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1 INTRODUÇÃO 
 

Esta ultima parte do século XX contempla, com assombro, a desintegração da 

família. E quando se fala em família, toca-se na estrutura básica da sociedade, da 

igreja e da nação. 

Falar em crise na família não é mais novidade, pois em alguns dos países 

chamados desenvolvidos ocorre mais de um divórcio para cada três casamentos. 

Nos Estados Unidos da América, verificou-se recentemente, um crescimento de 

103% no número de divórcios, correspondente a apenas 44% no de casamentos no 

mesmo período, para um total anual de mais de um milhão de dissoluções do 

vínculo matrimonial. 

Entre esta atmosfera que envolve o mundo, percebe-se também que a 

desagregação da família atinge as bases da fé religiosa, influenciando muitos fiéis a 

procurarem o caminho do divórcio. Já para muitos jovens, o casamento não se 

reveste mais de seriedade, pois encontram uma solução no divórcio, caso o 

matrimônio for infeliz. Mesmo entre muitas pessoas piedosas, já é aceito o divórcio 

como a solução para os casamentos infelizes, não levando em conta os motivos 

para a separação. 

O propósito deste trabalho não é abordar teologicamente o problema do 

divórcio nem trazer, ou mesmo expor, as consequências profundas do divórcio na 

sociedade, pois se sabe sobejamente que o divórcio é realmente um “cancro social”. 

O objetivo, porém, é desvendar as causas, as raízes que ocasionam o 

divórcio. Acreditamos que conhecer este aspecto anterior do divórcio, seja mais útil 

que saber das consequências aterradoras da dissolução das famílias. 

Sabemos que todos os cristãos genuínos farão tudo o que puderem para 

corrigir os erros e pecados do passado. Mas, se evitar as enfermidades é mais que 

saber curá-las, então estas páginas poderão ajudar aqueles que têm consciência de 

que o vínculo matrimonial é o mais íntimo, o mais terno e sagrado de todos na Terra, 

e seu objetivo era que fosse uma benção à humanidade. 

Os antigos criam que o mundo era mantido pelas imponentes colunas de 

Hércules. Hoje rimos dessa ideia. No entanto, podemos afirmar que toda civilização 

se apóia nessa colunas que são o lar. 
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Acreditamos que estas páginas poderão revestir de muita importância 

considerando que, no momento atual da história, a santidade do matrimônio deveria 

ser considerada em todo o momento.  

Na designação divina, a família é motivo de proteção especial, a fim de que 

possa cumprir suas responsabilidades. Este é o tema central que procuraremos 

considerar, em todas as páginas desse trabalho. 
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2 DIVÓRCIO COMO CONSEQUÊNCIA 
 
 João Mohana (1982, p. 11), em seu livro Não Basta Amar Para Ser Feliz No 

Casamento, faz a seguinte declaração:  

 
não podemos dizer que conhecemos satisfatoriamente nenhum 
fenômeno, se desconhecemos as causas desse fenômeno. Nada tão 
útil, tão seguro do que o conhecimento pelas causas. Conhecendo 
bem as causas, podemos atingir o problema na raiz e golpeá-lo antes 
que se torne árvore maldita. 
 

 
 O divórcio é consequência de uma série de causas, as quais passaremos 

mencionar neste capítulo. 

 

2.1 Famílias mal dirigidas 
 

Ellen G. White (1962, p. 33), em seu livro O Lar Adventista, se expressa 

dessa forma: 

  
a influência de uma família mal dirigida é dilatada e desastrosa em 
toda a sociedade. Acumula uma onda de males que afeta famílias, 
comunidades e governos. Impossível nos é vivermos de maneira que 
não exerçamos influência no mundo. Membro algum da família 
encerra-se em si mesmo de maneira que nenhum outro membro não 
lhe sinta a influência e o espírito. A própria expressão da fisionomia 
terá influência para o bem ou para o mal. Seu espírito, suas palavras, 
suas ações e suas atitudes para com os outros, são inequívocas. Se 
ele vive no egoísmo circunda sua alma de uma atmosfera malsã; ao 
passo que se estiver cheio do amor de Cristo, manifestará cortesia, 
bondade, terna consideração para com os sentimentos dos outros, e 
por atos de amor, comunicará àqueles com quem convive 
sentimentos brandos, gratos e felizes. 

 

Na família é que se encontra o primeiro circulo dos deveres para com os 

componentes do lar e da vizinhança. Não há um campo mais importante de ação 

que o lar. De parte alguma da Terra procedem consequências de tão grande alcance 

como da família. São as famílias de hoje que determinam o futuro. As famílias mal 

orientadas e dirigidas do passado são as causas do crescimento dos divórcios em 

todo o mundo.  
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Se a vida doméstica tivesse sido pura e verdadeira, se os filhos que partiram 

do lar tivessem sido devidamente preparados para enfrentar as responsabilidades 

do matrimônio e da vida, teríamos um quadro bem diferente e não veríamos a 

família se desfazer como acontece hoje. White (1959, p. 356-7) coloca a família 

como responsável pela condição da sociedade: 

 
o vínculo de família é o mais íntimo, o mais terno e sagrado de todos 
na Terra. Foi designado a ser uma benção à humanidade. E assim o 
é sempre que se entra para o pacto matrimonial inteligentemente, no 
temor de Deus, e tomando em devida consideração as suas 
responsabilidades. Os que pensam em casar-se devem tomar em 
conta qual será o caráter e a influencia do lar que vão fundar. Ao 
tornarem-se pais, é lhes confiado um santo legado. Deles depende 
em grande medida o bem estar dos filhos neste mundo e a felicidade 
no mundo por vir. Determinam, em grande extensão, a imagem física 
e a moral que os pequeninos recebem. E da qualidade moral 
depende a condição da sociedade; o peso da influência de cada 
família concorrerá para fazer subir ou descer o prato da balança. 

 

Pelo que tempos visto nesta citação acima, concentra-se na atitude da família 

a causa principal das separações, desquites e divórcios. Sendo assim, entende-se 

que uma campanha contra o divórcio não irá eliminar as causas da crise familiar 

moderna, apenas impediria que tomasse maior intensidade e desenvolvimento. 

Como já fizemos menção no início deste capítulo, a crise está na raiz, isto é, no lar. 

A família, sem dúvidas, tem perdido os valores tradicionais: a fé, o correto 

comportamento moral e afetivo. Os problemas econômicos têm lançado a família ou 

cada um dos seus componentes fora do lar. Cada um faz sua vida, há apenas 

contato entre eles e isto faz com que tinham nada em comum. Além disso, na 

ausência dos pais no lar e de forma especial a mãe, é, talvez, o mais sério e o 

problema da confusão da autoridade entre os pais. 

A perda da moral e o ocaso dos valores tradicionais não são os únicos fatores 

que determinam esses males, mas ainda a falta de uma sólida formação religiosa, 

que oferece um profundo sentimento de segurança e proteção contra as múltiplas 

tentações a que está exposta a família. 

 
se as famílias são o viveiro da Pátria, são as famílias estáveis as que 
constituem o ambiente mais favorável á criação e á educação das 
novas gerações. Onde os lares vacilam instáveis, os filhos ou não 
nascem ou não são bem formados. A própria indissolubilidade, que 
implica em responsabilidades sérias nos cônjuges, impõe-lhes uma 
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reflexão mais demorada antes de se unirem irrevogavelmente 
(FRANÇA, 1955, p. 30). 

  

Nosso dever como cristãos compromete-nos a tomar decisões definidas, a de 

salvaguardar a unidade da família pelas normas morais e cristãs. 

Parece imprescindível aos que desejam se empenhar em salvar a família, 

fazer um esforço decidido no sentido de melhorar e aperfeiçoar os recursos e os 

métodos de trabalho em prol da família. 

 

2.2 Apostasia da verdade 

  

Quando Jesus foi interrogado acerca do divórcio pelos fariseus, sua resposta 

foi clara quanto à permissão do divórcio por Moisés: “Moisés vos concedeu o 

divórcio por causa das durezas dos vossos corações, mas no princípio não foi 

assim” (Mt 19:8). 

Este texto nos revela que o divórcio não estava dentro dos planos de Deus na 

criação. Foi permitido por Moisés e por causa da rudeza do povo de Israel. 

No tempo de Jesus, muitos judeus eram cruéis com suas esposas e por 

causa dessa crueldade Deus permitiu o divórcio. Apesar dessa situação, a lei 

mosaica protegia o casamento como sagrado, tanto é que os elementos envolvidos 

na infração eram sentenciados à morte como forma de eliminar o mal, como se 

registra em Deuteronômio 22:22-7 e Levítico 20:10. 

No cenário histórico e literário de Moisés, a sociedade israelita era afetada por 

três coisas importantes e necessitam ser esclarecidas: a escravidão, a poligamia 

simultânea e sucessiva, e o desprezo da mulher. Isto se devia à influência dos povos 

que o cercavam, especialmente Babilônia, Egito, Assíria, etc. Documentos 

arqueológicos evidenciam que aqueles povos também aceitavam o divórcio. 

Tentavam reprimir os seus abusos e a coibir seus trágicos resultados, como é visto 

citado no livro de Aníbal Pereira ([19-?], p. 35), onde está registrado o código de 

Hamurabi, rei da Babilônia por 42 anos (2.067-2.025 a.C.) e o código de Eshunna 

(Babilônia do século XI a.C.):  
 

se um homem rejeita a sua mulher depois de ter tido dela alguma 
prole e toma outra esposa, seja expulso de casa e perca seus bens e 
vá conviver com aquele que preferiu (Eshunna, 59). 
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se um homem tomou uma mulher, e esta depois contrai um mal 
crônico, pelo que se propõe o marido a tomar outra pessoa, pode 
fazê-lo, contanto que não dispense a esposa afetada pela 
enfermidade crônica; deve conservá-la em todo tempo em que ela 
viver” (Hammurabi, 148). 
 

se um homem é feito prisioneiro, e em sua casa não há o que comer, 
antes do seu regresso a mulher esposa outro homem gerando filhos; 
se o marido retornar e voltar à própria terra, aquela esposa voltará ao 
primeiro marido; os filhos ficarão com o próprio pai” (Hammurabi,135. 

 

Moisés viveu naquela época, de maneira que seu código se assemelha a 

outros do mesmo período, como os citados. É bom lembrar que ele se formou em 

uma das maiores universidades da sua era, portanto conhecia a legislação 

internacional, e pela inspiração divina como foi dotado, naturalmente a sua 

legislação é ainda de superior teor à dos povos contemporâneos. Realmente, a 

brutalidade dos povos pagãos atingiu o povo judeu.  

Se Moisés foi obrigado pelas circunstâncias a tolerar o divórcio, podemos o 

ver preocupado em reprimir os abusos e os pretextos frívolos. Se a infidelidade 

cometida por causa da dureza do coração é afastamento de Deus, este não era o 

caso de Abraão, já que seu propósito era colaborar com Deus. Mas nem por isso foi 

aprovada a sua atitude ao atentar contra as normas sagradas do matrimônio. O 

comentário de Ellen G. White (IASD, 1978, v. 1, p. 329-32) sobre o registro de 

Gênesis 16:1-6, diz o seguinte: 

 
apesar de todas as promessas de Deus, Abraão ainda não tinha o 
filho prometido... Aparece em cena Agar... a falta de fé de Sara 
levou-a à conclusão de não ter mais esperança de ter filhos. Por isso 
decidiu seguir a prática do seu país de origem. Os códigos legais de 
Mesopotâmia autorizavam a prática do seu país de origem. Os 
códigos legais de Mesopotâmia autorizavam a prática pela qual uma 
pessoa estéril podia oferecer uma de suas escravas ao seu esposo 
para ter filhos. O código cuidava também de casos especiais como 
quando a esposa legítima tiver filhos depois que a serva a teve, ou 
quando a serva se tornava arrogante por ser honrada em dar à luz 
um herdeiro. A fé pode ser genuína, porém resulta fraca nos 
momentos de ansiedade e perplexidade. A fé de Abraão era grande 
em Deus, exceto em três ou quatro casos. Deus não precisava dos 
ardis de Abraão, apenas de sua confiança e obediência..., as 
consequências sobrevieram, inimizades entre as esposas, angústias, 
prolongando-se nos descendentes..., ainda hoje há luta pela posição 
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da Terra Santa, os modernos representantes de Sara e Agar, judeus 
e árabes. 

 

Deus, aos instituir o matrimônio, o fez para que fosse uma instituição 

permanente. “O que Deus ajuntou, não o separe o homem” (Mt 19:7). 

 
considerando que Deus instituiu o casamento como uma união 
exclusiva e permanente, uma união que Ele faz e que o homem não 
deve quebrar, Jesus chega à inevitável conclusão de que divorciar-se 
de um parceiro e casar-se com outro, ou casar-se com uma pessoa 
divorciada, é assumir um relacionamento proibido, adúltero, pois a 
pessoa, que conseguiu um divórcio aos olhos de leis humanas, ainda 
está casada, aos olhos de Deus, com o seu primeiro parceiro 
(STTOT, 1981, p. 93). 

 

A maioria dos que divorciam, o fazem porque deseja fugir de problemas, 

dificuldades e crises que se apresentam por incompatibilidade de gênio ou outro 

motivo qualquer. A verdade é que o cristianismo, a religião de tais pessoas, é de 

aparência apenas. Não aprenderam o que significa o verdadeiro amor que envolve 

renúncia e sacrifícios. Não sentiram o prazer de servir diante da angústia, dor e 

desespero. 

 

2.3 Crise conjugal 
 
O que faz a esposa quando tem a comprovação definitiva de infidelidade do 

marido? Que faz quando se lhe torna insuportável a vida em comum devido a outras 

circunstâncias? Impulsionada pelo desespero e desengano, reúne o que lhe 

pertence e muda-se para casa de seus pais, de algum parente ou amigo, e dali 

procura obter o divórcio. Em outros casos, os cônjuges permanecem sob o mesmo 

teto, mas interrompem suas relações, a não ser para recriminarem-se e culparem-se 

mutuamente pela situação que lhes amargura a vida. 

A identificação das chamadas crises leves é muito importante. É bom saber 

que as crises leves, chamadas também inevitáveis são muitas vezes o estopim para 

que o matrimônio comece a arder. As crises leves podem fermentar já antes do 

casamento e agravar-se após o casamento, e isso constitui um grande perigo para a 

dissolução do casamento. Uma experiência feita por João Mohana (1982, p. 11) 

revelou o seguinte: 
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num questionário aplicado entre 530 casais de um curso ministrado 
por mim em São Paulo, ficou constatado que 36% deles não se 
preocupavam com crises leves, crisinhas inevitáveis. O que constitui 
um alto nível de periculosidade conjugal. 

 

Geralmente, é aqui que muitos falham: não se preocupam com uma solução 

profunda das primeiras crises que começam a se levantar, pensando que no final 

tudo deve dar certo. 

Por outro lado, muitas vezes encontram-se casais em crise que estão cheios 

de boa vontade para resolvê-las, mas atiram fora do alvo, correm fora do caminho, e 

quanto mais correm, mais se distanciam da solução.  

 
Uma senhora de trinta e cinco anos de idade, escreveu consultando-
nos quanto a um problema que tem o marido. Em um de seus 
numerosos parágrafos diz: “ele começou a falar com uma menina, 
via-a hoje, via-a amanhã, ajudava-a em seus problemas, que eram 
muitos, e enamorava-se dela. Nesse tempo essa casa era um 
inferno, gritos, pelejas. Ele dizia que não fazia de mal, que eu não me 
devia queixar porque não me faltava nada. Esta menina casou-se e 
cassaram os meus sofrimentos por algum tempo, ate que apareceu 
outra... Eu, porém, não posso viver assim, sempre sobressaltada. 
Quando sai, volta contente, traz-me presentes, mas isto não me 
satisfaz, porque penso: onde estará? Com quem estará? Com quem 
andará? E além de afetar-me os nervos e a saúde, não encontro 
nenhuma saída para o problema (COLLINS, 1970, p. 65). 

 

Vemos nesta experiência, que geralmente as separações e conflitos têm inicio 

em coisas pequenas. Muitas vezes são duas pessoas inteligentes, cultas e sabias 

que reúnem condições para fazer frente ao problema e resolvê-lo. Mas as emoções 

os dominam e não encontram saída para outro caminho melhor, a não ser para o 

divórcio. 

Este caso ilustra muito bem o que acontece quando há problemas graves no 

ambiente conjugal. Por algum tempo a esposa suporta a situação desagradável, até 

que sua paciência tem fim, os nervos se esgotam, e ela decide se afastar. 

Isto nos mostra que há crises e enfermidades no casamento que podem 

matar. E, morto o matrimônio, os cônjuges se perguntam: devemos nos divorciar? 

Aparentemente, o divorcio apresenta uma solução relativamente fácil, 

descontando os incômodos ocasionados pelos tramites legais. Mais simples ainda é 
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a separação de fato, em que um dos cônjuges, com o consentimento do outro, vai 

morar em outra parte. 

Em alguns países, a obtenção do divórcio é mera formalidade. Por exemplo, 

no Vietnã do Norte as leis que regulamentam o casamento são tão frouxas que, 

segundo declara um diário da cidade de Hanoi, capital do Vietnã, os jovenzinhos 

românticos estão convertendo esse país na terra do casamento da meia noite e o 

divórcio de madrugada. O jornal de Hanoi lamentava: nem bem secou a tinta de 

certos certificados de casamento, e já os jovenzinhos voltam ao cartório de registro 

civil para firmar uma ata de divórcio com tanta facilidade como na devolução de uma 

mercadoria não satisfatória. 

Alguns casais têm pedido o divórcio depois de uma noite só de vida conjugal, 

alegando o simples pretexto de que seu amor havia sido apressado e que já não 

podiam suportar-se mutuamente.  

No Kenya, um dirigente nacionalista tomou duas esposas e pouco depois 

abandonou-as seguindo o costume local, segundo o qual, o matrimônio pode 

dissolver-se quando a união não se torna satisfatória. Pouco depois, celebrou um 

terceiro casamento que lhe custou 16 vacas como dote entregue ao pai da noiva. 

Os fatos revelam ou demonstram a irreprimível decadência do homem em 

todo o mundo, a desagregação completa da família. Os cônjuges deverão batalhar 

para manter a unidade da família. 

 
A primeira obra dos cristãos é serem unidos na família. Então a obra 
se deve a seus vizinhos de perto e de longe [...] Quanto mais 
intimamente são unidos os membros da família em sua obra no lar, 
tanto mais de molde a elevar a auxiliar será a influência que pais, e 
mães, filhos e filhas exercerão fora deles (WHITE, 1962, p. 37). 

 

Quando se levantam as crises, não é sábio que o casal converse com os 

vizinhos a respeito das dificuldades e dos problemas, e derrame as aflições nos 

ouvidos dos outros. Fazem melhor se ficarem em casa e através da oração e da 

entrega dos caminhos a Deus vencerem este mal. 

 
Os pai devem ser cuidadosos em não permitir que o espírito de 
dissensão se insinue no lar, pois este é um dos instrumentos de 
Satanás, para fazer sua impressão no caráter. Se os pais se 
empenharem pela unidade do lar mediante o inculcar os princípios 
que governam a vida de Cristo, a dissensão será expulsa, e união e 
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amor habitarão ali. Pais e filhos partilharão do dom do Espírito Santo 
(WHITE, 1962, p. 178). 

 

Os que dão lugar às pequenas diferenças convidam Satanás para entrar no 

lar. Embora podendo surgir provas na vida matrimonial, marido e mulher deverão 

guardar suas almas, e pelo amor de Deus vencerem, por menor que seja a crise. O 

segredo da unidade encontra-se em Cristo.  

 
A causa da divisão e discórdia da família e na igreja já é a separação 
de Cristo. Aproximar-se de Cristo é aproximar-se uns dos outros. O 
segredo da verdadeira união na igreja e na família não é a 
diplomacia, o trato habilidoso, o sobre-humano esforço para vencer 
dificuldades, embora haja muito disso ser feito, mas a união com 
Cristo (WHITE, 1962, p. 179). 

 

Cada um dos cônjuges deve sentir a responsabilidade individual de fazerem 

sua parte em ajudar na ordem e regularidade do matrimônio. Nunca devem trabalhar 

um contra o outro. Devem empenhar-se mutuamente em exercer gentileza, 

longanimidade e paciência, falar em tom calmo e baixo, evitando confusão. 

As experiências têm revelado que a maior parte dos cônjuges que se 

divorciam, não possuem religião de profundidade, não encaram e não aceitam o 

matrimônio como sendo a instituição mais sagrada que há na Terra. Os que dirigem 

uma firma ou uma casa de negócios, dão a maior atenção possível para qualquer 

problema que apareça, por mais pequeno que seja, isto com receio de serem 

prejudicados nos lucros, o que não acontece com as famílias quando pequenas 

crises se aproximam. 

Relatarei uma experiência colhida no campo pastoral, cujos nomes não são 

os verdadeiros: Alzira e Roberto namoraram durante oito meses. Depois se 

casaram. Não leram nenhum livro para se prepararem para o casamento e nem se 

interessaram em curso algum. Ele tinha vinte anos de idade e ela dezoito anos. 

Nasceram-lhes dois filhos. Hoje, já faz um ano que estão separados. Viveram juntos 

quinze anos. No inicio do casamento tudo caminhava bem, tudo parecia dar certo. 

Dialogavam bastante. Oravam e liam a Bíblia juntos. As dificuldades e os problemas 

eram mutuamente comunicados. Um sabia escutar o outro. Ao poucos, o diálogo foi 

diminuindo. Já não oravam mais. Não estudavam mais as Escrituras e poucas vezes 
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iam à igreja. Roberto já não trazia um presentinho para a esposa. A esposa por sua 

vez nem lembrava mais da data de aniversário dele. 

O marido, no início do casamento, reservava muito tempo para conversar com 

a esposa. Depois, sempre dizia que estava muito ocupado para conversar com ela. 

Não tinha mais tempo para ouvir as lamúrias dela. Ela também não se interessava e 

não queria tomar conhecimento dos problemas do marido em seu trabalho. Quando 

ele voltava para casa não mais era recebido com um sorriso, como no princípio. 

Logo que o marido chegava, ela descarregava toda a raiva que passara durante o 

dia e os problemas dos filhos sobre ele. Ele deixou de dizer quanto a amava.  

Os beijos e os abraços não se viam mais. Ele não dizia a ela quanto ganhava; 

dizia sempre que não tinha dinheiro. Os filhos necessitavam de roupa e material 

escolar, e ele demonstrava pouco interesse em adquiri-los.  

Alzira precisava suplicar para conseguir alguma coisa e geralmente ele dava 

muito menos do que era realmente necessário, e ainda resmungando muito. Já 

surgiam violentas discussões. Os filhos se mostravam revoltados diante das 

discussões dos pais. Quando as brigas não davam resultado algum, ambos se 

recolhiam e ficavam no silêncio. 

Cada vez se tornava mais difícil tocar nos problemas entre eles. 

Ressentimento e ódio haviam tomado conta de ambos. Nem ele e nem ela se 

preocupavam mais com a aparência. O desleixo tomara conta de ambas as partes. 

Ela despenteada, roupa por passar; ele sem se barbear, com as cabelos em 

desalinho e com os sapatos sujos. Quando Roberto voltava do serviço encontrava a 

casa por varrer, as camas por fazer, as roupas por lavar. Sujeira amontoada atrás 

das portas e embaixo das camas; louça na pia por lavar; a comida ainda por fazer. 

Tudo contribuía para que a casa não fosse acolhedora. 

Roberto logo percebeu a diferença entre o lugar que trabalhava e seu lar. Lá, 

uma secretária deixava tudo limpo e lhe oferecia o chá com um sorriso. Em casa, ele 

não tinha isso. Ele voltava para casa o mais tarde possível, porque não se sentia 

bem ali. Preferia o ambiente do trabalho, porque ali se sentia valorizado. Alzira 

repetia constantemente: Ele não gosta de mim. Está me desprezando. Por isso, 

revoltada, não preparava mais os pratos que ele desejava. E, assim, Roberto passou 

a fazer as refeições fora de casa. 

O ato sexual deixou de ser uma expressão de mútuo amor. Tornou-se um ato 

indesejado por ela. Não lhe causava mais prazer. Um dia ela começou a negar-se a 
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participar. Roberto disse nenhuma palavra, mas deixava transparecer no seu rosto a 

sua raiva, prometendo vingar-se. 

Certo dia no trabalho Roberto falou com uma secretária, moça de vinte e dois 

anos. Como ela sabia ouvir, contou-lhe tudo o que se passava com ele em casa. Ela 

começou a consolá-lo e dar-lhe apoio, pois ficara com pena dele. Vendo o seu 

sofrimento, resolveu dar-lhe o carinho e o amor que a esposa lhe negava. Os 

encontros se tornaram mais frequêntes. A coisa foi indo até que Roberto deixou a 

casa para sempre. Foi morar com a secretária, mulher que sabia ouvir e dar-lhe tudo 

o que necessitava. 

Se considerarmos o passado de Roberto e Alzira, verificaremos que tanto ela 

como ele erraram muito. Poderiam ter evitado o pior se tivessem agido 

diferentemente no início da crise. Ela se omitiu e não se humilhou; ele também. 

Agora, Alzira pergunta: por que esta infelicidade, se no início nos dávamos 

tão bem? Os filhos naturalmente ficaram traumatizados e não entendiam por que os 

pais não vivam mais juntos. Eram como órfãos de pais vivos. Não eram capazes de 

perdoar a falta de amor entre eles. Não entendiam por que deveriam sofrer as 

consequências da falta de amor entre seus pais. Tantos aborrecimentos e fracassos 

no matrimônio poderiam ser evitados, se houvesse mais prudência e reflexão. 

Muitos casais se enganam pensando ter chegado ao máximo nos primeiros 

anos de casamento. Esquecem que sempre deverão estar alimentando a vida 

matrimonial. Esta exige cuidado e atenções, como a planta que está crescendo. Se 

ficar esquecida após os primeiros anos, poderá murchar e morrer. Ignorando este 

ponto, muitos fracassaram. Alguns certamente não tinham um amor sincero e 

verdadeiro quando se casaram. Mas outros o tiveram, sem pensar, porém, que esse 

amor devia ser aperfeiçoado sempre mais. Com isso acabaram caindo na rotina e o 

casal perdendo a sua força não resistiu e buscou outras direções. 

Pensar que o amor vivo e borbulhante do noivado irá render juros para 

sempre é um erro e imaginar que se possa viver desses juros, uma ilusão. O amor 

não é assim tão perfeito e inabalável que possa ser colocado na caixa do 

esquecimento; ele terá que ser vivido continuamente, para não ser profanado, deve 

merecer sempre todo o respeito e carinho. Então, um saberá olhar com mais 

tolerância para as falhas e imperfeições que forem aparecendo na vida do outro. O 

amor não é assim tão cego, que veja tudo sempre azul. 
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2.4 Falta de diálogo 
 

Duas pessoas que se amam prometem realizar o que há de mais elevado e 

mais difícil. Controlar as emoções e dirigi-las sempre em direção do outro. 

 
O verdadeiro casamento não é aquele em que não há conflitos, mas 
aquele em que os conflitos encontram constante reconciliação 
(ADAMS, 1979, p. 107). 

 

Em qualquer crise conjugal existe sempre um problema difícil e este é o da 

comunicação. Comunicação entre marido e mulher enquanto estão perto do forno. 

Período delicado, doloroso e difícil. Entre as causas que podem ameaçar o vínculo 

matrimonial, encontra-se a falta de diálogo. Em outras palavras, poderíamos chamá-

los de isolamento. Casados, isto é, unidos, mas vivendo cada qual a sua vida. Há 

casais que pretendem resolver suas dificuldades adotando esse sistema. Ele de um 

lado e ela do outro, e não percebem que agindo assim, estão desmoronando o 

casamento. O diálogo é uma necessidade. 

 
Já não aguento mais aquele silêncio. Antes, brigássemos para poder 
despejar o que sou obrigada a guardar. Parece que as palavras 
engolidas em seco apodrecem aqui dentro, queimam, deixam uma 
ferida. Mas não! Ele não se abre de jeito nenhum. Quando tento 
dialogar, escuto a mesma coisa: ‘Estou cansado’. ‘Deixe-me em paz’. 
Já sei o que você quer’. E a distância entre Joselita e Wander vai 
aumentando. Ele não sente necessidade de (FERNANDES, 1982, 
p.23. 

 

Existem muitos casais como Joselita e Wanderlei. Para se chegar a um 

perfeito ajustamento conjugal é necessário o diálogo, que é o que une duas 

pessoas.  

 
 Numa manhã de primavera, João foi visitar o Zoológico. Ficou 
encantado com o que viu. Variadas espécies de aves em bandos, 
cantando alegremente. Leões e tigres brincando com seus filhotes. 
Girafas e ovelhas amamentando suas crias. Canários e pardais 
fazendo ninhos. Pássaros chocando. Viu filhotes de pássaros ainda 
no ninho, com os bicos abertos recebendo alimentos de suas 
mamães. Cobras venenosas se alimentando de ratos vivos. Macacos 
se exibindo diante de crianças. E viu também muitos outros tipos de 
animais ferozes enjaulados. 
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 João observou que cada tipo de animal cumpria, a seu modo, o 
que o instinto lhe ditava. Ao sair do Zoológico, João foi ao enterro de 
um amigo que havia falecido num acidente de automóvel. Depois foi 
para sua casa. 
 À noite perguntava-se, qual a diferença entre o ser humano e o 
animal? Viu animais ferozes dando amor e carinho para suas 
crianças, brincando com elas, quando muitos pais nunca dão 
atenção aos filhos e muito menos ao cônjuge. Pássaros cantando 
alegremente e alimentando os seus filhotes, e cantando nos ninhos, 
quando muitos seres humanos vivem tristes, fugindo das obrigações 
para com o companheiro ou companheira e seus filhinhos. Viu 
mamíferos amamentando seus filhotes, quando muitas mães não  
fazem. Animais perdendo tanto tempo com os filhos pequenos. 
Quando muitos pais dedicam tão pouco tempo a seus filhotes 
(ROMAN, 1982, p.12-3). 

 

Por este relato, vemos a comunicação, o diálogo entre os animais. Nem 

sempre vemos o diálogo entre os cônjuges e entre os filhos. Creio que se pode 

prever a estabilidade de um lar pelo grau de comunicação que observa entre os 

cônjuges. O diálogo alimenta, intensifica o amor entre os cônjuges, trazendo 

felicidades, alegria e gozo no ambiente familiar. 

Aqueles que trabalham no serviço pastoral e que têm alguma experiência de 

aconselhamento percebem o efeito da palavra no espírito humano. A pessoa chega 

abatida, reprimida e sai aliviada, estimulada e restaurada. Muitas conhecem a 

famosa história literária de Evelyne, filha do professor Lubert. Aquela moça vivia 

atormentada por um problema familiar. O pai tinha uma amante e não temeu em 

envenenar aos poucos a esposa, para ficar com o caminho livre. Isto se tornou o 

suplício de Evelyne. Ela quis a todo custo separar o pai da amante, porém, não 

obteve sucesso. Chegou a conclusão: “só uma grande desgraça poderá ser capaz 

de afastar meu pai dessa mulher. E a grande desgraça é o meu suicídio”. 

Antes, porém, de consumar o plano, o instinto de auto-conservação fez com 

que ela ficasse em desespero. Evelyne procurou quatro pessoas que lhe eram muito 

importantes e as quais ela apreciava os conselhos. Ela sentia-se envergonhada de 

revelar a situação do pai e o pensamento que ela nutria de suicídio. Nenhuma das 

quatro pessoas com quem ela procurou aconselhar-se percebeu que Evelyne 

escondia a morte nos olhos. 

A primeira pessoa que ela procurou foi um velho amigo da família, colega do 

pai e professor. Esse professor não lhe disse o que ela precisava ouvir naquela 

ocasião, palavras que poderiam ter tirado a moça do suicídio. Depois procurou um 
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rapaz e também esse falhou. Este até mesmo gracejou, quando ela declarou que 

estava triste, que vinha procurar a ajuda dele. Procurou também o vigário, mas este 

estava na pressa de ir ver os velhinhos do asilo. Procurou uma pessoa doente que 

estava no hospital, que certa vez lhe oferecera uma laranjada, que também não 

captou a solidão na voz, nos gestos dela, e, como os outros, não disse uma palavra 

almejada. Por fim, depois de procurar refugiar-se nessas quatro esperanças, 

Evelyne ingeriu um copo de veneno. 

Quando tiveram notícia do suicídio, cada um ficou assombrado. Como foi 

possível? Então ela estava sofrendo tanto? Como não percebi? Como fiquei cego? 

Ela estava querendo se matar e eu não enxerguei? Ela esperava que eu arrancasse 

da sua mão o copo de veneno com minhas palavras e eu fui incapaz? Cada um 

deles passou a se acusar. O professor, o padre o doente e o vigário. Cada um se 

sentiu parcialmente responsável por aquele suicídio, por não ter sido capaz de dar 

captar o problema e não comunicar palavras esperadas. O poder da palavra 

encontra-se no diálogo, na comunicação. 

Uma senhora declarou-me certa vez: “quando o meu esposo encontra-se com 

o pastor X e conversa com ele, chega em casa como se fosse outra pessoa. Parece 

que há uma transformação no meu esposo.” O que é? O poder da palavra. A palavra 

é poderosa, porque valoriza, enriquece, anima, fortalece e une. A palavra de Deus 

através da pessoa de Jesus Cristo revela a importância do diálogo em todas as 

situações.  “Portanto, se teu irmão pecar contra ti, vai, e corrige-o entre ti e ele só. 

Se te ouvir, terás ganho teu irmão. Mas se não te ouvir, toma ainda contigo duas ou 

três pessoas, para que pela boca de duas ou três testemunhas, fique tudo 

confirmado”. (Mt 18:15-7). Jesus falava em nível de fé, porém, este princípio é válido 

em todas as ocasiões. 

O diálogo é uma forma de correção fraterna. Como já vimos, com esforço, 

compreensão, espírito aberto à crítica construtiva, amor ao colocar as observações, 

sinceridade; enfim, com maturidade iremos construir aquela conversação construtiva 

que nos leva ao maior entrosamento em termos de matrimônio. O casal se 

enriquece com o diálogo verdadeiro. 

Se o diálogo não funcionar, ainda o casal poderá chamar uma testemunha 

amiga, que poderá ajudar no diálogo. Diálogo maduro será a solução para quase 

todos os casos. 
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2.5 Casamentos apressados e prematuros 
 

Relação tão importante e tão vasta no seu alcance, como é o matrimônio, não 

deve ser assumida precipitadamente sem o devido preparo e o desenvolvimento de 

todas as faculdades. 

 
Os casamentos precoces produzem grande parte dos males que 
predominam hoje. O casamento se faz demasiado cedo não promove 
nem a saúde física, nem o vigor mental. Neste assunto, exerce-se 
muitíssimo pouco a razão. Muitos jovens procedem segundo o 
impulso. Este passo que os influencia seriamente para o bem ou 
para o mal e que será por toda a vida uma benção ou maldição, é 
muitas vezes dado precipitadamente, sob o domínio do sentimento. 
Muitos há que não dão ouvidos à razão ou às instruções, de um 
ponto de vista cristão (WHITE, 1962, p. 80). 

 

Nem todos os que parecem ser adultos são necessariamente adultos: viemos 

ao mundo ignorantes, irresponsáveis, com linguagem desarticulada, com 

sexualidade difusa e egocêntrica. Se com o passar dos anos não temos saído do 

casulo que contém tais aspectos, então, somos imaturos mental e emocionalmente, 

e não aptos para o casamento. Ellen G. White (1962, p. 80) declara: “em 

consequências de casamentos apressados, mesmo entre o professo povo de Deus, 

há separações, divórcios e grande confusão na igreja”. 

Creio que aqui está uma das raízes do problema. O passo para o matrimônio 

é um dos mais importantes e decisivos que todo indivíduo dá na vida e, em grande 

medida, determinante de seu futuro. Não há outra escolha em que o individuo 

disponha de sua liberdade como quando une sua vida a outro ser humano. Não se 

pode basear na sorte e nem na loteria. 

Os pais do futuro casal são em grande medida os responsáveis pela 

educação de seus filhos e pela formação que seus lares puderam dar a eles ou não. 

Em muitos casos, a ideia do divórcio aparece naqueles que viram essa determinada 

nação em seus pais ou que conviveram com ameaças de sua ocorrência. Cada 

casal jovem deve buscar cuidadosamente o melhor conselho antes da união. A 

Bíblia deveria ser consultada e o esquema dado por Deus, no Éden, deveria ser 

aceito e praticado. Por sua vez, uma atitude íntima de abnegação deveria existir em 

cada um. Alguém já disse que muitos dos lares modernos têm naufragado porque 
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um dos membros entrou para o compromisso matrimonial já abrigando a intenção 

secreta de trocar de parceiro se as coisas não marcharem bem. 

O casamento que é preparado com seriedade e o casamento em que os 

aspirantes passam por um bom tempo de reflexão antes das núpcias é feliz. O 

matrimônio mal preparado, geralmente acaba sendo um matrimônio fracassado. 

 
Que os nubentes, portanto, se preparem com toda a seriedade para 
essa festa de formatura, pois ela significa, para os dois, um passo da 
maior responsabilidade. Que meditem antes, a vida que vão viver, 
encarando o casamento com todas as suas consequências. Pensem 
nas futuras obrigações, e não se extasiem apenas com as vantagens 
que ele possa proporcionar. Que perguntem a si mesmos se estão 
dispostos a enfrentar as renúncias, os sacrifícios e as dificuldades 
que pederão surgir. Examinem bem com que intenção procuram o 
casamento: interesse? Comodismo? Convivência social? Lembre-se 
que somente o amor pode realizar uma união perfeita entre os dois 
(LORENA, 1977, p. 12). 

 

Não deverão se iludir os que pensam em casar-se, convencendo-se de que 

se os dois se querem bem, isto basta. Perguntem-se se esse “querer bem” é 

realmente um amor verdadeiro, isto é, um desejo firme e sincero de fazer a 

felicidade da pessoa que se ama. Sem esse amor, será muito difícil encontrar a 

felicidade que se procura. 

Essa preparação torna-se ainda mais necessária em nossos tempos, dada a 

mentalidade vazia, ou mesmo leviana, com que hoje muitos encaram o matrimônio. 

Às vezes, é o rapaz que faz do casamento apenas uma questão de interesse ou de 

puro prazer. 
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3 DIVÓRCIO COMO CAUSA 
 
 Já é fato social sobejamente constatado que por toda a parte aumenta o 

número de separações, desquites, divórcios, mães solteiras, crianças abandonadas, 

delinquentes, “órfãos de pais vivos”, jovens transviados, viciados, pessoas 

desajustadas, de conduta antissocial, dentes mentais, suicidas, etc. 

 Várias causas contribuem para esta generalidade, esta crise da instituição da 

família, porém, o divórcio sem dúvida alguma se constitui uma fonte e centro de 

corrupção social. A aprovação de uma lei que reconhece o divórcio como remédio 

para sarar os males de casamentos infelizes, é o mesmo que adotar e receitar 

medicamentos para curar certas enfermidades que provoquem e desenvolvam o 

câncer, isto é, uma doença muito mais grave.  

 O divórcio é, pois, uma medida negativa, prejudicial à solução da crise familiar 

moderna e de todos os tempos, pois provoca males incuráveis. Se o divórcio fosse a 

solução para as famílias em crise, já poderíamos encontrar resultados positivos nos 

países onde o divórcio já é aceito há muitos anos. Os fatos, contudo, revelam o 

contrário. 

 O divórcio na Inglaterra, onde existe já há 120 anos e poder ser realizado pelo 

correio, resolveu o problema da família? Na China, onde um desvio ideológico é 

motivo para sua consumação, resolveu o problema da família? No Egito, onde basta 

o marido dizer três vezes: “divorcio-me de ti” para desfazer os laços com qualquer 

uma das mulheres, porventura solucionou o problema da família? Nos Estados 

Unidos e na União Soviética, onde há divórcios em larga escala, sanou-se o 

problema da família? Certamente, não!  

 Pode-se prover para as próximas décadas, a desagregação completa da 

família. A total ruína da sociedade. A título de exemplo, citamos a nação Norte 

Americana onde recentemente verificou-se um crescimento de 103% no número de 

divórcios. Nesse mesmo período, houve um aumento de apenas 44% de 

casamentos. Na Rússia, o alarmante número de casamentos dissolvidos é já 

considerado fator prejudicial ao crescimento da população.  O divórcio é, pois, uma 

medida negativa, prejudicial à solução da crise familiar moderna. Passaremos agora 

a considerar mais profundamente o divórcio como causa. 
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3.1 O divórcio corrompe o amor humano 

 
 Amor e divórcio são termos irreconciliáveis, isto é, instalados em pólos 

opostos. Afirmar que o divórcio é a solução para casamentos infelizes, é posicionar 

o divórcio em grau superior ao amor. 

 O apóstolo Paulo diz que o caminho mais excelente da vida é o amor. E tem 

razão. Há caminhos maus e bons; caminhos que dignificam a existência e caminhos 

que pervertem de tudo, mas nenhum tão importante como o caminho do amor. 

 
O amor é a força mais perdurável do mundo. Este poder criador, tão 
belamente exemplificado na vida de Cristo, é o instrumento mais 
poderoso e eficiente para a paz e a segurança da humanidade 
(OLIVEIRA, 1981, p. 23). 

 

Santo Agostinho dizia: “ama e faze o que quiseres”. As ações inspiradas pelo 

amor dificilmente podem prejudicar. 

Como, porém, Deus une o matrimônio? Une pelo amor ardente, verdadeiro, 

que palpita em dois corações. Aquele amor das características de 1Coríntios 13, 

aquele amor perene que apesar das vicissitudes e dos desgostos, enfrenta os 

embates normais desta vida e permanece inabalável. Aquele amor que não se 

confunde com paixão. Aquele amor que não é sinônimo de emoção exaltada de 

pouca duração como o “fogo de palha”. 

A essência do amor sexual verdadeiro é uma atração que tende a uma união 

de vidas, que perdure para sempre, porque a pessoa viu e descobriu na outra, 

valores e qualidades apetecíveis, como um bem. Um bem que possuído, deve 

contribuir para a felicidade de ambos. Felicidade esta que não consiste num simples 

prazer sensual, mas na satisfação íntima de se estar realizando o que se deve, 

mesmo que isto exija grandes e frequentes sacrifícios. Mesmo que dai resultem, por 

toda uma vida, responsabilidades inalienáveis como criação e educação de filhos. 

 
No amor conjugal verdadeiro, cada cônjuge está empenhado no bem 
do outro, objeto do seu amor. Casa um deseja, quer e se esforça 
para que o outro também cresça como pessoa humana, e eleve-se e 
se aperfeiçoe cada vez mais, tornando-se, também, mais capaz de 
bem criar e educar os filhos, para bem servir a Deus, à sociedade e à 
pátria (REIS, 1975, p.11). 
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Isto não impede que possam surgir certas crises, já tidas como normais na 

vida conjugal, mas que são superadas com proveito quando o amor verdadeiro 

preside a união do casal. Alguns observam os outros e dizem: o casamento de todo 

mundo dá certo, por que o meu não dá? Nem tosos os casamentos são tão felizes 

quanto parecem. É que algumas pessoas têm mais jeito para esconder as coisas do 

que outras. Todos têm problemas. Existe uma espécie de fraternidade do 

sofrimento, da qual passamos a fazer parte quando compreendemos isso. 

No caso de divórcio, não há nenhum estímulo para o fortalecimento do amor, 

mas pelo contrário, aquele corrompe, destrói e mata o sentimento mais sublime 

dado por Deus ao homem. 

 
Ora, o divórcio, permitindo que se possa mudar de esposo ou 
esposa, facilita e até estimula os casamentos mal preparados, 
contraídos com superficialidade, uniões de ocasião. Já que se não 
der certo pode aquele cônjuge ser substituído por outro, o senso de 
responsabilidade enfraquece, desaparece, morre. E os casamentos 
levianos proliferam. O amor sexual acaba por ficar restrito ao amor 
erótico carnal, ou simplesmente emocional. Consequentemente, tão 
logo o prazer ou a emoção amorosa enfraquece, o que normalmente 
sempre ocorre, vem o recurso fácil do divórcio; novas emoções e 
novo prazeres são procurados em um novo casamento (REIS, 1975, 
p. 12. 

 

Logo, o divórcio corrompe e avilta o nobre amor conjugal. O fato de um 

homem ou uma mulher buscar um novo casamento, claramente demonstra que 

entre eles nunca existiu porque, se o sexo é substituível, o amor não o é, já que o 

sexo busca os prazeres, o amor a pessoa.  

Lembro de numa manhã de abril de 1980, onde bateu à porta de minha casa 

um casal de irmãos. Pedi que entrassem a fim de conversarmos e saber em que 

ponto poderia ajudá-los. Tratava-se de um caso em que a esposa sofrera muito com 

a extração de um dos seios, pois contraíra câncer de mama. Agora, o mal passara 

para a outra e desejavam a cura, porém, sem se submeter a uma nova cirurgia. 

Antes do almoço, o esposo disse que desejava conversar comigo em 

particular. Fomos para a sala de estudos, onde me contou algo curioso e até 

estarrecedor. Achava que o mal de sua esposa podia ser até providência divina, 

visto que durante todo o tempo de vida conjugal, ela portara-se fria sexualmente e, 

isto era motivo de frequentes conflitos. Por muitas vezes, pensara em abandoná-la, 

porém, não o fez, visto que ela era super dedicada ao lar e aos sete filhos que lhe 
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dera. Ele pensava que Deus ia permitir a morte de sua esposa, para que ele 

pudesse desfrutar de uma experiência sexual mais plena através de um novo 

casamento.  

Se este irmão tivesse sido dominado somente pelo sentimento carnal, teria se 

divorciado de sua esposa, e consequentemente trazido grande infelicidade para si, 

sua esposa e seus sete filhos. 

Esta experiência revela que este homem, apesar de sua forte preocupação 

erótica, a ponto de pensar que Deus estava permitindo a morte de sua companheira 

para que pudesse melhor se realizar sexualmente, todavia, permaneceu firme na 

sua responsabilidade conjugal, até a morte de sua esposa. O conhecimento que 

agora temos desta família mostra resultados positivos. Este homem, com a morte de 

sua esposa, casou-se novamente e vive bem. Seus filhos permanecem na igreja, 

apesar de alguns desvios, e alguns deles já são casados. 

O verdadeiro amor, este sublime sentimento que em hipótese alguma deve 

faltar no casal cristão, tem recebido muitas definições, por parte de filósofos, poetas, 

cantores, psicólogos e religiosos, e uma das mais bonitas é esta que se segue:  

 
o verdadeiro amor é um princípio elevado e santo, inteiramente 
diferente em seu caráter daquele amor que se desperta por um 
impulso e que subitamente morre quando severamente provado 
(WHITE, 1978, p. 466). 

 

O verdadeiro amor não é irrazoável, nem cego. É puro e santo. Mas a paixão 

é coisa inteiramente diferente. A paixão é obstinada, precipitada, irrazoável, 

desrespeita as restrições fazendo o objetivo de sua escolha tornar-se um ídolo. É 

pela fidelidade para com o dever na casa paterna que os jovens devem preparar-se 

para seu lar futuro, praticando a cortesia, abnegação, bondade e a simpatia. 

Conservar-se-á com isto um amor ardente no coração, e o que sair de uma casa 

assim para dirigir sua própria família, saberá promover a felicidade daquela que 

escolheu como companheira para a vida. 

Como poderão os filhos e as filhas se prepararem para o matrimônio se desde 

pequenos já foram separados dos pais? Como poderão assumir responsabilidades 

no matrimônio e desenvolver o verdadeiro amor, se nunca o sentiram? Portanto, o 

divórcio corrompe o amor humano em todos os aspectos. Não se leva em conta o 

amor mútuo de dois seres, pelo contrário, este acaba. Não é a satisfação do coração 
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de outra pessoa que se busca, mas o orgulho, vaidade, em outras palavras, de 

todos os interesses materiais. 

 

3.2 O Divórcio alimenta e desenvolve egoísmo 
 

Os divorcistas são receosos de se comprometerem em matrimônio que é para 

sempre. Estes se casam levianamente e, por esta razão, tendem a errar mais em 

suas escolhas. Podem se casar pela simples atração física ou emocional, sem se 

preocuparem muito com as finalidades, mas por simples interesse econômico ou 

status social. Depois, na convivência conjugal, se o parceiro não satisfizer as 

exigências de prazer, hábitos, serviços ou de submissão, buscam desfazer o vínculo 

conjugal pelo divórcio e tentam outro parceiro mais adequado ou mais conveniente 

por este ou por aquele motivo.  

O pensamento e a resolução de desejar, querer e ajudar o outro, que é o 

propósito do amor, não lhes passa pela mente ou não é bastante forte para mover-

lhes a vontade. O espírito de doação de serviço está ausente nessas pessoas, de 

sacrifício específico do verdadeiro amor. “No amor erótico dos divorcistas, as 

angústias do outro são consideradas danos da felicidade própria; no amor espiritual 

as angústias do outro são oportunidades para servir” (REIS, 1975, p. 14). 

Daí pode-se concluir que o amor dos divorcistas é individualista e egoísta, 

pois o eu, o prazer, a satisfação, são os objetivos de sua pessoa. O amor que os 

domina é o amor de si mesmos. É um amor egoísta. Por isso, o amor aos filhos, 

quase sempre gerados sem serem desejados – para poderem ficar mais livres no 

caso de separação – não tem a força suficiente para impedir o divórcio, o que 

provoca nos filhos, traumas psicológicos e emocionais. O egoísmo dos divorcistas é 

superior e muito superior ao amor aos filhos. Por esta razão, os filhos são vítimas 

inocentes da irresponsabilidade paterna ou materna ou de ambos. 

 

3.3 O divórcio multiplica os casamentos infelizes  
 

As estatísticas mundiais revelam que nos países onde existe o divórcio, 

constata-se, obrigatoriamente, que o número de pessoas que recorrem ao divórcio 

cresce anualmente. O divórcio é um remédio que agrava o mal que pretende curar. 

É uma medida ineficaz ou prejudicial à vida do grupo familiar. 
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É fácil, pois, entender que tal fato ocorre, porque como já mencionamos 

acima, o divórcio corrompe o verdadeiro conceito do amor conjugal. O divórcio 

alimenta e desenvolve o amor egoísta e, por conseguinte, estimula o amor efêmero, 

transitório, aventureiro e irresponsável. 

 
A sede do prazer do amor, quando desvinculado da capacidade de 
renúncia por amor, do espírito por amor, é forte e insaciável; é cega e 
passional. E porque não é um amor nobre, leva à infelicidade 
humana. Por outro lado, como o homem normalmente não se 
satisfaz com a própria infelicidade, quando é infeliz no casamento 
tende a procurar a felicidade num segundo casamento; daí resulta 
que, onde existe a lei do divórcio, encontra-se pessoas que se casam 
duas vezes, três, quatro ou mais. Tais pessoas ignoram ou não 
aceitam o fato de que o amor humano verdadeiro exige doações, 
renúncias, sacrifícios, que são expressões concretas do amor (REIS, 
1975, p. 15-6). 

 

Temos visto que o divórcio alimenta o amor egoísta. Não se satisfaz com a 

infelicidade e então procura um novo casamento. O interessante é que 75% dos 

divorciados voltam a se casar antes que transcorram dois anos de divórcio. Isso 

indica que o homem, insiste em buscar a felicidade no casamento, o que indica que 

o homem e a mulher não nasceram para viver sozinhos. 

O homem e a mulher creem na possibilidade de adaptação e mudança e, por 

isso, buscam a felicidade no divórcio. Agora vem a pergunta: se o homem casa em 

busca da felicidade, qual é a razão do divórcio se o divórcio significa separação, 

dissolução? A resposta seria a mesma. O homem busca o divórcio porque deseja 

ser feliz, assim como quando busca o casamento. 

Há um caso de um casal que viveu no interior do estado de São Paulo. Esta 

experiência ilustra por que muitos se divorciam e buscam a felicidade em um novo 

casamento: Marino e Josefina se casaram em setembro de 1958. Todos diziam que 

eles iam ser muito felizes. Eles se amavam realmente: era um casal muito cristão, e 

frequentavam a Igreja Adventista do Sétimo Dia assiduamente. Não entraram para o 

matrimônio sem a devida conscientização das responsabilidades que deviam 

assumir quanto á vida conjugal. 

Não fazia um ano que estavam casados e Josefina encontrava-se 

terrivelmente doente. Ambos achavam que aquela doença deveria passar logo e 

Josefina ficaria boa. Mas, os dias foram passando e Josefina piorava. Mal fazia uma 



27 

ano que estavam casados e Josefina era um inválida. Não podia trabalhar e nem 

caminhar.  

Josefina estava muito debilitada, tanto é que necessitava que alguém a 

ajudasse para se alimentar. Foi internada por várias vezes, mas sem solução 

nenhuma. Finalmente, o esposo teve que se conformar com a situação, tornando-se 

um enfermeiro da esposa. Durante esses 13 anos, Marino revelou o seu verdadeiro 

amor por sua esposa. Dava toda a assistência necessária, era fiel membro da igreja 

e manteve-se firma ao seu lado, até que a morte a levou. 

Este relato revela que é necessária uma formação adequada para o 

matrimônio. Creio que aqui está uma das raízes do problema. O passo para o 

matrimônio é um dos mais importantes e decisivos que todo indivíduo dá na vida e, 

em grande medida, determinante de seu futuro. Não há outra escolha em que o 

indivíduo disponha de sua liberdade como quando une sua vida ao outro ser 

humano. Não se pode basear na sorte e nem na “loteria”. 

Os pais do casal que acabamos de relatar eram cristãos e responsáveis 

quanto a uma formação adequada para o matrimônio. Deram a ele o conhecimento 

das verdadeiras responsabilidades quanto à vida conjugal. Este moço soube cumprir 

com fidelidade os votos sagrados do matrimônio que dizem dever ele e “protegê-la, 

na enfermidade e na saúde, na prosperidade e na adversidade”.  

As dores e angústias de Josefina foram um motivo para Marino desenvolver o 

espírito de servir e revelar um amor que não é egoísta, mas o amor que renuncia e 

que sacrifica. Se nos que procuram o divórcio, houvesse mais deste amo de 

sacrifício, o espírito de doação e de serviço, não veríamos o multiplicar de 

casamentos infelizes. 

 

3.4 O divórcio enfraquece a família 
 

É na família bem constituída que as pessoas aprendem a se amar 
reciprocamente, a procurar o bem uma das outras, a se amparar e a 
se sacrificar umas pelas outras. A família é a primeira e natural 
escola de vivencia comunitária no amor. Por isto, chamada a célula 
máster da sociedade. Quando sadia a família, como instituição, será 
sadia a sociedade; quando enfraquecida e corrompida a família, será 
a sociedade enfraquecida e corrompida (REIS, 1975, p. 17). 
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Ellen G. White (1962, p. 182) apresenta a família como a primeira escola, 

onde os grandes e pequenos aprendem a se amar, onde as crianças recebem as 

primeiras orientações sobre educação: 
 

em sua sabedoria, o Senhor determinou que a família seja o maior 
dentre todos os fatores educativos. É no lar que a educação da 
criança deve iniciar-se. Ali está a sua primeira escola. Ali, tendo seus 
pais como instrutores, terá a criança de aprender as instruções que a 
devem guiar por toda vida, lições de respeito, obediência, reverência, 
domínio próprio. As influências educativas do lar são uma força 
decidida para o bem ou para o mal. 

 

O divórcio reduzindo o amor sexual a um amor débil, incompleto, imperfeito e 

pouco responsável, leva os cônjuges a não desejarem filhos, para se sentirem mais 

livres e os filhos que não puderam ser evitados, sofrem, já mesmo no período da 

gestação, as consequências psico-emocionais do de amor dos pais, pelo fato de não 

se sentirem bem aceitos, não queridos por eles. Quando, com o passar dos anos, 

chegam a perceber que o amor dos pais foi tão fraco a ponto de não se aceitarem 

mutuamente e de não permanecerem unidos, mas que se separaram e os deixaram 

sofrendo as consequências, para satisfazer o seu amor próprio egoísta, sucede, 

então, que muitos deles passam a desprezar os pais. 

Em outras palavras, não passaram pela escola do lar, mesmo que viveram ou 

foram criados por algum tempo no lar, mas não receberam o calor, carinho do amor; 

pelo contrário, não foram bem aceitos, mas  foram abandonados. Então, se 

compreende a veracidade de jovens transviados, delinquentes, drogados, 

criminosos, de conduta antissocial, filhos de pessoas divorciadas. Também revela as 

estatísticas nos países onde há divórcio, que a maior porcentagem de pessoas que 

vão a loucura ou a suicídio são divorciadas. 

Tudo isto era e é imprevisível, porquanto o amor egoísta só pode gerar 

famílias desorganizadas, infelizes, insatisfeitas em suas naturais inspirações, que 

por sua vez, desorganiza e infelicitam a sociedade. 

 
Tanto mais que o egoísmo assim alimentado e desenvolvido pelo 
divórcio, naturalmente tende a se expandir também na vida 
profissional, econômica e política. O interesse próprio paresse a tudo 
dominar, criando conflitos, lutas, guerras e destruição de todos os 
valores morais (WHITE, 1962, p. 35). 
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É o que ocorre em nossa civilização. E assim o bem comum, isto é, o 

conjunto daquelas condições de vida social que permitem as pessoas, as famílias e 

as sociedades conseguirem mais facilmente a felicidade a alegria de viver, torna-se 

uma utopia. A única saída para a sociedade hoje seria dar devida atenção para as 

famílias para que sejam bem ordenadas e bem disciplinadas. 

 
Nossa obra para Cristo deve começar com a família no lar [...] Não 
existe campo missionário mais importante do que esse. Muitos 
descuidaram vergonhosamente esse campo do lar, e é tempo de que 
sejam apresentados recursos e remédios divinos para corrigir esse 
mal. (WHITE, 1962, p. 35). 
 

A influência de uma família mal dirigida é dilatada e desastrosa a 
toda sociedade. Acumula uma onda de males que afeta famílias, 
comunidades e governos. (WHITE, 1962, p. 33). 

 

3.5 Divórcio e a delinquência infantil 
 

Embora o divórcio seja comum entre as sociedades, ele exprime um alto grau 

de hostilidades entre marido e mulher, e cria, inevitavelmente, sérios problemas de 

ajustamento para os adultos e muito mais ainda para as crianças envolvidas. 

Visto que, geralmente, são os filhos são os que “pagam mais caro” pela 

separação, pense neles antes de separar-se. O pai deve pensar que ele os trouxe 

ao mundo. A sociedade também está interessada, em que os lares sejam bem 

sucedidos. Uma grande porcentagem dos menores delinqüentes, mesmo casos 

problemáticos considerados pela corte da Justiça, veem de lares desfeitos. Um 

notável criminologista disse que as principais causas que envolvem um crime são a 

orientação errônea da parte dos pais e os lares desfeitos. 

 
Se os pais pudessem, apenas por uma vez, entrar na pele do filho, 
deixar que a fantasia penetrasse o corpo e espírito, chegar a 
entender intimamente suas limitações de compreensão, capacidade, 
tamanho, e força física, conseguiriam sentir junto com ele a 
experiência do divórcio. Quantas ansiedades e quantas iniciativas 
erradas poderiam ser poupadas aos pais, se estes pudessem 
compreender o divórcio do ponto de vista da criança (DESPERT, 
1970, p. 91). 
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Para os adultos, o que dificulta é penetrar ou se projetar na vida íntima da 

criança, visto que todos os anos da vida adulta estão empenhados em apagar 

muitas das recordações infância. 

Pesquisas feitas com filhos de pais separados revelam que nunca se pode 

saber dos profundos sofrimentos de tais crianças. Mesmo após consumado o 

divórcio, vão surgindo uma série de complicações e situações delicadas que 

influenciam muito a criança negativamente e que os pais nem haviam imaginado. Os 

problemas mais comuns e frequentes entre os ex-cônjuges são provocados por dois 

assuntos: dinheiro e direito a visita do pai. Visto que o segundo atinge mais 

diretamente as crianças, será o primeiro a ser considerado. 

Mesmo nas melhores circunstâncias, as visitas do pai aos filhos em casa da 

mãe é uma coisa bem incômoda. O pai sente-se um intruso. Se a mãe ficar em casa 

mesmo que em outra peça da casa, ele tem a sensação de estar sob vigilância 

inamistosa. Se ela sair, poderá dar a impressão que a chegada dele a afugentou. O 

tempo e os acontecimentos foram, aos poucos separando os pais dos filhos. Ele 

perdeu aquela maturidade do contato diário.  

 
Um sentimento de culpa pode levar o pai a insistir demais em busca 
de demonstrações filiais de afeto e torná-lo hipersensível, e provoca 
então, a recusa da parte deles. As crianças, por sua vez, não se 
sentem nada a vontade. A presença do pai agora será talvez uma 
ameaça a segurança pela qual, sem ele, tanto lutaram. Tão 
inseguras quanto ele, nem sabe como estabelecer o novo contato 
(DESPERT, 1970, p. 91). 

 

O conceito geral em torno destas visitas faz com que muitas vezes sejam mal 

interpretadas. Como já referido, a vinda do pai não é uma visita comum. Em 

linguagem legal é direito de visita e não uma visita espontânea, e vem ainda cercada 

como que de um tribunal para garanti-la. 

Muitas pessoas que são a favor do divórcio, afirmam que é muito mais 

prejudicial aos filhos crescerem em lares conflitantes, onde os cônjuges brigam em 

todo tempo. Para estes que são a favor do divórcio, os filhos cujos pais se separam 

evitam ouvir e crescer num ambiente de brigas e hostilidade. 

Uma senhora perguntou para o conselheiro espiritual: “o senhor não acha que 

devia-me separar-me de meu esposo por causa dos filhos? Brigamos o tempo todo, 

por causa de nada e por causa de tudo. Não importa o que eu faça ou o que deixe 
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de fazer, isso jamais lhe agrada; e afinal isso também me ataca os nervos. Supomos 

que ambos somos cristãos, porém nossos filhos ouvem mais espalhafatos em nosso 

lar que em qualquer lugar. E isso esta se tornando cada vez pior. Não acha o senhor 

que para nós seria melhor obtermos o divórcio?”. 

Pesquisas têm revelado que as brigas domésticas, por más que sejam, não 

são tão prejudiciais a um filho como o divórcio. São como uma tempestade no mar, 

molesta e é desagradável a todos os passageiros a bordo, mas a pior tempestade 

não é tão trágica como o  afundamento do navio. A luz do lar pode ser obscurecida 

pelas discussões dos pais, mas o divórcio extingue a luz por completo, no que se 

relaciona com os filhos (IASD, 1965, p. 14) 

Geralmente, o divórcio aumenta a confusão, a dor e a angustia tanto para os 

pais como para as crianças, mas os que sofrem mais sempre são os filhos. Como já 

vimos neste mesmo capítulo, está além de conhecermos ou sentirmos o trauma e 

angustia que vai ao intimo de uma criança cujos pais se separaram. 

 

3.6 Reações pessoais do divórcio 
 
De uma maneira geral, sem ver qual for o motivo para se consumar o divórcio, 

a pessoa sofre um conflito inevitável, a Dr. Rebeca Liswood (1967, p. 245), médica e 

conselheira matrimonial norte americana descreve assim: 

 
com raras exceções, divórcio significa apenas a troca de uns 
problemas por outros. Se resultar em novo casamento, os nele 
envolvidos descobrirão ter de enfrentar as mesmas dificuldades ou 
outras semelhantes; de frequente, surgem novas trapalhadas. Se o 
que ficou permanecer solteiro, sozinho, o ajustamento é igualmente 
difícil. 

 

A mesma autora ainda acrescenta que os resultados poderão acompanhar a 

vida toda. 

 
O divórcio é uma experiência traumatizante para todos os envolvidos. 
Causa verdadeiro sofrimento a todos e a qualquer homem, mulher e 
criança colhidas em suas redes. A resultante angústia e infelicidade 
pode afetar-lhes a vida por muitos anos talvez para sempre 
(LISWOOD, 1967, p. 247). 
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Para uma pessoal normal é mais fácil aceitar a mote do cônjuge do que um 

divórcio. Há um sentimento de rejeição no divórcio o que não acontece na morte, 

onde há resignação à aceitá-lo. 

 
Há um choque de separação que pode ser comparado em 
intensidade àquele produzido pela morte real de um marido ou 
esposa, e ele desencadeia reações semelhantes àquelas que a 
morte real pode provocar; negar-se a admitir que o relacionamento 
tenha terminado, produzindo a princípio, uma vida de fantasia onde 
ele ainda continha vivo; poderosos sentimentos de hostilidade de 
raiva dirigida à pessoa ausente por ter nos abalado a uma intolerável 
vida sem ele ou ela; sentimentos de culpa que se infiltram e se 
mantem interiormente ou se projetam sobre as cosas que fizemos ou 
deixamos de fazer durante o relacionamento (LISWOOD, 1967, p. 
245). 

 

Do ponto de vista intelectual, uma pessoa recentemente separada pode negar 

estar em crise, mas pode-se constatar isto facilmente através de cada reação ou 

atitude de sua parte. Repentinamente, os meio normais de enfrentar não funcionam. 

O mundo parece, da noite para o dia, ter-se transformado e a vida diária fica fora de 

controle. As decisões mais simples tornam-se mais difíceis de ser tomadas; até 

mesmo vestir-se adequadamente torna-se difícil e não compensa esforço. 

O divórcio, portanto, nunca é bom; nunca é fácil. Ele sempre vem 

acompanhado de sofrimentos. Os filhos em geral pagam o preço, embora os pais 

também paguem e pagam um preço bem elevado como temos visto pelas citações 

acima. Muitos que se divorciaram, julgaram ser essa uma boa saída para os 

inúmeros problemas, mais tarde lamentaram muito e muito almejaram ter tentado, 

terem se esforçado muito mais, terem insistido por mais tempo e salvado o 

casamento. 

Há alguns casos interessantes que podem ser citados nesta parte da 

pesquisa: Amadeo casou-se há cerca de trinta anos. Viveu com a esposa só três ou 

quatro anos. Nasceu-lhe uma filhinha. Não se davam bem. Sua esposa era nervosa, 

e questionava todo dia. Ele também não era muito suave. 

Resolveram separar-se por acordo mútuo e, anos mais tarde, levou para casa 

outra mulher, que morreu depois de algum tempo. Agora que os anos lhe pesavam 

nos ombros, sente-se solitário e pesaroso. 
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Quando necessitava do carinho, da compreensão e da companhia da sua 

esposa as lágrimas lhe corriam pela face. Não passaram muitos meses e seus 

restos mortais, foram levados para o cemitério. 

Um homem que poderia ter vivido muitos anos mais, desceu prematuramente 

ao sepulcro, levado pelo pesar e pela dor da moral. Passou seus últimos dias 

abatido e sem forças para lutar pela existência. Que triste destino que um homem 

que poderia ter sido feliz ao lado de sua esposa! 

E a primeira esposa do Amadeo? Não se casou em segunda núpcias, mas 

dedicou a criar sua filhinha única. Passou privação e dias de aflição. A filha cresceu 

e casou-se. Agora ela novamente só, leva uma vida amargurada e com bastante 

dificuldades financeiras. Nesse caso, o que parece é que a separação foi uma 

solução de emergência, mas com o correr do tempo ficou demonstrado que não 

havia sido a solução acertada. Ao contrário, agravou-se a situação dos cônjuges, e 

durante longos anos, constituiu uma fonte de amargura e dor. 

Uma senhora jovem de vinte e sete anos, contou-nos como havia se 

divorciado do seu marido porque não se compreendiam. Ele tornou a casar-se. Ela 

vive uma vida leviana e não pensa contrair matrimônio outra vez. Não é feliz, porém, 

segundo ela própria, manifesta com as seguintes palavras: “sou de caráter ríspido, e 

às vezes firo com as minha palavras porque estou amargurada. Não tenho apego a 

nada, tampouco sinto entusiasmo. Sinto-me velha e cansada. Não creio em nada e 

sou desconfiada, e ocasiões há que duvido que existe  Deus supremo; não tenho fé. 

Minha alma está enferma, o meu corpo sujo por pecados cometidos em consciência. 

Sou fraca e o mundo leva-me com suas tentações. Sou dura e dentro de mim arde 

um vulcão contínuo, e não sinto paz e nem sossego. Dia a dia me afundo mais em 

um abismo negro e profundo”. 

A seguir, acrescentou em tom patético: “não tenho família perto de mim, e os 

que me rodeiam só sabem dar maus conselhos. Então, não sei sair desta 

encruzilhada. Sinto-me desesperada, sem saber o que fazer”. Por isso, recorro ao 

senhor buscando auxílio e conselho. Quero que me ajude, buscar a Deus, para que 

minha vida seja limpa e útil. Seria capaz de renunciar a tudo, contanto que fosse 

feita toda de novo. Ajude-me a ser boa mãe, e fazer de meus filhos homens de bem 

e felizes. 

Este é um caso trágico e mostra claramente que o divórcio não foi a tão 

ansiada solução. Seus filhos foram os mais afetados pelo desmoronamento do lar. 
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Possivelmente, os efeitos desta separação nunca se dissiparão da vida das pessoas 

implicadas. 

Um terceiro caso: Depois de divorciar-se, o marido casou-se pela segunda 

vez. Por algum tempo experimentou certo abatimento mental em razão das 

complicações que surgiram, em torno da separação. Teve de interromper seu 

trabalho, sua vida matrimonial, e submeter-se a tratamentos especializados. 

Também aqui o divórcio produziu, justamente ao contrario do que se esperava. 

Quando a mulher ou o homem se enamora por outra pessoa, e se divorcia 

para que ele ou ela possa casar com seu ideal amor, então dentro de pouco tempo 

produzir-se-á  a catástrofe, porque o príncipe encantado perde de súbito todo o seu 

encanto. Se tem de pedir-lhe dinheiro, o dinheiro para a comida: se acha a sopa 

demasiadamente salgada; e se queixa porque a camisa está mal passada. E a tão 

querida, converte-se na maioria das vezes numa estúpida ou em uma mulher 

histérica, e quando ele tem de mobiliar a casa com ela, discutir o orçamento, ou 

passar juntos 15 dias de férias, logo se pode ver a grande catástrofe. 

Visto que são os filhos que pagam mais caro, na separação e no divórcio, 

aqueles que se divorciam deviam pensar neles antes de separar-se. Uma grande 

porcentagem dos delinquentes menores e casos problemáticos considerados pela 

justiça, vem de lares desfeitos. 

Theodore F. Adams (1979, p. 110-1), relata a seguinte experiência:  

 
um senhor de certa idade, faz alguns anos procurou seu pastor e lhe 
disse: ‘o senhor quer fazer o favor de falar com minha irmã? Ela 
havia deixado o marido, passando a morar na casa do irmão, e 
estava pleiteando o divórcio’. Enquanto o ministro conversava com 
ela, o irmão entrou e disse-lhe: ‘Minha irmã, quero que você saiba 
disso, não desejo que você experimente a infelicidade que eu tenho 
conhecido desde que me divorciei. Você não sabe como tempo sido 
infeliz. Você pode ficar quanto quiser, mas porque desejo o seu bem, 
eu lhe aconselho, volte e experimente de novo, porque, quando um 
homem e uma mulher se casam e depois se divorciam, nunca mais 
serão o que eram. Considere cuidadosamente o preço que terá que 
pagar em solidão, dificuldades sociais, desaprovação da igreja e 
perda de segurança financeira. Certifique-se de que está certo, antes 
de prosseguir’. 

 

Portanto, as consequências negativas são tantas que procedem do divórcio, 

que jamais poderemos considerar o divórcio como solução para problemas 

familiares. 
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4 DIVÓRCIO E A CLÁUSULA EXCEPTIVA 
 

Cada dia, enfrentamos a influência mundana, não apenas pela degradação 

moral em todas as áreas da vida cotidiana, como também devido ao 

desconformismo dos jovens rebeldes, a desigualdade social, a mesma situação 

conflitante generalizada tanto no campo social, econômico, cultural e político; e, 

ainda em alguns países a inda feminista, exercem poderosa influência para mudar 

os bons costumes, sem dúvida teremos que tomar uma atitude leal aos princípios 

cristãos, a fim de que nossos jovens façam casamentos duradouros, baseados no 

amor verdadeiro, onde Deus seja ainda centro de comunhão, como foi desde o 

princípio da criação do matrimônio. 

Existe uma noção vaga até ingênua entre os cristãos e pessoas de fortes 

convicções religiosas quanto ao divórcio, e muito estão sendo vítimas das 

consequências para a qual não estavam preparados. É justo que conheçamos a 

verdade através das Sagradas Escrituras sobre um assunto de tanta relevância que 

habilita o interessado para a obra de aconselhamento que deverá ser feita entre as 

famílias e jovens. 

 

4.1 O caráter divino do casamento 
 

O casamento é conhecido e reconhecido por todas as igrejas cristas, visto a 

sua fundamentação bíblica. Como é notório, repetido milhares de vezes, o 

casamento é de instituição divina, veio das mãos do criador. Aquele que deu Eva e 

Adão por companheira, operou seu primeiro milagre numa festa de bodas, 

sancionando assim o matrimônio, reconhecendo-o como instituição por Ele mesmo, 

estabelecida.  

 
Cristo honrou a relação matrimonial tornando-a também símbolo de 
união entre Ele e os remidos. Ele próprio é o esposo; a esposa é a 
igreja, da qual diz: ‘tu és toda formosa, amiga minha, e em ti não há 
mancha’. O vínculo de família é o mais intimo, o mais terno e 
sagrado de todos na terra. Foi designado a ser uma benção à 
humanidade. E assim o é sempre que se entre para o pacto 
matrimonial inteligente, no temos de Deus, e tomando em devida 
consideração às suas responsabilidades (WHITE, 1977, p. 356). 
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A formação do homem e da mulher está escrita em Gênesis 1. “Não é bom 

que o homem esteja só; eu vou dar-lhe uma auxiliadora, que esteja como diante 

dele” (Gn 2:18). Mais tarde, vimos Deus fazendo a seguinte declaração: “por isso, o 

homem deixará o seu pai e sua mãe para se unir a sua mulher; e serão dois em uma 

só carne” (Gn 2:24). Nessa expressão está estabelecido todo princípio fundamental 

do casamento, através do qual o homem e a mulher devem fundir-se numa unidade 

de pensamento, de ação e de trabalho. 

Os milênios avançaram e vamos encontrar a humanidade no tempo de Jesus, 

num verdadeiro desatino quanto à pureza do casamento. No tempo de Jesus, 

qualquer ocorrência se constituía motivo ou pretexto para a quebra do vínculo 

matrimonial. Em todas as épocas, o homem manifestou falta de conhecimento 

quanto a este assunto. 

 
A instituição do casamento foi designada pelo céu, para ser uma 
benção ao homem; mas, em sentido geral, dela se tem abusado de 
maneira a torná-la uma terrível maldição. Muitos homens e mulheres 
agiram, ao entrar para a relação matrimonial, como se a única 
questão que lhes cabia resolver, era que se amavam um ao outro ou 
não. Deve, entretanto, compreender que sobre eles repousa, na 
relação matrimonial, responsabilidade maior que essa (WHITE, 1978, 
p. 461). 

 

Em Mateus 19:3-9, encontramos uma situação polêmica. Certo grupo abordou 

a Jesus com respeito ao divórcio. Uns defendiam o divórcio, outros o condenavam. 

Perante essa situação embaraçosa, Jesus respondeu com autoridade que Moisés 

havia permitido o divórcio, por causa da “dureza dos corações”, mas que “no 

princípio não foi assim”. Jesus defendeu o sentido sagrado do matrimônio, com 

palavras precisas, pois admitiu o divórcio somente em casa de adultério. E, mesmo 

assim, Jesus não estava dando uma ordem e nem incentivando o divórcio. 

 

4.2 Divórcio do tempo de Jesus 
 

Desde os dias de Moisés que o divórcio era permitido entre os judeus. As leis 

referentes a essa questão se tornaram cada vez mais liberais e favoráveis ao 

homem. As interpretações que os judeus davam as suas leis e os costumes da 
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sociedade judaica, geralmente tinham duplo padrão, isto é, eram tolerantes para 

com os homens e severos para com as mulheres. 

Algumas décadas antes de Jesus Cristo, dois célebres mestres judeus, 

entraram em grandes polêmicas em relação ao divórcio. Levantou grande ardor 

entre os fariseus, dividindo-os quanto aos motivos suficientes para liberar o repúdio.  

Shammai era austero e rígido e admitia como motivo, de repúdio, somente um 

grande escândalo praticado pela mulher, ou seja, por causa de infidelidade conjugal. 

Hillel, relaxado e laxo, concentrava seus argumentos especialmente em nos 

primeiros versos de Deuteronômio 24 e dava muita ênfase no vocábulo “coisa”: 

“quando um homem tomar uma mulher e se casar com ela, então, se não achar 

graça em seus olhos, por nela achar coisa feia, ele lhe fará escrito de repúdio e lhe 

dará na sua mão e a despedirá de sua casa”. Dessa forma, para escola de Hillel, 

qualquer ocorrência se constituía em pretexto para a quebra do vínculo conjugal, 

como por exemplo: o descuido do cozimento dos alimentos que causasse a queima. 

João Batista já havia sido morto por causa da questão do divórcio. No sermão 

do monte, Jesus declarou plenamente que não deveria haver a dissolução do 

matrimônio, a não ser por adultério, infidelidade do voto conjugal, como lemos em 

Mateus 5:31 e 32: “também foi dito, qualquer que deixar sua mulher, dê-lhe carta de 

desquite. Eu, porém, vos digo que qualquer que repudiar sua mulher a não ser por 

causa de prostituição, faz que ela cometa adultério, e qualquer que casar com a 

repudiada comete adultério”. 

Posteriormente, os fariseus objetivavam descobrir qual das duas escolas 

Jesus se simpatizava, e, querendo também provocá-lo, interrogaram a Jesus com 

referência ao divórcio. Uma resposta direta de Jesus à seus adversários o colocaria 

contra uma das escolas. Pela pergunta feita Jesus, dá a impressão de haver sido 

feita por um seguidor rígido da escola de Shammai. É importante se considerar que 

esta passagem refere-se à legitimidade do casamento e a regulamentação do 

divórcio feita por Moisés. O ponto básico de pergunta era descobrir a legitimidade ou 

não da lei Mosaica, por qualquer motivo. 

 

4.3 A expectativa 
 

 Após uma leitura de Mateus 19:1-12, é possível perguntar: “Jesus autorizou o 

divórcio por causa da incompatibilidade de gênio ou outros motivos quais quer?” 
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 Entre os judeus imperava a mentalidade divorcista. E os discípulos, tanto 

entenderam a severidade de Jesus Cristo, que lhe disseram: “se assim é a condição 

do homem relativamente a mulher, não convém casar”. Jesus confirma a severidade 

da sua instrução: “nem todos podem receber esta palavra, mas só aqueles a quem 

foi concedido” (Mt 19:11). Neste texto, o Mestre também apresenta o ideal divino 

como referência ao casamento. 

A pergunta feita recebeu um golpe inesperado em cima dos fariseus: “não 

tendes lido que aquele que os fez no princípio, macho e fêmea os fez? Portanto, 

deixará o homem pai e mãe, e se unirá a sua mulher, e serão dois numa só carne. 

Por esta razão, o que Deus ajuntou não o separe o homem” (Mt 19:6). O Mestre 

Jesus recorre ao texto escrito nas primeiras páginas de Gênesis para dar a luminosa 

conclusão da inseparabilidade e do pacto matrimonial. 

O pensamento cristalino de Cristo exteriorizado em sua Palavra límpida, sem 

possibilitar qualquer sombra de dúvida está em harmonia com sua missão de amor. 

Sendo que Ele é a encarnação de Deus, ficaria em desarmonia com sua missão e 

da sua própria personalidade se declarasse pelo divórcio. 

 
Amor e divórcio são termos irreconciliáveis, instalados em pólos 
opostos. Divórcio é separação. Dissolução. Desunião. Ruptura. 
Desamor. Anti amor. Contra amor. Divórcio é abandono afastamento. 
É apostasia do amor (REIS, 19-?, p. 23). 

 

Como poderia Jesus, sendo a encarnação do amor, manifestar-se a favor do 

divórcio? 

 
Jesus veio ao mundo, para retificar erros e restaurar a imagem moral 
de Deus no homem. Sentimentos errôneos com respeito ao 
casamento havia se estabelecido na mente dos mestres de Israel. 
Eles estavam tornando de nenhum efeito a sagrada instituição do 
casamento. O homem estava se tornando tão endurecido que pela 
mais trivial escusa podia separar-se da sua esposa, ou, se 
preferisse, podia separá-la dos filhos e mandá-la embora. Isto era 
considerado um grande mal e não raro era acompanhado de mais 
terrível sofrimento para a pessoa repudiada. Cristo veio para corrigir 
esses males, e seu primeiro milagre foi realizado por ocasião de um 
casamento. Assim, anunciou Ele ao mundo, que o casamento, 
quando puro e enobrecido, é uma sagrada instituição (WHITE, 1979, 
p. 152). 
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 Portanto, a igreja deve, através de seus líderes, impressionar a mente do 

juvenil com o senso das pesadas responsabilidades compreendidas nos votos 

matrimoniais. Esses votos que ligam o destino de duas pessoas com laços que coisa 

alguma se não a mão da morte deve desatar. 

 A pergunta dos fariseus foi estruturada de tal forma a induzir a declarar o que 

Ele considerava ser motivo justo para o divórcio. Por um só motivo, por diversos 

motivos, ou por nenhum motivo? Na resposta de Jesus não encontramos alguma 

ordem para o marido divorciar-se de sua esposa, nem qualquer incentivo para que o 

faça. 

 É necessário uma reflexão analisada dos dois textos de Mateus onde aparece 

a cláusula excetiva pronunciada por Jesus, no sermão da montanha, e também por 

ocasião da interrogação que os fariseus fizeram a Jesus sobre o divórcio: “Eu, 

porém, vos digo que qualquer que repudiar sua mulher, não sendo por causa de 

prostituição, faz que ela cometa adultério, e qualquer que casar com a repudiada 

comete adultério” (Mt. 5:32); “Eu vos digo, porém, que qualquer que repudiar sua 

mulher, não sendo por causa de prostituição, e casar com outra, comete adultério; e 

o que casar com a repudiada também comete adultério” (Mt. 19:9). 

John Stott (1981, p. 93), em seu livro, comentando o texto do sermão da 

montanha em Mateus 5:32, diz: 

 
considerando que Deus instituiu o casamento como uma união 
exclusiva e permanente, uma união que Ele faz e que o homem não 
deve quebrar, Jesus chega a inevitável conclusão de que divorciar-se 
de um parceiro e casar-se com outro, ou casar-se com uma pessoa 
divorciada, é assumir um relacionamento proibido, adúltero, pois a 
pessoa, que conseguiu um divórcio aos olhos da lei humana, ainda 
está casada, aos olhos de Deus, com o seu primeiro parceiro. 

 

 Apenas uma única exceção foi feita a este princípio do matrimônio: em caso 

de relação sexual ilícita. A única situação em que o divórcio e o novo casamento são 

possíveis sem transgredir o sétimo mandamento é quando o casamento já foi 

quebrado por algum sério pecado sexual. Neste caso, e só neste caso, parece Jesus 

ter ensinado que o divórcio seria permissível, ou pelo menos poderia ser obtido sem 

que a parte inocente adquirisse mais tarde o estigma do adultério. 

 Os comentaristas não são unânimes quanto a autenticidade da chamada 

“cláusula de exceção” ou “excetiva” no evangelho de Mateus. Não entraremos em 
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detalhes quanto a autenticidade da “cláusula de exceção”, mas temos que aceitar 

esta excetiva de Jesus, visto ela aparecer nos mais antigos manuscritos. O fato de 

ela não aparecer nos evangelhos de Marcos e Lucas, deve-se, não a ignorância 

deles, mas eles pressupunham que era assunto do conhecimento de todos, pois 

esta exceção já aparecia nos escritos do Velho Testamento. Guy Duty (1979, p. 65-

6) afirma que o próprio ato do adultério em si dissolve o casamento: 

 
existe apenas uma resposta plausível.  O adultério era uma exceção 
para a doutrina de Jesus acerca do casamento e divórcio [...] O 
casamento pode ser anulado, pela violação do propósito de Deus 
para o casamento de que os dois sejam uma carne. Ele pode ser 
dissolvido pela violação do ato que o constituiu. 

 

 No entanto, o assunto não pode ser abandonado aqui, pois esta relutante 

permissão de Jesus precisa ser considerada, visto que continua sendo uma 

acomodação por causa das durezas dos corações humanos. Jesus permitiu esta 

exceção porque a fraqueza humana continua. 

 No contexto imediato, o endosso enfático de Jesus da permanência do 

casamento no propósito de Deus. Também no contexto mais amplo do sermão do 

monte e de toda Bíblia, o evangelho é de reconciliação. Significa muito o fato de que 

o Amante divino sempre esteve pronto para atrair Israel, sua esposa adúltera, 

quando se corrompia com outras nações. Para seus seguidores, Jesus Cristo 

enfatizou o amor mútuo, o perdão de uns para com os outros e serem pacificadores 

em cada situação de luta e discórdia. 

Crisóstomo (apud STTOT, 1981, p. 95), também chamado “Boca de ouro”, 

comentando as bem-aventuranças, declarou: 

 
pois aquele que é manso, pacificador, humilde de espírito e 
misericordioso, como poderia repudiar sua mulher? Aquele que está 
acostumado a reconciliar os outros como poderia discordar daquele 
que é a sua própria carne? 

 

 Com este ideal, propósito e amor divino, o divórcio só pode ser considerado 

uma deterioração. 

 O apóstolo Paulo escrevendo para os cristãos de Éfeso e referindo-se ao 

matrimônio, chama a atenção para o amor de Cristo para com a sua igreja. Os seus 
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cuidados, sua abnegação por ela, sua esposa, aquela pela qual Ele deu a vida, se 

assemelha a dedicação que o marido deve dispensar à sua mulher. 

 O pastor Stott tinha como princípio não conversar sobre o divórcio com as 

pessoas que o procuravam. Adotou uma regra para não falar com ninguém sobre 

divórcio, sem antes falar sobre dos assuntos, isto é, casamento e reconciliação. 

Muitas vezes, com a discussão sobre esses dois tópicos, era desnecessário entrar 

no assunto do divórcio. 

 Paulo afirma que o caminho mais excelente da vida é o amor. Há muitos 

caminhos, mas nenhum mais importante que o caminho do amor. 
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5 POSIÇÃO DO ESPÍRITO DE PROFECIA E DA CONFERÊNCIA GERAL 
 

Ellen G. White (1979, p. 152), escritora de nome nacional, registra bastante e 

importantes advertências para o nosso tempo quanto ao perigo dos últimos dias. 

 
Vivemos nos derradeiros dias, quando a mania do assunto 
matrimonial, constitui um dos sinais da próxima vinda de Cristo. Deus 
não é consultado nessas questões. A religião, o dever, e os 
princípios são sacrificados a fim de satisfazer aos impulsos do 
coração não consagrados. 

 

 Nesta referência, os casamentos de cristãos que descuidam da sua 

espiritualidade, ao invés de serem luzes, são dominados pelas trevas, 

assemelhando-se aos costumes do mundo que não é convertido, “impulso e paixão 

profana, eis o que ocupa o lugar do amor puro”. 

 A santidade do matrimônio deveria ser conservada em todo o momento, a 

participação num ambiente assim, certamente nos ligará a Deus em todas as 

atividades, mas infelizmente muitos lares não desfrutam deste privilégio. “O vínculo 

da família, é o mais íntimo o mais terno e sagrado de todas na terra. Foi designado a 

ser uma benção a humanidade” (WHITE, 1973, p. 11). Isto é uma missão. Na 

designação divina, a família é motivo de proteção especial, afim de que possa 

cumprir sua responsabilidade, “em torno de cada família existe um circulo sagrado 

que deve ser mantido inviolável (WHITE, 1973, p. 16). 

 Nos tempos atuais, este conceito é de maior importância, pois o tema que se 

difunde na vida cotidiana, ao nosso redor, quer seja na vizinhança, nos jornais, nos 

programas de televisão e outros meios de difusão, estão saturados demais da 

infidelidade e os jovens tem a tendência de imitar esses costumes que invadem em 

todos os seus aspectos. 

 

5.1 Quando um divórcio é justificado 
 

 Só há um pecado, o adultério, que pode por o esposo ou a esposa em 

posição de sentirem-se livres do voto matrimonial à vista de Deus. Embora as leis do 

país possa permitir o divórcio, à luz da Bíblia continuam como marido e esposa, 

segundo as leis de Deus. 
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Vi que a irmã_____, por ora, não tem direito de desposar de outro 
homem; mas ela, ou qualquer outra mulher se obtiver um divórcio 
legal na base de adultério por parte do marido, então está livre para 
casar com quem quiser (WHITE, 1962, 344). 

 

Os votos matrimoniais são quebrados somente pelo adultério e casamento é para 

toda vida e somente a morte pode romper. 

 
Nada, se não a violação do leito matrimonial pode quebrar ou anular 
o voto matrimonial [...] Deus reconhece apenas um motivo pelo qual 
a esposa pode deixar seu marido ou o marido a sua esposa: o 
adultério. Seja esta questão cuidadosamente considerada (WHITE, 
1962, 341-2). 

 

 Na mente juvenil, o casamento se acha revestido de um romance, e difícil é 

despojá-lo desse aspecto com que a imaginação o envolve e impressionar o espírito 

com o senso das pesadas responsabilidades compreendidas nos votos 

matrimoniais. “Esses votos ligam os destinos duas pessoas com laços que somente 

a mão da morte deve desatar (WHITE, 1962, p. 340). “O matrimônio união vitalícia é 

símbolo da união entre Cristo e Sua igreja (WHITE, 1962, p. 341). 

 Cada compromisso matrimonial deve ser cuidadosamente considerado, pois o 

casamento é um passo que se dá por toda visa. Tanto o moço como a moça deve 

cuidadosamente considerar se pode viver um ao lado do outro, mesmo que venham 

as maiores dificuldades da vida.  

 É, portanto um assunto que deve ser considerado com calma e espírito 

desapaixonado,  tendo a Bíblia como conselheira. Mesmo quando um jovem entra 

para o matrimônio, e verifica depois que foi um casamento imprudente, isto também 

é para toda vida. Ellen G. White (1962, p. 351), aconselhando um casal que havia 

entrado para o matrimônio sem o devido preparo, deu o seguinte conselho: 

 
seu casamento foi engano do diabo. Contudo, ela deve agora fazer o 
melhor que lhe for possível, deve tratar o marido com ternura, e fazê-
lo tão feliz quanto puder, sem violar sua consciência; pois se ele 
persistir em sua rebelião, este mundo é o único céu que terá. 
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5.2 Um segundo casamento? 
 

Grandes problemas têm sido enfrentados no mundo atual, com pessoas que 

se separaram, não por adultério, e que com o passar do tempo procuram um 

segundo casamento.  

 
Creio que não tendes razão moral para casar com _____. Ele não 
tem razão moral para desposar-vos. Ele abandonou sua esposa 
depois de infligir lhe grande provação. Abandonou aquela a quem 
votara diante de Deus a amar e tratar com carinho enquanto ambos 
vivessem. Antes mesmo de ela requerer o divórcio, quando ela era 
sua legítima esposa, ele a abandonou por três anos, e depois a 
esqueceu, e exprimiu-vos seu amor. O assunto foi tratado 
amplamente entre vós e um homem casado enquanto ele estava 
legalmente ligado à mulher que desposara, que dele tivera dois 
filhos. Não vejo nenhuma partícula de condescendência na Escritura 
para qualquer de vós contrair matrimônio, se bem que a esposa dele 
esteja divorciada. Pela provocação que ele lhe fez, foi em grande 
parte seu próprio modo de agir que trouxe esse resultado, e não 
posso ver em aspecto mais favorável o ter ele direito legal de ligar 
seus interesses com os vossos ou de ligardes os vossos interesses 
com os seus (WHITE, 1967, p. 340-1). 

 

 Nesta citação acima, duas pessoas que desejavam casar estavam sendo 

aconselhadas por Ellen G. White: ele havia maltratado sua esposa e abandonado, e 

com isso se divorciaram. Agora ele pensava em casar com outra. Foi quando White, 

aconselhando-os, disse que não via condição favorável ou direito de se casarem. 

 Em outra ocasião, Ellen G. White (1962, p. 344), escrevendo a outra irmã, foi 

bem enfática quanto ao novo casamento: “vi que a irmã _____, por ora, não tem 

direito de desposar outro homem; mas se ela, ou qualquer outro obtiver um divórcio 

legal na base de adultério por parte do marido, então está livre para casar com quem 

quiser”. 

 Apesar de quase todas as religiões evangélicas, e mesmo a igreja católica 

oriental aceitarem a exceção proferida por Jesus Cristo, e este é também o ponto de 

vista da Igreja Adventista do Sétimo Dia, não podemos perder de vista que o divórcio 

sempre continua sendo uma consequência de fraqueza humana. Spurgeon (apud 

DUTY, 1979, p. 111):  

 
o casamento é para toda vida e não pode ser rompido a não ser pela 
prática do grande crime que corta esse laço [...] A mulher divorciada 
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por qualquer motivo que não o adultério, se se casar de novo, 
comete adultério perante Deus. A fornicação torna o ofensor passível 
de um divórcio justo e legítimo; pois em si ela já constituiu um 
rompimento pratico do laço conjugal. Em caso de fornicação, 
mediante provas claras, o laço pode ser rompido [...] As pessoas que 
se casam estão, perante Deus, casadas para o resto da vida, com 
apenas uma exceção: a do adultério comprovado 
 

 Homens e mulheres poderão atingir o ideal de Deus, a seu respeito, se 

tomarem a Cristo como ajudador. Sua providência pode unir corações com laços de 

origem celestial, que nuca se partirão. 
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6 CONCLUSÃO 
 
 O divórcio não é uma experiência inédita na vida da humanidade. Impelidos 

pela pressão de costumes corruptos ou fascinados pela ilusão de remediar assim as 

misérias conjugais, antigos e modernos povos lançaram-se a criar instituições 

jurídicas. Como símbolo de fracasso e nova tentativa de acerto, o divórcio no Brasil 

também é apenas uma novidade relativa, enquanto a lei levou a tolerância bastante 

permissiva até a confirmação jurídica atual. 

 No mundo social existem meios que facilitam o divórcio apoiados nas leis 

civis. Primeiramente, as consequências ocorrem no próprio casal, depois do divórcio 

estes se tornam até inimigos. A lembrança amarga acompanhará os considerados 

“culpados”, sancionados pela lei natural que existe em cada ser, isto é, a 

consciência dos divorciados pesará sempre, e maior ainda para as mulheres. 

Quando as portas se fecham, onde ela procurará amparo e oportunidades para a 

nova vida? Não raro, com os divórcios aumentam os adultérios, prostituições, 

suicídios e até loucuras. 

 Em segundo lugar, os filhos que ficarem serão os sacrificados na sua 

formação como vítimas inocentes. Que será destas crianças? Muitas destas estarão 

simplesmente abandonadas, pois no lar não estarão presentes os pais. São destas 

legiões de infelizes que saem os revoltados da vida, são os candidatos a 

delinquência precoce. 

 Em outras palavras, diremos que dissolvendo a família, o divórcio dissolverá 

também a sociedade, a razão é que por cima da felicidade individual dos cônjuges, 

estão os interesses da sociedade. A organização da família repercute nos domínios 

da vida coletiva, desorganizar ou deformar a família é esperar as mais graves 

desordens na vida social, portanto, a família como centro de preparo para a vida, 

representa a própria geração transmitindo aos futuros a força moral e religiosa 

através de costumes. 

 É certo que no processo da história, a família passou por diferentes 

considerações, e por causa do pecado os homens se desviaram dos propósitos 

sagrados do lar, mas Deus sempre teve os meios para corrigi-los, as leis divinas 

foram impostas para manter a origem da criação, hoje ainda essas leis regem nossa 

vidas, embora as constituições dos homens enfocam outros direitos, por isso, uma 
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mulher pode estar legalmente divorciada do marido pelas leis do país, mas não 

divorciada à vista de Deus. 

 Portanto, concluímos que, os divórcios, desquites, separações, órfãos de pais 

vivos, jovens transviados, pessoas desequilibradas e outros males, que fazem 

sucumbir a sociedade, têm como causa razões familiares. Isto comprova a 

debilidade e mesmo a ruína completa da vida familiar moderna. Apesar de uma 

imensidade, males e misérias causados pelo divórcio, não podemos perder de vista 

que o divórcio é mais uma consequência do que propriamente um causa.  

 Várias causas contribuem para esta generalizada crise do instituto da família. 

Umas são de ordens filosóficas como: O liberalismo, criando condições para uma 

liberdade total; por outro lado o secularismo, transformando o matrimônio em um 

simples contrato social. O próprio individualismo dominado pelo egoísmo, colocando 

os interesses do individuo acima dos da família e da sociedade. A própria razão 

fazendo crer, que as razões pessoais estão acima do ensinamento bíblico ou de 

outras orientações sadias. Mesmo o emocionalismo considerado os impulsos 

instintivos acima da razão ou acima dos princípios que devem orientar a boa 

conduta. 

 Outra causa que tem atingido a família é o materialismo, que exalta os valores 

matrimoniais e um detrimento dos valores espirituais. Esta é talvez uma das causas 

mais responsável pela deterioração do vínculo matrimonial. Foi considerado de 

outras causa como: de ordens religiosas, psicológicas e sociológicas, porém, 

acredita-se que é mister começar a pensar em como enfrentar a grave crise. 

 Concluímos que o grande “cancro social” que é o divórcio, desquites e 

separações terão que ser enfrentados, pela igreja e por todas as pessoas de boa 

vontade. Porém, que atuem urgente e organizadamente, nas suas respectivas 

esferas de ação, num programa planificado e dinâmico em favor da família. 

 A família saiu das mãos do Criador. “Deus os fez varão e mulher e os 

abençoou” (Gn 1:28). Ora, o próximo mais próximo do homem é a sua esposa e, da 

mulher, o esposo, e de ambos, também os filhos. É, portanto, num ambiente familiar 

que a criatura humana tem a oportunidade de, a cada dia, ou a cada momento, optar 

pelo amor que renuncia, pelo bem dos outros, contra o amor próprio e egoísta. E é 

este natural grupo social, a família, célula de toda sociedade humana que deve ser a 

primeira escola de vivência no amor mútuo, ponto de partida para o desenvolvimento 

do espírito fraterno, único capaz de reunir povos e nações. 
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