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SALOMÃO NOS ENSINA A AMAR

CRISTO MOSTRA A IMPORTÂNCIA DO CASAMENTO
Na carta de Paulo
aos Efésios, podemos
encontrar no seu capítulo
5 e versículos 22 a 33, uma
aula sobre casamento,
vemos nesta passagem
uma comparação única
e majestosa sobre esta
união criada por Deus lá no
jardim do Éden, diante de
Adão e Eva.
Paulo compara o
casamento terreno, que é a
união de homem e mulher,
com a união de Cristo com
sua igreja amada, trazendo em sua essência os
mesmos cuidados, o mesmo carinho e respeito.
O homem deve ser a cabeça do
relacionamento como Cristo é a cabeça da
igreja, e que as mulheres devem sujeitar seus
maridos, isso não demonstra a superioridade
do homem, mas sim sua responsabilidade,
pois assim como Cristo cuida da sua igreja,
provê para sua igreja, protege e ama a
sua igreja, assim o marido deve chamar a
responsabilidade para si, zelando pela esposa
amada, tomando decisões que sempre
venham a favorecer e fortalecer o casamento.
A Bíblia ainda diz que ao maridos devem
amar suas mulheres como Cristo amou a sua
igreja e deu sua vida por ela, demonstrando
que Cristo amou sua igreja incondicionalmente
para torna-la cada mais forte, santa e
irrepreensível, desta forma o marido deve

amar sua esposa ajudando-a a ser cada dia
mais forte e cada dia mais próxima de Deus,
demonstrando que o amor do marido deve ser
um motivador para a esposa.
Assim como Cristo nos protege no
momento do perigo e da adversidade, as
esposas devem encontrar este refúgio diante
de seus maridos, uma mulher que sente
segura com seu cônjuge, sempre o respeitará
e o amará.
Paulo encerra essa passagem dizendo que o
marido deve amar sua esposa como a si mesmo,
isso significa que tu que ele não gostaria de
passar, que ele zele a esposa para que também
não passe, e que tudo aquilo que lhe faz bem,
que seja compartilhado com sua mulher.
A maior demonstração de amor próprio de
um homem, é amando sempre sua mulher.
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