O AMOR NA VIDA CONJUGAL, E NA VIDA DO
SERVO DE YAHUH
Youtube: https://youtu.be/-iS8b9Oh9iQ

“Põe-me como selo sobre o teu coração, como selo sobre
o teu braço, porque o amor é forte como a morte, e duro
como a sepultura o ciúme; as suas brasas são brasas de
fogo, com veementes labaredas”
[Shir Há Shirim (Cântico dos Cânticos) 8: 6]

O conceito do verdadeiro amor
Yahuchanam Alef (1João) 3: 1-18 – “Vede quão grande amor nos tem
concedido o Pai, que fôssemos chamados Seus filhos adotivos. Por isso o
mundo não nos conhece; porque não o conhece a ele. 2 Amados, agora
somos filhos de YAhuh, e ainda não é manifestado o que havemos de ser.
Mas sabemos que, quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele;
porque assim como é o veremos. 3 E qualquer que nele tem esta esperança
purifica-se a si mesmo, como também ele é puro. 4 Qualquer que comete
pecado, também comete iniquidade; porque o pecado é iniquidade. 5 E
bem sabeis que ele se manifestou para tirar os nossos pecados; e nele não
há pecado. 6 Qualquer que permanece nele não peca; qualquer que peca
não o viu nem o conheceu. 7 Filhinhos, ninguém vos engane. Quem pratica
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justiça é justo, assim como ele é justo. 8 Quem comete o pecado é de Há
Satã; porque este peca desde o princípio. Para isto o Mashiach de YAhuh
se manifestou: para desfazer as obras de Há Satã. 9 Qualquer que é
nascido de YAhuh não comete pecado deliberado; porque a sua semente
permanece nele; e não pode pecar, porque é nascido de UL. 10 Nisto são
manifestos os filhos de UL, e os filhos do inimigo. Qualquer que não pratica
a justiça, e não ama a seu irmão, não é de YAhuh. 11 Porque esta é a
mensagem que ouvistes desde o princípio: que nos amemos uns aos
outros. 12 Não como Caim, que era do maligno, e matou a seu irmão. E
por que causa o matou? Porque as suas obras eram más e as de seu irmão
justas. 13 Meus irmãos, não vos maravilheis, se o mundo vos odeia. 14
Nós sabemos que passamos da morte para a vida, porque amamos os
irmãos. Quem não ama a seu irmão permanece na morte. 15 Qualquer
que odeia a seu irmão é homicida. E vós sabeis que nenhum homicida tem
a vida eterna permanecendo nele. 16 Conhecemos o amor nisto: que ele
deu a sua vida para regenerar a aliança por nós, e nós devemos dar a vida
pelos irmãos. 17 Quem, pois, tiver bens do mundo, e, vendo o seu irmão
necessitado, lhe cerrar as suas entranhas, como estará nele o amor de
YAhuh? 18 Meus filhinhos, não amemos de palavra, nem de língua, mas
por obra e em verdade”

O objetivo deste estudo é fazer com que todos que pertençam ao
Yashuru de YAhuh fiquem
ciente que a vida conjugal
do crente tem que estar
fundamentada no amor
verdadeiro, não no amor
humano.

A

vida conjugal é a
união entre um homem e
uma mulher que se amam e
se ajudam a viver em
plenitude (Efésios 5: 25, 28 – “Vós, maridos, amai vossas mulheres, como
também Há Mashiach amou a Yashuru, e a si mesmo se entregou por ela”
(...) “Assim devem os maridos amar as suas próprias mulheres, como a
seus próprios corpos. Quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo”).
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A leitura dos textos acima, nos leva a ver como a vida conjugal dos
casais do povo de YAhuh, sendo filhos de UL, caracteriza-se por uma nova
vida em YAhuh, com atitudes diferentes, com novos hábitos, distantes do
pecado: [Yahuchanam Alef (1João) 3: 9 – “Qualquer que é nascido de
YAhuh não comete pecado deliberado; porque a sua semente permanece
nele; e não pode pecar, porque é nascido de UL”].

Somente o amor verdadeiro une
verdadeiramente o casal, já que o
amor vem de YAhuh. Mas se
perguntarmos a qualquer casal se se
amam, provavelmente obteremos uma
resposta positiva, porque têm um
conceito errôneo do amor e não o
conhecem, uma vez que não
conhecem a YAhuh. [Yahuchanam Alef (1João) 4: 8 – “Aquele que não ama
não conhece a UL; porque UL é amor”]; (Colossenses 3: 14 – “E, sobre tudo
isto, revesti-vos de amor, que é o vínculo da perfeição”)

É tão errôneo o conceito de amor que em alguns dicionários vemos
as seguintes definições:
Amor: Sentimento que induz a aproximar, a proteger ou a conservar a
pessoa pela qual se sente afeição ou atração; grande afeição ou afinidade
forte por outra pessoa (ex.: amor filial, amor materno). (Dicionário
Priberam)
Amor: sm (lat amore) 1. Sentimento que impele as pessoas para o que se
lhes afigura belo, digno ou grandioso. 2. Grande afeição de uma a outra
pessoa de sexo contrário. 3. Afeição, grande amizade, Objeto dessa afeição.
(Dicionário Michaellis)

Como podemos ver os dicionários refletem de maneira bem clara o
sentimento egoísta do ser humano, desconhecendo o que dizem as
Escrituras a esse respeito (1Coríntios 13: 4-8ª – “O amor é sofredor, é
benigno; o amor não é invejoso; o amor não trata com leviandade, não se
ensoberbece. 5 Não se porta com indecência, não busca os seus interesses,
não se irrita, não suspeita mal; 6 Não folga com a injustiça, mas folga com
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a verdade; 7 Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. 8 O amor
nunca falha”).

O

amor não é um sentimento, mas sim, um ato voluntário que
resulta do prévio conhecimento da pessoa, e que a conduz a beneficia-la e
a buscar seu bem-estar e complacência, o amor é entrega plena e sincera
fundamentado nos princípios divinos (Efésios 1: 5 – “E nos predestinou para
filhos de adoção por Yahushua Há Mashiach, para si mesmo, segundo o
beneplácito de sua vontade”); [Mattityahu (Mateus) 11: 26 – “Sim, ó Pai,
porque assim te aprouve”].

Amor versus a chamada paixão e o amor buscado pelos
mundanos

O

amor é totalmente diferente do que o que se conhece como
paixão. Vejamos as características contrastantes de cada um:

O amor sabe suportar:
Aceita submeter-se (Efésios 5: 21 – “Sujeitando-vos uns aos outros no
temor de YAhuh”); supera a pobreza e a enfermidade, dor, tribulação, etc.
(Romanos 8: 35 – “Quem nos separará do amor de YAhuh? A tribulação,
ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a
espada? ”); tolera os erros e deficiências [Mishle (Provérbios) 10: 12 – “O
ódio excita contendas, mas o amor cobre todos os pecados”]; (Efésios 4: 2
– “Com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportandovos uns aos outros em amor”); diminui as diferenças com o outro
(Filipenses 2: 2 – “Completai o meu gozo, para que sintais o mesmo, tendo
o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo uma mesma coisa”); mostra
inteireza de ânimo (Colossenses 2: 1, 2 – “Porque quero que saibais quão
grande combate tenho por vós, e pelos que estão em Laodiceia, e por
quantos não viram o meu rosto em carne; 2 Para que os seus corações
sejam consolados, e estejam unidos em amor, e enriquecidos da plenitude
da inteligência, para conhecimento do mistério de YAhuh UL, e de Seu
Mashiach,”); vence a tentação e a infidelidade: [Bereshit (Gênesis) 39: 8, 9
– “Porém ele recusou, e disse à mulher do seu senhor: Eis que o meu senhor
não sabe do que há em casa comigo, e entregou em minha mão tudo o
que tem; 9 Ninguém há maior do que eu nesta casa, e nenhuma coisa me
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vedou, senão a ti, porquanto tu és sua mulher; como pois faria eu
tamanha maldade, e pecaria contra YAhuh?”].

O amor é benigno:
Deseja o benefício da pessoa amada (Efésios 5: 29 – “Porque nunca
ninguém odiou a sua própria carne; antes a alimenta e sustenta, como
também YAhuh à Sua esposa”); abstém-se de causar dano (Romanos 13:
10a – “O amor não faz mal ao próximo”); responsabiliza-se em ajudar ao
outro a crescer, se for o caso: [Hoshea (Oséias) 11: 3, 4 – “Todavia, eu
ensinei a andar a Efrayim; tomando-os pelos seus braços, mas não
entenderam que eu os curava. 4 Atraí-os com cordas humanas, com laços
de amor, e fui para eles como os que tiram o jugo de sobre as suas
queixadas, e lhes dei mantimento”]; busca afeição: [Shir Há Shirim (Cântico
dos Cânticos) 7: 10 – “Eu sou do
meu amado, e ele me tem
afeição”]; promove trato cortês
(Colossenses 3: 19 – “Vós, maridos,
amai a vossas mulheres, e não vos
irriteis contra elas”); (Efésios 5: 33
– “Assim também vós, cada um em
particular, ame a sua própria
mulher como a si mesmo, e a
mulher reverencie o marido”);
[Kefa Alef (1Pedro 3: 7 – “Igualmente vós, maridos, coabitai com elas com
entendimento, dando honra à mulher, como vaso mais fraco; como sendo
vós os seus coerdeiros da promessa da vida; para que não sejam
impedidas as vossas orações”]; não desonra a pessoa amada (Romanos 12:
10 – “Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal,
preferindo-vos em honra uns aos outros”); oferece tudo, até a própria vida
[Yahuchanam (João) 15: 13 – “Ninguém tem maior amor do que este, de
dar alguém a sua vida pelos seus irmãos”].

O amor não é egoísta:
Da a preferência ao outro (Filipenses 2: 4 – “Não atente cada um para o
que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros”);
oferece e dá, não pede ou exige (2Coríntios 12: 15 – “Eu de muito boa
vontade gastarei, e me deixarei gastar pelas vossas vidas, ainda que,
amando-vos cada vez mais, seja menos amado”); muda o comportamento
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para o bem estar de ambos; Interessa-se pelos sentimentos do outro
(Romanos 12: 15 – “Alegrai-vos com os que se alegram; e chorai com os
que choram”); (2Coríntios 7: 13 – “Por isso fomos consolados pela vossa
consolação, e muito mais nos alegramos pela alegria de Tito, porque o seu
espírito foi recreado por vós todos”); compreende a posição ou condição
do outro (Romanos 14: 15 – “Mas, se por causa da comida se contrista teu
irmão, já não andas conforme o amor. Não destruas por causa da tua
comida aquele por quem Yahushua morreu para lhe dar a chance de estar
novamente na aliança”); compartilha com o outro, os dons e as qualidades
recebidas (1Coríntios 14: 12 – “Assim também vós, como desejais dons
espirituais, procurai abundar neles, para edificação do povo de YAhuh”);
(Efésios 4: 11, 12 – “E YAhuh mesmo deu uns para emissários, e outros
para profetas, e outros para professores, e outros para pastores e
doutores”); anula o desejo de competir com o outro (Filipenses 2: 3 – “Não
atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também
para o que é dos outros”); renuncia a tudo, inclusive à sua família
Mattityahu (Mateus) 19: 5 – “E disse: Portanto, deixará o homem pai e
mãe, e se unirá a sua mulher, e serão dois numa só carne? ”].

O amor não se envaidece:
Não se crê superior ao amado (Romanos 12: 3 – “Porque pela vocação que
me é dada, digo a cada um dentre vós que não pense de si mesmo além
do que convém; antes, pense com moderação, conforme a medida da fé
que YAhuh repartiu a cada um”); não vê a pessoa amada como um troféu;
não faz alarde de sua conquista (1Coríntios 13: 4 – “O amor é sofredor, é
benigno; o amor não é invejoso; o amor não trata com leviandade, não se
ensoberbece”); não busca a beleza física [Mishle (Provérbios) 31: 30, 31 –
“Enganosa é a beleza e vã a formosura, mas a mulher que teme a YAhuh,
essa sim será louvada. 31 Dai-lhe do fruto das suas mãos, e deixe o seu
próprio trabalho louvá-la nas portas”].

Não é ilícito:
Está de acordo com a moral divina (1Corintíos 13: 5 – “Não se porta com
indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal”;
7: 39 – “A mulher casada está ligada pela lei todo o tempo que o seu
marido vive; mas, se falecer o seu marido fica livre para casar com quem
quiser, contanto que seja com um servo de YAhuh”); respeita a disciplina
dos pais (Colossenses 3: 20 – “Vós, filhos, obedecei em tudo a vossos pais,
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porque isto é agradável a YAhuh”); (Efésios 6: 1 – “Vós, filhos, sede
obedientes a vossos pais em YAhuh, porque isto é justo”); não procura e
nem aceita a clandestinidade [Iyob (Jó 24: 15 – “Assim como o olho do
adúltero aguarda o crepúsculo, dizendo: Não me verá olho nenhum; e
oculta o rosto”]; (Romanos 13: 13 – “Andemos honestamente, como de
dia; não em glutonarias, nem em bebedeiras, nem em desonestidades,
nem em dissoluções, nem em contendas e inveja”); [Ivrim (Hebreus) 13: 4
– “Venerado seja entre todos o matrimônio e o leito sem mácula; porém,
aos que se dão à prostituição, e aos adúlteros, YAhuh os julgará”].

Não guarda rancor:
Não se enoja [Mattityahu (Mateus) 5: 22 – “Eu, porém, vos digo que
qualquer que, sem motivo, se encolerizar contra seu irmão, será réu de
juízo; e qualquer que disser a seu irmão: Raca, será réu do sinédrio; e
qualquer que lhe disser: Louco, será réu do lago de fogo e enxofre”]; passa
por cima das faltas e erros [Kefa Alef (1Pedro 4: 8 – “Mas, sobretudo, tende
ardente amor uns para com os outros; porque o amor cobrirá a multidão
de pecados”]; (Colossenses 3: 13 – “Suportando-vos uns aos outros, e
perdoando-vos uns aos outros, se alguém tiver queixa contra outro; assim
como YAhuh vos perdoou, assim fazei vós também”); busca a reconciliação
prontamente (Efésios 4: 26 – “Irai-vos, e não pequeis; não se ponha o sol
sobre a vossa ira”); esquece [Yeshayahu (Isaías 43: 25 – “Eu, eu mesmo,
sou o que apago as tuas transgressões por amor de mim, e dos teus
pecados não me lembro”]; Ivrim (Hebreus) 10: 17 – “E jamais me lembrarei
de seus pecados e de suas iniquidades”].

Tem e produz confiança:
Não teme, não tem insegurança Yahuchanam Alef (1João) 4: 18 – “No amor
não há temor, antes o perfeito amor lança fora o temor; porque o temor
tem consigo a pena, e o que teme não é perfeito em amor”]; não tem
ciúmes [Yaakov (Tiago 3: 16 – “Porque onde há inveja e espírito faccioso aí
há perturbação e toda a obra perversa”]; [Mishle (Provérbios) 31: 11 – “O
coração do seu marido está nela confiado; assim ele não necessitará de
despojo”]; é sincero (Romanos 12: 9 – “O amor seja não fingido. Aborrecei
o mal e apegai-vos ao bem”); [Kefa Alef (1Pedro) 1: 22 – “Purificando as
vossas almas pelo espírito na obediência à verdade, para o amor fraternal,
não fingido; amai-vos ardentemente uns aos outros com um coração
puro”].
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É para sempre:
Não se extingue [Shir Há Shirim
(Cântico dos Cânticos) 8: 7 –As
muitas águas não podem
apagar este amor, nem os rios
afogá-lo; ainda que alguém
desse todos os bens de sua casa
pelo amor, certamente o
desprezariam”]; não mingua pela separação ou pela ausência
(1Tessalonicenses 2: 17 – “Nós, porém, irmãos, sendo privados de vós por
um momento de tempo, de vista, mas não do coração, tanto mais
procuramos com grande desejo ver o vosso rosto”); cresce
constantemente (Efésios 4: 15, 16 – “Antes, seguindo a verdade em amor,
cresçamos em tudo naquele que é o exemplo, Há Mashiach, 16 Do qual
todo o corpo, bem ajustado, e ligado pelo auxílio de todas as juntas,
segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo, para
sua edificação em amor”); atinge maturidade [Yahuchanam Alef (1João) 2:
5 – “Mas qualquer que guarda a sua palavra, o amor de UL está nele
verdadeiramente aperfeiçoado; nisto conhecemos que estamos nele”].

É verdadeiro:
Não engana [Shoftim (Juízes) 16: 15 – “Então disse Sansão: Com uma
queixada de jumento, montões sobre montões; com uma queixada de
jumento feri a mil homens”]; [Mishle (Provérbios) 26: 18, 19 – “Como o
louco que solta faíscas, flechas, e mortandades, 19 Assim é o homem que
engana o seu próximo, e diz: Fiz isso por brincadeira”]; (1Tessalonicenses
4: 6 – “Que cada um de vós saiba possuir o seu vaso em santificação e
honra”); não oculta. É semelhante ao amor divino: [Yahuchanam Alef
(1João) 4: 7 – “Amados, amemo-nos uns aos outros; porque o amor é de
YAhuh; e qualquer que ama é nascido de YAhuh e conhece a YAhuh”].

O que as pessoas sentem, expressam e fazem, quando dizem estar
apaixonadas é tratar de satisfazer ao próprio ego, o que se percebe pelas
seguintes características: Leviandade – Envaidecimento pelo fato de ganhar
a amizade ou o amor de alguém – Perda do juízo – Perda do apetite ou do
sono – Irresponsabilidade – Falta de respeito – Insegurança na relação –
Ciúmes.
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O amor é o vínculo perfeito, somente ele pode juntar e manter unido
o casal, e como vimos, só existe amor no ser humano que é servo de
YAhuh....
Sérgio Tagliavini Júnior
<<<<<<>>>>>>

Ben Efrayim
Nossos materiais são todos gratuitos, por isso pedimos que nos ajudem com ofertas,
acessem nosso site e nos ajudem a continuar...
www.benefrafrayim.org.br/oferta.htm
9

