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Tópicos para Conversação Quando um 
Homem e uma Mulher Estão Considerando 

Casar  
 

John Piper 
 

 
Tradução: Felipe Sabino de Araújo Neto1 

 

Em cada uma dessas seções poderia ser adicionado um item que eu não listei, 
a saber: Como você lida e vive com diferenças? Como você decide quais 
diferenças podem permanecer sem arriscar o relacionamento? À medida que 
você lida com cada subtítulo, incluía isso na discussão. 
 
Teologia 

• O que você crê sobre… tudo?  
• Tente ler, por exemplo, a Confissão de Fé de Westminster para ver onde 

cada um diverge nas várias doutrinas bíblicas. 
• Descubra como você forma suas visões. Qual é o processo de 

raciocínio e crença? Como você manuseia a Bíblia? 

Adoração e Devoção  

• Quão importante é a adoração coletiva? E outra participação na vida da 
igreja? 

• Quão importante é ser parte de um pequeno grupo de apoio e 
supervisão? 

• Qual é a importância da música na vida e na adoração? 
• Quais são as suas práticas diárias devocionais? Oração, leitura, 

meditação, memorização. 
• Com o que nossas devoções familiares pareceriam? Quem dirigirá isso? 
• Estamos fazendo isso agora de uma forma apropriada: orando juntos 

sobre as nossas vidas e futuro, lendo a Bíblia juntos? 

Marido e Esposa  

• Qual é o significado de liderança e submissão na Bíblia e em nosso 
casamento? 

• Quais são as expectativas sobre as situações onde um de vocês possa 
estar sozinho com alguém do sexo oposto? 

                                                
1 E-mail para contato: felipe@monergismo.com. Traduzido em fevereiro/2006. O artigo ora traduzido foi 
escrito pelo Pr. John Piper em 1 de janeiro de 1995. 

http://www.monergismo.com
mailto:felipe@monergismo.com


 

Monergismo.com – “Ao Senhor pertence a salvação” (Jonas 2:9) 
www.monergismo.com 

2 

• Como as tarefas são divididas em casa: limpeza, cozinha, lavar os 
pratos, cuidar do quintal, manutenção do carro, reparos, compra de 
alimentos e coisinhas da casa?  

• Quais as expectações sobre a sensação de estar juntos? 
• O que é uma noite não-especial ideal? 
• Como você entende por quem e como o sexo deve freqüentemente ser 

iniciado? 
• Quem fica com o talão de cheques – ou existem dois? 

Filhos  

• Deveríamos ter filhos? Por quê? Quando? 
• Quantos? 
• Distância entre um e outro? 
• Consideraremos a adoção? 
• Quais são os padrões de comportamento? 
• Quais são as formas apropriadas de discipliná-los?   
• Quais são as expectativas de tempo gasto com eles e que horário eles 

irão para a cama? 
• Quais sinais de afeições você mostrará para eles? 
• E a escola? Home school? Escola cristã? Escola pública? 

Estilo de vida  

• Casa própria ou não? Por quê? 
• Que tipo de vizinhança? Por quê? 
• Quantos carros? Novo? Usado?  
• Visão de dinheiro em geral. Quanto para a igreja? 
• Como você toma decisões com respeito a dinheiro. 
• Onde você comprará suas roupas: Loja de departamentos? Brechó? Em 

ambos? Por quê? 

Entretenimento 

• Quanto deveríamos gastar com entretenimento? 
• Quão freqüente devemos comer fora? Onde? 
• Que tipo de férias são apropriadas e úteis para nós? 
• Quantos brinquedos? Sky, bote, barraca? 
• Deveríamos ter uma televisão? Onde? O que é apropriado assistir? 

Quanto tempo? 
• Quais são os critérios para cinema, teatro e filmes de DVD? Qual será a 

nossa linha de direção para as crianças? 
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Conflito  

• O que lhe deixa irado? 
• Como você lida com sua frustração ou ira? 
• Deveríamos levantar um assunto que é desagradável? 
• O que fazer se discordarmos sobe o que deveria ser feito, E seja sobre 

algo sério? 
• Iremos nos deitar irado um com o outro? 
• Qual é a nossa visão de conseguir ajuda de amigos ou conselheiros? 

Trabalho  

• Quem é o principal sustentador? 
• A esposa deveria trabalhar fora de casa? Antes de ter filhos? Com os 

filhos em casa? Após os filhos crescerem? 
• Qual é a sua visão de babá para os filhos? 
• O que determina onde você irá morar? Trabalho? Qual trabalho? 

Igreja? Família? 

Amigos 

• É bom fazer coisas com amigos, mas sem o noivo ou sem o cônjuge? 
• O que vocês fariam se um de vocês realmente desejasse passear com 

certa pessoa, e o outro não? 

Saúde e Doença  

• Você tem ou teve alguma doença ou problema físico que poderia afetar 
o nosso relacionamento? (Alergias, câncer, apetite desordenado, doença 
venérea, etc.) 

• Você crê na cura divina? Como você oraria com relação ao cuidado 
médico? 

• O que você pensa sobre exercício e comida saudável? 
• Você tem algum hábito que afete a sua saúde? 
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