Casamento, um lugar de PAZ!
Pr. Harry Tenório

Introdução
Houve um momento na Bíblia Sagrada que Deus quis iniciar uma história de convivência
com um povo. Ele queria um povo que fosse seu, uma nação que fosse sua. Desejava ser
adorado e amado por este povo. E ele escolheu um casal para começar esta história.
Abrão e Sarai, ou posteriormente Abraão e Sara!
Com uma família, com um casal ele iniciaria a contar ao mundo o seu plano, e levaria os
descendentes deste casal a constituírem a nação de Israel. Nação Santa, Povo Escolhido,
Menina dos olhos de Deus!
Tudo começa com uma convocação descrita em GÊNESIS 12.1-4. “O Senhor disse a
Abraão: Saia da tua terra, do meio dos teus parentes e da casa de teus pais, e vá para a
terra que eu lhe mostrarei. Farei de você uma grande nação, e o abençoarei. Tornarei o
teu nome famoso, e você será uma benção. Partiu Abraão como Deus lhe tinha
ordenado.”
Gosto deste final: “Um pedido de Deus para Abraão era uma ordem!”
Aparentemente já que Deus estava guiando Abraão a uma nova terra, logo chegaria ao
lugar e estabeleceria aquela nação sem percalços, sem distúrbios, sem dificuldades, sem
sofrimentos... Aparentemente diante da imediata e pronta obediência de Abraão nosso
raciocínio sugere que tudo vai ser muito fácil.
Não foi bem assim!
Enquanto Deus planejava Israel, o Diabo planejava resistência. E na trajetória rumo à
terra prometida, Abraão inicia a Jornada mais quem conseguiria chegar lá seria sua
descendência. Esta trajetória de conquistas jamais se daria sem lutas, guerras e
resistências. Concluímos então que a nação de Israel nasceu sobre forte oposição do
inimigo.
Nesta trajetória rumo a terra prometida, o bisneto de Abraão que se chamava José seria
levado escravo e pelo poder de Deus seria feito governador do Egito. Levaria sua geração
a esta terra e após a morte de José toda a descendência de Abraão se tornaria escrava
do Egito, sendo liberta por Deus através de Moisés apenas 400 anos após sua subida ao
Egito. Foi debaixo da forte mão do Senhor que seu povo foi tirado do Egito e só então
retomaram a jornada rumo a Israel. Durante 40 anos eles atravessaram o deserto, onde o
Senhor os guardou, alimentou, saciou a sede, e já com Josué fez o povo conquista Jericó.
O Início da nação de Israel estava começando.
A promessa de Deus estava finalmente se cumprindo. Porém daquele dia em diante o
inimigo voltaria todas as suas atenções contra a Nação Santa. Israel nunca esteve por um
segundo só livre de ameaças de guerra, daqueles dias até os dias de hoje. Amonitas,
Filisteus, Assírios, Síria, a Alemanha de Hitler e hoje os palestinos foram alguns povos que
o adversário de Deus usou para ameaçar a soberania de Israel.
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Portanto Israel nunca deixou de está sob ameaça. E não há nenhum assunto que Deus
leve mais a sério do que guardar sua nação. Inexplicavelmente em todo o curso da história
daquela nação ela nunca deixou de ter um dos exércitos mais poderosos e bem
equipados do mundo. De onde vêm os recursos que alimentam aquele exército?
Como Israel sendo uma nação que nunca foi industrializada, seu sub solo nunca foi rico
em petróleo como os das nações vizinhas, suas terras oferecem poucos recursos à
agricultura, conseguiu angariar recursos para obter aviões, bombas, radares, tanques de
guerra, mísseis, fuzis e metralhadoras tão avançadas? Só há uma resposta: Deus!
Não há nenhum outro povo no mundo que ame mais sua pátria, que conserve tanto suas
raízes históricas quanto Israel.
Na nação de Israel, em tempo de guerra os pais ensinam os filhos a empunharem
metralhadoras e a defenderem sua nação até a morte. Pais de reservistas Israelenses
nunca se opuseram à liberação dos seus filhos da guerra, e os jovens israelenses sempre
estiveram dispostos a doarem suas vidas pela sua nação!
Talvez você esteja angustiado dizendo: “Acho que este pastor errou de culto. Não
avisaram a ele que hoje é culto de casamento! Será que ele não teve tempo de meditar
na palavra? Ou será que ele é mesmo assim, troca sexta por domingo, amor por guerra?”
Acho melhor começar logo a revelar o que Deus me disse Arley e Mirlane antes que
vocês se arrependam de terem me convidado para ministrar esta palavra em um
momento tão especial da vida de vocês”.
Vamos ao texto Bíblico que Deus compartilhou ao meu coração:
Deuteronômio 24.5
“Se um homem tiver se casado recentemente, não será enviado à guerra, nem
assumirá nenhum compromisso público. Durante um ano estará livre para ficar em
casa e fazer feliz a mulher com quem casou”.
1) Deus dispensou os maridos recém casados de irem à guerra.
Deus leva casamento tão a sério que quando fez a sua lei, mandou Moisés registrar:
Marido recém casado não vai a guerra!
Mais a nação pode está correndo riscos?
A soberania pode está sendo ameaçada.
O Inimigo pode está querendo destruiu Israel.
Mais Deus, poderia, alguém protestar ao longo da história: Se sua nação for atacada,
se ela não resistir, se o inimigo a varrer do mapa? Você disse a Abraão que ele seria pai
de uma nação!
Você nos assegurou que possuiríamos uma terra que oferece leite e mel?
Não importa, diz Deus! Se não houver reservistas solteiros suficientes, eu envio exércitos
de Anjos, mais os Recém casados não podem ir a luta.
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O Projeto casamento Jamais pode ser ameaçado!
O Casamento é a profecia mais bem guardada de todos os tempos!
O casamento, só acontece após um período de namoro. Nele o namorado através de
seus atos de carinho, de atenção e de intensas conversas, de caixinhas de chocolates, de
cartinhas, de digimails conquista o coração da noiva. Não é assim Arley?
Apaixonada a noiva e recebe do pai a autorização para constituírem família e o noivo
leva-a para um novo lar!
Â Nada mais idêntico ao que Jesus fez por nós!
Ele chama a igreja de Noiva!
Veio de longe, libertou, curou, amou, deu-se por completo, foi a cruz do calvário pagar
à preço de vida a liberdade da noiva, que estava cativa, aprisionada pelos delitos
cometidos.
Como uma noiva destas não se apaixonaria? Próximo, muito próximo está o tempo em
que como noivo virá buscar sua igreja para levá-la ao novo lar.
Creia! Não falta muito tempo...
Para Mirlane, os últimos meses pareciam anos, as últimas horas pareciam meses e os
últimos segundos pareciam semanas. Por que isto acontecia Mirlane? Amor!
A Igreja, a noiva de Jesus, está tão apaixonada que os poucos dias que restam parecem
milhares de anos. Mais todos os convivas saibam está próximo!
Como Mirlane aguardou pura, esperou pelo Arley, não se vendeu aos encantos de um
outro homem e alcançou a promessa, a igreja espera santa, separada do mundo, sem
ceder aos encantos e nem compactuar com os pecados desta terra. Ela alcançará
também a promessa. Jesus o noivo está chegando.
Mais o texto Diz Arley: Guardar o casamento é mais importante que guardar a soberania
de Israel.
2) Casamento não é lugar de guerras
Arley e Mirlane, quando Deus dispensa o noivo de ir à guerra, ele está dizendo: Nada de
separações que afetem a estabilidade deste relacionamento!
Nada de Guerras!
Deus nos colocou em um mundo de pares para que possamos nos completar. Veja
Mirlane, você foi feita com dois ouvidos, porém eles estão ligados ao corpo e no trabalho
conjunto dos dois tímpanos tanto podemos ouvir palavras doces de amor como as que o
Arley sempre declarou à você, como também podemos evitar um atropelamento em uma
avenida. Eles trabalham por um só propósito, o bem estar do corpo!
Nunca o meu ouvido direito disse ao esquerdo: Você está frito, vem um carro do seu lado
e eu não vou ouvir só para ele te esmagar!
Arley, Você foi feito com dois olhos.
Algumas vezes o olho da esquerda olhava apaixonado para Mirlene, mais o da direita
olhava enfurecido para um rapaz que passava olhando para sua amada. Os dois estavam
trabalhando para alimentar o seu coração.
Arley e Mirlane, vocês foram feitos com duas pernas e dois pés. Isto encurtou as
distâncias que haviam nesta caminhada para o dia deste encontro.
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Nós fomos colocados em um mundo de Pares!
E quando sabemos usar os pares de forma correta, os dois se tornam um!
Ex.:
Uma escova e a pasta. Se colocada no anverso, não vai escovar, vai ferir. Se passar a
escova sem pasta não vai fazer a assepsia, você vai ficar com mau hálito.
Agora já imaginou se depois de usar a escova um ano, dois, dez o bom moço que
voluntariamente comprou-a na farmácia, ninguém o obrigou a levar aquele modelo, fosse
lá e dissesse ao farmacêutico: Vim devolvê-la, não estou mais gostando dela? Quem
aceitaria?
Senhora, se a escova da vez é você hoje que depois de 30 anos de uso o marido anda
dizendo que não gosta mais das cerdas, que a cor está desbotada, converse comigo ao
final do culto porque eu quero ter uma conversa com este “buchudo” dos cabelos ralos!
A faca e o garfo. Imagine você se o garfo resolvesse cortar e a faca levar o alimento à
boca?
Pior ainda... Se resolvêssemos trocar de pares e a pasta resolvesse “esfaquear os
dentes”, já que o adjetivo escovar é relativo à escova?
Imaginem o desastre que não seria?
Mirlane, Arley, Senhor e Senhora, nós fomos feitos para vivermos em pares. Mais sem
guerras, e sem utilizações inadequadas. Utilizações inadequadas nos ferem! Troca de
pares produzes circunstâncias constrangedoras. Você já tentou escovar os dentes com
uma faca? A faca foi feita para andar junta com o garfo. Ambos nos auxiliam na hora das
refeições.
Por fim queridos, O texto diz:
3) É hora do senhor Arley ir para casa e fazer Mirlane feliz
Ah querido Arley, você nem sabe como o adversário de Deus e que não por ACIDENTE
DO ACASO é também inimigo do casamento vai lutar para que você não cumpra esta
última parte.
O Homem não só estava impedido de ir à guerra, como também tinha que ir para casa.

Você verá Arley que amigos te chamarão: Arley não vá para casa agora.
O trabalho dirá: Arley é cedo, embora o expediente tenha acabado fique mais um pouco
comigo!
Mulheres mundanas, perdidas, demoníacas te convidarão: Não vá para casa agora, eu
quero ficar com você
Mais lembre-se Arley, Deus ordenou: Direto para casa menino!
E chegando em casa, encontrando a linda Mirlane o esperando, por Deus você está
ORIENTADO, INTIMADO, OBRIGADO A FAZÊ-LA FELIZ!
Assim se aproxima o dia que Jesus o noivo estará aparecendo para chamar à igreja (sua
noiva) para a festa das bodas. Ele dirá, venha comigo noiva minha para o lar. Aqui vou
fazê-la feliz!
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