O quanto você está disposto a investir para ter uma vida feliz?
Pr. Harry Tenório
Introdução
Casamento de Everton e Adriely
O Sermão de hoje é desafiador Everton e Adriely. Não será uma reflexão para
acomodados, mas uma reflexão para pessoas valentes. Gente que resolveu ir de
encontro à maioria, vidas que não se moldam ao modelo falido de uma sociedade
egoísta, adúltera, idólatra e desviada dos princípios divinos, distantes da boa moral,
pessoas que lutam pela manutenção do amor e da obediência a Deus. Pregarei nesta
noite para vidas que não se moldam ao conformismo do “o que eu fiz todo mundo
faz”.
Falaremos sobre cinco investimentos que produzirão profunda felicidade no matrimônio
deste lindo casal.
1) Aprendei de mim, que sou manso e humilde
(Mateus 11:29) - “...aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração; e

encontrareis descanso para as vossas almas”.

-Este é um capítulo muito especial da Bíblia, diria o capítulo dos estressados. João
Batista estava preso, tinha notícias dos milagres que Jesus fazia, porém o milagre que
ele esperava, o ser livre da prisão, não acontecia. Para o egoísta, o que importa não
são quantos milagres Jesus operou esta semana, mas qual o milagre que ele operará
em meu favor.
Jesus ainda não havia visitado João Batista. Bravo, irritado, inconformado, João manda
um recado para Jesus: “És tu mesmo o que havia de vir ou devo esperar outro?
(Mt 11.3)” Ou seja, se você é mesmo o filho de Deus por que não me liberta
milagrosamente do cárcere? Fazendo um paralelo com o mau humor de João, ele fala
das cidades onde muitos milagres foram realizados sem que manifestassem
arrependimento.
Foi nestas circunstancias que Jesus disse: “Aprendei de mim, que sou manso e humilde
de coração”.
No casamento Everton/Adriely nem todas as expectativas são correspondidas a
princípio. A manutenção do casamento em circunstâncias adversas depende de
mansidão e humildade. Manter a calma e a humildade diante de circunstâncias
controversas tornarão o relacionamento resistente às crises pelas quais terá que passar
para crescer e amadurecer.
Conheci um casal curioso. Ao chegarem à igreja pareciam calmos e controlados, era a
própria face da ternura. Certo dia, em um culto de testemunhos a esposa levou duas
panelas, uma velha e amassada, enrugada, completamente danificada e a outra nova.
Com poucas palavras testemunhou: Nós éramos a panela velha antes de conhecermos
Jesus, quando brigávamos nos agredíamos, jogávamos objetos um no outro, esta
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panela velha foi vítima das nossas crises de ira. Agora depois de Jesus vejam como
estão nossas panelas.
Conviver com gente mansa e humilde produz descanso para nossas almas. Não há
casamento que resista a indelicadezas e agressões.
2) Perdoai aos que te ofendem
(Marcos 11:25) - “... perdoai, se tendes alguma coisa contra alguém, para que

vosso Pai, que está nos céus, vos perdoe as vossas ofensas”.

Se perdoar fosse fácil Jesus não teria nos dado a instrução na forma de mandamento.
Torna-se ainda mais difícil quando a pessoa que nos magoou é alguém que nós
amamos. Jesus sabia que o rancor e a amargura seriam destrutivos para qualquer
relacionamento, por isto determinou a obrigatoriedade do perdão. Vocês entenderam?
Perdão não é um conselho opcional de Deus, é um mandamento.
A ordem para quem inflige não é boa: “Se não perdoarem os outros, o pai de
vocês que está no céu não perdoará a ofensa de vocês” (26). O perdão é um
exercício de bondade e é também a estrada que nos leva para o porto seguro da
harmonia. Pelo padrão de Deus, quem não perdoa não merece ser perdoado.
3) Olhar menos o defeito do outro e mais o meu
(Mateus 7:5) - “Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então cuidarás
em tirar o argueiro do olho do teu irmão”.
Este é um hábito que danifica relacionamentos. Viver procurando os defeitos do
cônjuge é um sintoma de indelicadeza, falta de educação, grosseria e falta de
amadurecimento. “O amor encobre todas as falhas”.
A grosseria do indelicado chega ao cúmulo do abuso quando observando defeitos no
cônjuge ele a compara com mulheres de relacionamento anteriores. O sentimento de
inferioridade produzido por palavras negativas destrói a auto-estima e fragiliza o amor.
A palavra de repreensão dada por Deus é dura aos que agem assim: Hipócritas!
Falsos... Isto porque se olhamos o cisco dos defeitos nos olhos dos outros não
contemplaremos a trave que existe no nosso.
Por que somos mestres em apontar os erros dos outros, porém aprendizes em
reconhecer os nossos?
4) Nunca revidar
(Lucas 6:29) - “Ao que te ferir numa face, oferece-lhe também a outra”.
Muitas pessoas se atrapalham na exegese deste texto, ficam perplexas ao descobrir
que se tiver apanhando do lado direito tem que pedir ao agressor que bata na
esquerda. A tradução do grego diz que se alguém te ferir a face, não revide.
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Everton e Adriely, dentro de um lar, se o casal aprende a revidar logo será visitado
pelos dissabores e conflitos. Certamente a história do fim deste relacionamento está
com os dias contados.
Certo dia saiu uma reportagem muito curiosa na revista veja. Era matéria sobre uma
causa ganha na justiça por uma esposa prejudicada. A mulher havia comprado roupas
em uma loja e o empresário era dono também um motel. Na instalação de duas
máquinas novas de cartão de crédito naquele dia o funcionário da operadora de cartão
trocou as empresas. Quando a fatura da roupa comprada pela esposa chegou a sua
casa trazia faturas de um motel. O esposo cego de ciúmes passou quinze dias
adulterando com várias mulheres antes de furioso mostrar a fatura para a esposa.
Pobre mulher, completamente apaixonada e fiel ao esposo, agora estava sofrendo
injustamente um pecado jamais cometido. A continuidade do artigo diz que a esposa
contratou um escritório de um detetive para investigar o caso. Foi profundamente
afetada pela falta de confiança e dialogo do marido, ficou chocada que na sua
inocência tenha sido traída. Infelizmente estava à época do artigo se divorciando do
marido, devido ao revide e a agressividade do esposo que desacreditou na mulher.
Revidar é um atestado de burrice.
5) Negue-se a si mesmo
(Lucas 9:23) - E dizia a todos: Se alguém quer vir após mim, negue-se a si
mesmo, e tome cada dia a sua cruz, e siga-me.
No quinto e último mandamento seletivo para uma vida abençoada, Jesus nos ensina a
negarmos a nós mesmos. E o que é negarmos a nós mesmos? É dizemos não ao
nosso individualismo, é mortificarmos o nosso egoísmo e é viver em função do outro.
Everton e Adriely, ao final desta cerimônia começa uma vida a dois.
Até hoje o que sustentou o relacionamento de vocês foi o amor, porém a partir de
agora o que sustentará o amor será o cumprimento destes cinco mandamentos de
Jesus. Cumpra-os e vivam felizes para sempre.
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