Quando o Príncipe
Encantado Aparece
Escolhendo Seu Companheiro Para a Vida
Delmer e Betty Holbrook

A

o chegarmos à idade adulta, a
maioria de nós faz três
escolhas importantes que vão
influenciar o resto de nossas vidas.
&sas escolhas compreendem: nossa
relação com Deus, nossa carreira ou
profissão, e nossa decisão com
respeito ao casamento.
De uma maneira geral, todos
analisamos profundamente as razões
para um compromisso espiritual com
Deus. Investimos também muitos
anos na educação formal e na
preparação para a carreira escolhida.
Mas no que se refere à escolha de um
companheiro para a vida, muitos
agem de maneira mais passiva,
simplesmente esperando "o príncipe
(ou princesa) encantado(a) aparecer".
&ta atitude é lamentável, porque
a escolha de um companheiro é uma
das decisões mais importantes que
um cristão pode fazer. O "perfeito
casamento" é um mito que complica
ainda mais essa decisão. Mesmo
casais felizes e apaixonados, terão
inevitavelmente uma carga de
desapontamentos e pesares.
O que dizer então ao jovem
cristão que está pensando em
escolher um(a) companheiro(a)?
Seria muito fácil sair com uma
lista bem longa de coisas a serem
consideradas todas elas
importantes. Mas muitos jovens
solteiros não têm um grande número
de opções à sua disposição. Escolher
o companheiro ideal entre um grande
número de disputáveis candidatos
não é tarefa fácil para muitos. Mas
talvez as sugestões que se seguem
podem merecer sua atenção:
Saiba quem você é. Tem você sua
identidade espiritual, intelectual e
social bem definida? Tem seu futuro
cônjuge uma direção já estabelecida
na vida? Uma união terá muito mais
possibilidade de sucesso se os dois
cônjuges tiverem suas próprias
identidades estabelecidas (a maior
tarefa da adolescência), e estiverem
prontos a gozar a intimidade do
casamento. Em geral, os casamentos
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estão se reali7Jlndo mais tarde do que
costumavam ser no passado. Uma
pessoa mais madura tem uma maior
probabilidade de sucesso no
casamento.

Conheça a família de seu
companheiro. Assegure-se de que
conhece bem seu futuro cônjuge e
seus futuros sogros. Há um velho
ditado que diz: "Quando alguém se
casa, casa com a fanu1ia toda". Entre
outras coisas, conhecer a família
dele(a) pode ajudar a entendê-loCa)
melhor.

Certifique-se de que existe
compatibilidade espiritual. Os
adventistas sempre, com razão,
insistiram que o casamento com
pessoas
de
outra
fé
é
desaconselhável. Mais ainda, se um
dos companheiros toma a igreja a
sério e o outro não, muitas tensões
são acrescentadas ao casamento,
mesmo se promessas de flexibilidade
são feitas. Em si, o ajustamento no
casamento já é difícil, sem que um
fardo adicional de diferenças
religiosas seja adicionado.

Conheça Suas Diferenças
Ao encontrar alguém muito
especial que parece ser compatível
com suas expectativas, explore
diferenças mais sutís que podem
causar conflito na união. A grande
maioria dos casais com os quais
trabalhamos concorda que eles
entraram no casamento sabendo
muito pouco sobre o que estava para
vir. Não exageramos em atinnar que
a maioria dos casais passa mais
tempo planejando a cerimônia do
casamento do que a futura vida de
casados.
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Durante o período do namoro,
caracterizado primeiramente por
romance e mais tarde por planos
de casamento, um casal
experimenta freqüentemente stress,
incompreensões e desentendimentos,
que podem ocasionar o rompimento
temporário do namoro ou noivado e
mesmo estragar o encantamento e o
prazer do romance. Infelizmente os
apaixonados têm a tendência de evitar
diferenças mais profundas e ignorar
completamente
disparidades
indesejadas na maneira de pensar.
Com toda certeza, o contexto no
qual viveram as famílias onde cada
cônjuge nasceu e cresceu pode ter
sido completamente diferente.
Contudo, cada um pretende que o
casamento é algo semelhante ao que
eles viram em casa, e que o
companheiro será uma replica de seus
pr6prios pais. Eles têm a tendência de
seguir esse modelo ou, ao contrário,
rejeitá-lo e viver de uma maneira
completamente oposta.
Evidentemente essas expectativas são
diferentes para cada pessoa e
inevitavelmente trazem conflitos.
Uma experiência comum vivida
por casais jovens é a do
desapontamento profundo e
desilusão que aparecem logo após o
casamento. Eles planejaram e
viveram a cerimônia com os olhos
cintilando. A lua-de-mel pode ter sido
(ou não) um período de doces
recordações. Entretanto, em seguida
muitas preocupações começam a
aparecer, causando surpresa e
desconforto. Cada cônjuge trouxe
para o casamento uma variedade de
idéias
sobre
trabalho,
responsabilidades caseiras, relações
com outros membros da família,
religião, finanças, e tantas outras
coisas nas quais não pensaram antes,
ou intencionalmente tinham
ignorado.
Uma vez que essas diferenças
começam a aparecer, cada cônjuge
começa 8 se sentir traído ou iludido
pelo outro. O ideal teria sido o casal

discutir sobre cada uma destas áreas
antes do casamento, para melhor
compreender suas diferenças em
atitudes e chegar a um acordo sobre
elas.
Muitas igrejas locais estão
reconhecendo a importância da
preparação para o casamento, e
insistindo que os noivos façam um
curso pré-nupcial. Se tais cursos
forem bem delineados e apresentados
pelo pastor ou por um conselheiro,
eles podem ajudar o casal a trazer à
tona as diferentes expectativas que
cada um tem para o casamento, suas
diferenças de temperamento,
personalidades e objetivos para o
relacionamento, bem como trabalhar
em áreas específicas como finanças,
sexualidade, solução de conflitos e
comunicação. Eles também levam o
casal a discutir sobre atitudes não
exprimidas ou contraditórias. 1

Desenvolvendo
Compreensão, Confiança e
Amor
A fim de desenvolver um amor
são e sólido, cada cônjuge tem que
aprender a confiar no outro. Somente
onde existe compreensão, pode a
confiança ser desenvolvida. Mas, que
é preciso para que um casal
compreenda um ao outro?
Ter uma compreensão, nem que
seja elementar, do conceito de
amor-próprio bem como do
temperamento do companheiro e de
si mesmo, facilita a compreensão de
reaçóes e atitudes particulares com
respeito ao casamento.
Como a pessoa se vê, é um
elemento importante na compreensão
de seu relacionamento com outros.
Uma pessoa que não dá valor a si
mesma tem tendência a agir na
defensiva e fica tão preocupada com
seus próprios sentimentos que tem
dificuldade em ouvir e em
compreender a outra.
Amor-próprio é um termo usado
em muitos sentidos, tornando-se
assim vago demais para ser útil. Para
muitos de nós, ele representa também
"importância própria" e saJienta
muitas maneiras artificiais de colocar
nossos próprios sentimentos em
evidência, maneiras essas que não
produzem sucesso a longo termo.
Temos que nos concentrar em três
outras definições para poder
esclarecer mais explicitamente a idéia
de "conceito próprio" ou do "eu".
Elas têm sido instrumentos valorosos
para ajudar as pessoas a compreender

a si próprias e a outros.
Valor-próprio. O valor que
temos provém diretamente de Deus, é
um presente. Deus criou cada um de
n6s. Cristo morreu por cada um de
n6s. Esses dois fatos dão-nos
identidade e valor, e como Thielicke
o disse, uma
"dignidade
extra-terrestre". N6s somos, nada
mais nada menos do que filhos e
filhas de umRei. Cada umde nós tem
o mesmo valor diante de Deus. A
aceitação completa dessa verdade
bíblica ajuda o indivíduo a aceitar a si
mesmo, não importa qual seja sua
raça, cor, educação, riqueza ou outro
traço. Uma aceitação honesta desta
verdade é um grande passo em
direção à criação de relacionamentos
que satisfazem.
Respeito-próprio. A unlca
maneira de uma pessoa ter respeito
por ela mesma é saber que é honesta
com Deus, com quem convive, e
consigo mesma. Honestidade conduz
ao respeito próprio. Se a pessoa sabe
que está vivendo atrás de uma
máscara, que em sua vida há áreas
escondidas que diferem da imagem
que ela mostra aos outros, ela terá
muita dificuldade em respeitar-se a si
mesma. Infelizmente quem não se
respeita a si mesmo, não pode
respeitar outrem.
Imagem-própria. Desde a
infância todos nós colecionamos
comentários e impressões que outras
pessoas fazem a nosso respeito. Por
razões diversas, certas pessoas
recebem apenas mensagens positivas
e desenvolvem uma boa imagem
própria; outras ouvem e crêem numa
multidão de mensagens negativas e
concluem que elas não valem nada.
Trabalhando com estes três
conceitos e aprendendo métodos
positivos para a formação de um
honesto conceito sobre si mesmo são
algumas das maneiras mais eficazes
para fortalecer um casamento.

Diferenças de
Temperamento

o segundo conceito fundamental
na construção de sólidos casamentos
consiste numa clara e mútua
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compreensão do temperamento de
cada cônjuge. Existem muitos testes
apropriados para ajudar casais a
descobrir e apreciar a riqueza de suas
diferenças, a desfrutá-las e delas tirar
benefícios mútuos, e a impedir que
elas destruam o casamento. Alguns
testes necessitam ser aplicados por
conselheiros experimentados e
licenciados, enquanto outros são
bem menos sofisticados?
Examinemos as diferenças de
temperamento do casal X. O noivo é
meticuloso e organizado. Em sua vida
pessoal e em seu trabalho ele aspira a
perfeição ou algo semelhante. Se
alguma coisa tem que ser feita, deve
ser feita da maneira certa. Ele
distingue entre o certo e o errado com
precisão. Embora não seja muito
conversador, ele é um observador
meticuloso.
O jovem X sente-se atraído por
uma colega de classe que é viva,
alegre, espontânea. Em quase todos
os aspectos, ela é exatamente o
oposto dele. Não obstante, eles se
apaixonam e se casam. Não demorou
muito e as mesmas características que
tinham sido a causa de mútua atração
antes do casamento, tornaram-se
causa de fricção e incompreensão.
Esse casal decidiu examinar suas
diferenças com cuidado, utilizando
um teste de temperamento. Devagar
eles começaram a se compreender
melhor e pararam de querer
transformar o outro à sua própria
imagem. Eles agoram desfrutam de
um casamento s6lido. Ainda passam
por altos e baixos, mas adquiriram a
sabedoria e a compreensão
necessárias para se ajustar.
Um casal precisa conhecer suas
diferenças de temperamento,
compreender seus sentimentos
mútuos, o tipo de mensagem que eles
recebem de suas famBias, como se
vêem no trabalho ou no estudo.
Então, torna-se mais fácil para
compreender porque seu cônjuge
reage de uma certa maneira, porque
ele se comporta de forma tão
surpreendente. Infelizmente esse
conhecimento não elimina, de uma
maneira mágica, os prob1emas nem
evita os desentendimentos. Não é
justo dizer que as pessoas têm
desentendimentos somente porque
não se compreendem mutuamente.
Mesmo casais que aprenderam a se
compreender muito bem ainda acham
motivos para discordar um do outro,
contudo, o ajustamento para estes é
mais fácil.
Continua na página 21
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Reino de Deus - todas af
atividades de Deus neste mundo.
• Uma "visão de igreja" tende a
fragmentar o trabalho de Deus em
partes isoladas. Uma "visão de
reino" tenta compreender cada
parte da sociedade em sua relação
como todo.
• Uma "visão de igreja" trabalha
para trazer as pessoas para a igreja.
Uma "visão de reino" trabalha
para inserir a igreja dentro do
mundo.
• Uma "visão de igreja" se preocupa
com a possibilidade do "mundo"
contaminar a igreja. Uma "visão
de reino" anseia ver a igreja
transfonnar o mundo.
O mártir alemão Dietrich
Bonhoeffer comentou certa vez que
quanto mais nós reconhecemos e
confessamos a Cristo como· nosso
Senhor, quanto maior e mais
completa será a revelação das
múltiplas facetas de seu reino.
O incompleto livro de Jonas
termina com algumas peIgUntas, tais
como:
1. Honestamente, será que eu
detesto, temo ou amo este mundo?
2. Até que ponto minha atitude
em relação ao mundo afeta meu
ministério?
3. Será que minha atitude em
relação ao mundo ajuda-me a me
relacionar de uma maneira amorosa e
redentora com o povo do mundo, ou
isola-me dele?
4. Será que o livro de Jonas deve
ser considerado apenas como história
antiga ou seria eJe uma realidade
presente e ainda aberta à análise?

NOTAS
1. Jonas 1:1-3; 3:1, 2, TheLiving
Bible, Paraphrased. Usado com
permissão (Wheaton: Tyndale House
Publishers, 1971).
2. Veja Jonas 3:8, New Internationol Version.

3. Veja Howard Snyder,Liberating lhe Church (Downers Grove, IL:
InterVarsity Press, 1983), pág. 11.

Bruce C. Moyer (Ph.D., San
Francisco Theological Seminary) é
presentemente diretor do Centro
para Missão Global situado em
Silver Spring, Maryland, EUA.
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Depois de conhecer bem o
cônjuge, o casa] pode trabalhar na
solução de outras dificuldades que
aparecem no dia a dia.
Incompreensões e tensões na vida
sexuaJ, problemas financeiros,
dificuldades com parentes e a
aprendizagem de métodos sobre
como tomar decisões, são áreas
menos ameaçadoras ao casamento e
mais fáceis de ser abordadas.
Deus sapia o que estava fazendo
quando no Eden estabeleceu a família
como a unidade básica da sociedade.
Os cristãos que seguem sua diretiva
na escolha de seu companheiro para a
vida e na preparação para um
casamento, podem esperar ter uma
união sólida e feliz.

NOTAS
1. Togethemess, Oneness, Joy.
Caring for Ma"Ülge, de autoria de
Ron e Karen F10wers é um curso de
educação pré-nupcial muito popular.
Pode ser adquirido da Associação
Geral em diversas línguas, através
das diversas divisões mundiais.
Ma"iage Commitment, escrito por

John e Millie Youngberg é outro
programa muito utilizado. Para
adquirir mais informações sobre
esses programas, escreva para Family
Life Office, na Associação Geral, ou
di reta mente ao Dr. Iohn Youngberg,
Andrews University, Berrien
Springs, MI 49104, EUA.
2. O popular Temperament
Inventory, de autoria de Cruise e
Blitchington, pode ser encontrado em
inglês, espanhol, português, alemão e
francês, através da Andrews
University Press, Berrien Springs, MI
49104, EUA. Para informação
referente ao Taylor-Johnson Temperament Analysis, escreva para
Psychological PubJications, Inc.,
5300 Hollywood Blvd., Los Angeles,
CA 90027, EUA. Este teste (T-ITA)
pode ser adquirido em vários
idiomas.

RECURSOS
Uvrarias cristãs em muitas partes
do mundo expõem livros, revistas,
artigos, cassettes e video-teipes que
ensinam técnicas de comunicação
para a solução de conflitos, noções
sobre educação dos filhos, como
lidar com dinheiro, compreensão
cristã sobre a sexualidade, e outras
áreas do casamento e fam{lia.
Bibliografias estão disponíveis no
endereço seguinte: Family Life
Office, General Conference of
Seventh-day Adventists, 12501 Old
Columbia Pike, Silver Spring, MD
20904-6600, EUA.

Delmer e Betty Holbrook são os
fundadores do Home and Family
OjJice. Eles já dirigiram inúmeros
seminários sobre a famllia em várÜls
partes do globo.

.:.~ Cristiano
Às VEZES TENHO VONTADE
DE PERGUNTAR A DEUS
POR QUE ELE PERMITE
P06REZA, FOME, E INJUSTIÇA
QUANDO PODERIA FAZER
ALGO A RESPEITO DISSO.
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