monotonia nauseante na vida.
Que tal um jantar romântico? Vestir uma roupa que seja do gosto dele, fazer um penteado diferente,
colocar um bilhetinho no bolso da calça dele para que ele veja quando está trabalhando.

Minha esposa já teve mil e duas versões. Já foi morena, já foi loira, já foi ruiva, já teve cabelo longo, cabelo
curto. Ela vive se reinventando.
A reinvenção também passa por atitudes físicas, por demonstrações de afeto diferentes e por causar
surpresas positivas na pessoa que amamos.

1.3 - Terceiro Passo - ‘Comunicação e unidade’.
Uma está intimamente ligada à outra. Coisa feia é um casal que não se comunica e que não se entende.
Homem e mulher são seres que foram feitos para se completarem, por isto mesmo foram feitos
completamente diferentes um do outro.
Mulher tem uma linguagem toda própria de se comunicar. É uma linguagem inteligível, emocional, que só
que entende as emoções de um coração feminino aprende a fazer a leitura.
Logo no começo do casamento eu tive que ir associando algumas frases e às vezes até ausência delas e
traduzindo para a minha linguagem masculina.
•

•

Eu tinha feito uma coisa que a desagradou e nem tinha notado, pois sou extremamente desligado.
Cara entufada, sem falar direito comigo, eu perguntava: “amor, que você tem?” Nada não! Como
nada não? Se não foi nada por que está entufada, com cara de raiva? Mulher é assim mesmo, às
vezes que não é nada quando é tudo. Você precisa ter paciência e sentido de urgência para assistila nestas horas.
O marido pergunta: “amor você se importa se eu for jogar bola com os amigos?” Pode ir, responde
ela rispidamente. O cara vai e quando chega ela finge que está dormindo, não dando nenhum valor
ao homem.
Mulher tem uma capacidade incrível de quando está dormindo com raiva, até no sono ficar com a
cara inchada de raiva. No outro dia você insiste para saber o que foi e ela reluta mais dengosa se
entrega: “você me deixa aqui sozinha e passa o dia com seus amigos correndo atrás de uma bola e
quer que eu fique feliz?”
Mais amor... pergunta o marido inexperiente: “eu perguntei se você se importava, e você disse que
não!” É mulherês filho, ela estava dizendo isto só para testar você. Se você for ela fica magoada.

Nós temos que cuidar da comunicação dentro do lar, porque dela vai depender toda unidade do casal.
Wilson e Janaína, quanto mais investirem no sucesso da comunicação no vosso relacionamento, mais o
amor de vocês será ardente, caloroso, de estremecer as carnes.
Hoje Andrea ficou irritada comigo porque queria tirar umas fotos, estava com um book de posições que ela
baixou da internet. Não estou acostumado a esta vida de artista, ouve problemas, deixei-a irritada. Ela se
recolheu, mas depois fui pedir perdão a ela, e tudo ficou bem.
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1.4 - Quarto Passo – Uso constante do manual
Agora que vocês estão para começar uma nova vida, não existe casamento que conserve o fogo em posição
elevada se o manual de instruções for abandonado. O casamento vem com manual, sabia? Brasileiro tem o

péssimo hábito de não ler manuais. Muitas vezes queimamos equipamentos eletrônicos, danificamos ainda
sem uso, pelo péssimo hábito de não ler manual. O manual do casamento é a Bíblia.
Recomendo que comecem utilizando o manual a iniciar em Colossenses 3, um capítulo especialmente
desenvolvido para família.
E o que mais posso desejar para encerramos a reflexão?
Deixo com vocês Colossenses 3.16: “habite abundantemente em vocês a Palavra de Cristo”. Alicerçados
nela, o amor sempre prevalece.
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E se alguém daqui a vinte anos observar Janaína sentindo calafrios em pleno verão nordestino, não
chamem o médico. É apenas Wilson chegando em casa.

