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Desafios de Deus para o casamento 
Pr. Harry Tenório 

 
 “Jesus Cristo é o mesmo, ontem, e hoje, e eternamente”  (Hebreus 13:8).   
 
Casamento: 
Valdir Belo  
Alana Lima 
 
Introdução 
Hoje o Senhor nos reservou uma noite muito especial. Aqui se fazem presentes parentes, 
amigos e testemunhas deste lindo casal e eles vieram a esta igreja para presenciar o 
milagre do amor. 
 
 Valdir e Alana resolveram unir suas vidas em matrimônio e por isto comparece diante de 
mim, ministro do evangelho, devidamente autorizado pelo ministério da Igreja Betel e pelo 
Senhor, para pedirmos a bênção da aprovação divina para esta união. 
 
Vamos pensar nos desafios de Deus para o casamento, desde ao primeiro encontro, as 
descobertas, o amor que nunca acaba, o exercício do perdão como elemento de unidade, 
até ao viver o amor intensamente sem mudanças negativas. 
 

1) Eu te Achei 
 
Alana, só acha quem estava procurando, não é verdade? 
Saibam que eu acho uma das nuances mais interessantes do amor a busca ou a procura.  
É certo que houve um primeiro encontro entre os dois, um primeiro trocar de olhos e um 
primeiro batimento cardíaco acelerado. Houve química, como diria em uma linguagem 
muito bem contextualizada. 
 
O milagre do encontro entre um homem e uma mulher só pode ser comparado ao milagre 
do encontro entre Deus e um servo escolhido. É um privilégio sem precedentes. Imagino 
Alana que outras jovens desejariam ter encontrado o Valdir primeiro. Às vezes fico me 
perguntando por que Deus nos escolheu entre milhões de pessoas. Só posso definir como 
um milagre não passível de justificativas...  
 
Vejamos Deus procurando um servo que o ame e o sirva em espírito e em verdade: 
(Salmos 89:20) -  “Achei a Davi, meu servo...” 
 
Valdir, hoje você pode olhar para sua linda noiva e dizer: Eu te achei! Milagrosamente 
antes de todos os outros eu te achei. Não é motivo de agradecermos a Deus que 
tenhamos achado os nossos tesouros antes dos outros? 
 
Ufa,  Que livramento, poderia dizer o Valdir hoje!  
- Eu cheguei primeiro. 
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2) Eu te descobri 
 
A descoberta em um relacionamento faz parte de uma faze mais madura, posterior ao 
encontro.  Descobrir do à Alana gosta de comer, de fazer, de vestir é uma das fazes mais 
ternas do relacionamento Valdir. Cada dia uma nova descoberta. 
 
Descobrir o que você pode dizer para afirmar seu amor por ela, descobrir onde ela gosta 
de ser olhada, tocada, acariciada, tudo isto faz parte de um relacionamento que cresceu, 
amadureceu e se fortaleceu.  
 
A descoberta denuncia que só o achar não é tudo. A força do amor se revela na 
descoberta, porque você descobrirá Alana que o Valdir não é só virtudes, mas 
ainda assim você o continuará amando. Ou Valdir, no primeiro dia de mau 
humor da Alana você descobrirá que o amor tudo suplanta e supera.  
 
E com quem nós aprendemos a amar nas descobertas? Nós aprendemos com Deus! Ele 
tem nos descoberto a cada manhã e tem nos amado apesar do que somos: 
 

• Ele amou o trapaceiro Jacó e o transformou 
• Ele amou o vacilante Simão e o mudou para Pedro; pequeno fragmento de Rocha 
• Ele amou o duvidoso Tomé e curou sua instabilidade mostrando ressurreto às 

cicatrizes dos cravos e da espada 
 
A descoberta é um processo gradativo, emocionante, às vezes tenso, às vezes nervoso, 
com fases evolutivas, e o negócio vai se tornando cada vez melhor quando vamos 
descobrindo na benção do Senhor. E um dos livros mais românticos e proféticos da bíblia, 
Rute (Pg 212) Cap 3, somos informados do encontro de Boaz e Rute. Olha o clímax do 
encontro: 
 
 (Rute 3:4) -  “E há de ser que, quando ele se deitar, notarás o lugar em que se 
deitar; então entrarás, e descobrir-lhe-ás os pés, e te deitarás, e ele te fará 
saber o que deves fazer”. 
A descoberta é o processo mais evoluído e amadurecido de um relacionamento. 
 

3) Deus amou, ama e amará 
 
Não é difícil começar amando. O desafio é amar sempre. A perfeição do amor é amar 
intensamente. 
(João 3:16) -  Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho 
unigênito... 
 
A síntese do amor é doação e renúncia. Amar sem se doar é hipocrisia, não é amor. Não 
vejo como haver manifestações do amor sem provas. E como provo o meu amor sem 
renunciar? Deus provou o seu amor renunciando a comunhão e a presença do seu filho ao 
seu lado. Não foi fácil, mas foi por amor. 
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Alana, não será fácil renunciar todo cuidado da mamãe.  
O denguinho de chegar em casa e encontrar tudo limpinho, organizado e feito agora 
acabarão. Você renunciará tudo isto por amor ao Valdir. 
Valdir, lembra da comidinha gostosa que as mãos experientes da mamãe fazia?  O 
primeiro arroz de todo casal, chama-se unidos venceremos.  Você terá que renunciar, é 
por amor. Depois melhora. 
 
Valdir, o desafio de Deus é amar a Alana como Cristo amou a igreja, se entregando por 
amor a ela todos os dias. 
 

4) O perdão como elemento de unidade 
 
(Salmos 79:9) -   “perdoa os nossos pecados por amor do teu nome”. 
Todo  dia cometemos pequenas infrações com Deus, e a bíblia diz que ele nos perdoa por 
amor ao seu nome. 
 
A mesma coisa acontece no relacionamento entre um homem e uma mulher. Alana, o 
Valdir esquecerá de trazer para casa o açúcar que você pediu. Valdir, a Alana esquecerá 
de elogiar seu esforço para comprar um sofá novo para sua casa. São pequenas infrações 
cotidianas que pedirá o perdão para não resultar em mágoa que destrói relacionamentos. 
 
Por ultimo e para encerrar Valdir e Alana... 
 

5) Ele não muda nunca 
 
O nosso relacionamento e amor por Cristo não muda nunca porque ele é o mesmo ontem, 
hoje e assim o será eternamente. Muitos relacionamentos acabam porque acabou a 
ternura, o esforço em servi-lo e a serenidade.   
 
Se vocês querem ser vitoriosos, aprendam com Cristo a ser como foram no princípio. Ele é 
o grande segredo da vitalidade do amor. Não há relacionamento que suporte a prova da 
mudança negativa. 
 
Quero daqui a alguns anos ouvir Alana dizendo: O Valdir é o mesmo hoje, como foi ontem 
e assim será eternamente com a Alana. 
 
 
 


