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“A comunicação é fundamental para um lar cristocêntrico, pois é o 
meio pelo qual a relação marido-esposa e pais-filhos é estabelecida, cresce e é 
mantida”.2 A comunicação é crucial, se há de existir intimidade e cooperação 
no relacionamento marital. O casamento foi criado para procriação, domínio e 
companheirismo auxiliador.3 O casamento cristão deveria ser uma experiência 
edificante e agradável. O marido e esposa cristã deveriam trabalhar juntos, 
como um, em direção aos mesmos objetivos. A comunicação é importante 
porque é o meio bíblico pelo qual o marido e a esposa aplicam a Palavra de 
Deus ao relacionamento marital, e assim ajudam uns aos outros a se tornarem 
servos melhores de Cristo. O marido e a esposa têm um olhar diário, objetivo 
e “por-detrás-das-portas” da fala e do comportamento um do outro. “Como o 
ferro com ferro se aguça, assim o homem afia o rosto do seu amigo” (Pv. 
27:17). “Porventura andarão dois juntos, se não estiverem de acordo?” (Amós 
3:3). Assim, se a comunicação estiver funcionando apropriadamente e os 
princípios bíblicos sendo aplicados aos problemas que surgem, o casamento 
cristão levará ao mútuo crescimento e santificação. 

Muitos problemas no lar são um resultado direto de uma comunicação 
pobre. Embora marido e esposa sejam responsáveis de se comunicarem 
verdadeira, eficaz e biblicamente um com o outro, o marido é o cabeça da 
família e assim, carrega a responsabilidade primária em assegurar que a 
comunicação bíblica esteja acontecendo no lar. O marido deve se encarregar 
disso. Ele é aquele que é ultimamente responsável pelo que ocorre no lar; 
assim, deve ser aquele que toma a iniciativa no relacionamento. Você quer que 
a harmonia, comunhão, amor e santificação do seu casamento cresçam? Os 
princípios bíblicos de comunicação são a chave para isso! 

 
Fonte: Extraído de Biblical Principles for Solving 
Problems in the Home, Brian Schwertley. 

                                                   
1 E-mail para contato: felipe@monergismo.com. Traduzido em agosto/2007. 
2 Jay E. Adams, Christian Living in the Home (Phillipsburg, New Jersey: Presbyterian and Reformed, 
1972), p. 28. 
3 Uma passagem da Escritura que fala da força combinada de dois amigos também se aplica ao 
casamento. Muitos maridos sabem que não estariam onde então – emocional, física e espiritualmente – 
sem suas esposas cristãs piedosas. “Melhor é serem dois do que um, porque têm melhor paga do seu 
trabalho. Porque se um cair, o outro levanta o seu companheiro; mas ai do que estiver só; pois, caindo, 
não haverá outro que o levante. Também, se dois dormirem juntos, eles se aquentarão; mas um só, como 
se aquentará?” (Eclesiastes 4:9-11, ACF). 
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