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Pastor, professor e autor, Adrian Rogers 

tem introduzido várias pessoas de todo 

o mundo ao amor de Jesus Cristo, e tem 

impactado um incontável número de vidas 

apresentando verdades bíblicas profundas 

com tal simplicidade que uma criança de 5 

anos de idade consegue entender, e ainda, 

falar ao coração de uma pessoa de 50 anos.       

O AMOR VERDADEIRO (Love Worth Finding) 

começou em 1987 como o ministério de 

radiodifusão e televisão do Dr. Adrian Rogers, 

e continua hoje como o provedor exclusivo 

de seus amplos ensinamentos. Conectando 

pessoas com a sempre atual sabedoria 

bíblica falada por ele de maneira franca e 

direta por meio de recursos como livros, 

gravações de vídeo e áudio, conteúdo digital 

e outros tipos de mídia, procuramos não 

apenas alcançar pessoas não cristãs com a 

esperança de Jesus, mas também fortalecer 

e encorajar todos os dias cristãos em sua fé.
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A MÚSICA DO CASAMENTO

Deixe-me compartilhar com você uma das 
passagens mais tristes que já li. Você deve se lembrar 
do Dr. Christian Barnard, o cirurgião de coração 
sul-africano que ganhou fama internacional ao 
realizar com sucesso o primeiro transplante de 
coração.

O Dr. Barnard frequentou a Universidade de 
Minnesota, onde passou anos desenvolvendo a 
válvula aórtica do coração. Depois de sua famosa 
operação, ele estava nos jornais e em todos os 
programas de entrevistas da televisão. Ele era um 
líder, na vanguarda da tecnologia médica. Então, 
ele escreveu um livro intitulado “Uma Vida” (One 
Life em inglês), em que relata estas tristes palavras 
sobre como perdera sua família.

 Era uma manhã ensolarada de abril 
quando saí de Minneapolis naquele dia.
Parecia que um século havia passado 
desde a minha chegada, pois dessa vez 
tinha ficado ali um tempo mais longo que 
em anos anteriores. Em Nova York, enviei 
o carro por navio e peguei um avião para a 
Cidade do Cabo.
 Soprava um vento noroeste, e 
sobrevoamos o oceano próximo às ondas 
do mar. Chegando ao meu destino, lá 
estava minha esposa juntamente com os 

Este livreto foi extraído da mensagem do Pastor 
Adrian Rogers The Music of Marriage (#1492), 

disponível em Inglês pela internet no link abaixo:

lwf.org /products/the-music-of-marriage-1492

lwf.org /products/a-future-for-the-family-series

Deus pode usá-lo, com o que 
tens, onde estás. E, Ele lhe proverá 

todas as suas necessidades.
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VERDADE QUE VALE COMPARTILHAR

Seguindo as últimas instruções de Jesus aqui 
na terra para nós registradas em Mateus 28:19, 

as coleções Verdade Que Vale Compartilhar 
de O AMOR VERDADEIRO (Love Worth 

Finding) são elaboradas para serem usadas 
para o seu próprio crescimento pessoal e, 

mais importantemente, para a sua missão do 
“... Ide, fazei discípulos de todas as nações, ...”
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meus filhos. Eu não havia escrito muitas 
vezes para ela nos últimos dois meses, 
e realmente não estava preparado para 
a maneira que fui recebido pela minha 
esposa. 
 “Por que você veio?”, perguntou ela.
 Não havia mais um sorriso nos olhos 
dela. “Oh Deus”, pensei, “cometi o erro 
mais terrível da minha vida”.
 “Não fique tão surpreso por recebermos 
você assim!”, disse ela. “Nós desistimos de 
você. Na verdade, queríamos que nunca 
tivesse voltado.”
 Eu respondi: “Foi apenas uma pequena 
demora a mais. Eu lhe escrevi no dia 1º de 
abril”.
 “Não, você escreveu uma vez dizendo 
que não voltaria para casa”, disse ela.
 “Querida, estávamos construindo 
válvulas aórticas do coração”, respondi. 
 “Não Christian, você está construindo 
uma família. Isto é, você estava, até que 
jogou essa responsabilidade sobre mim”, 
disse ela amargurada. “Nós deixamos de 
existir para você”.
 Eu queria dizer que havia voltado para 
casa porque eu amava os meus filhos e 
pensei que também a amava. Eu quis ir para 
casa porque senti esse desejo, mas o que 
poderia dizer naquela situação? Qualquer 
que fosse o meu argumento naquela hora, 
não faria mais sentido, seria algo vazio.
 Lembro-me de ter começado a chover. 
A cidade estava cinzenta, debaixo de um 
céu nublado e cinzento. Era inverno na 
Cidade do Cabo, mas em Minneapolis 
as árvores estavam verdejantes. Como 

foi possível perder toda uma estação de 
primavera?
O Dr. Barnard foi bem-sucedido aos olhos do 

mundo, mas um fracasso com sua família aos seus 
próprios olhos. Christian Barnard conquistou o 
mundo inteiro, mas perdeu a sua família. E, ao ler 
a história dele, fica claro que o fator determinante 
foi a falta de comunicação.
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A NECESSIDADE DA 
COMUNICAÇÃO CONJUGAL

Você sabia que os conselheiros matrimoniais dizem 
que 80% de todos os problemas conjugais têm a 
sua raiz em uma comunicação deficiente? 

Certa vez perguntei para um conselheiro 
matrimonial sobre isso e, para minha surpresa, 
ele respondeu: “Se você rastreasse os problemas 
conjugais quanto à sua origem, descobriria que 
100% de todos os problemas estão enraizados na 
má comunicação”. Isso torna a boa comunicação 
no casamento algo incrivelmente importante!

Eu chamo este estudo de “A Música do 
Casamento” porque o livro da Bíblia que iremos 
considerar é chamado de Cantares de Salomão. 
Ele começa com “CÂNTICO dos cânticos, que 
é de Salomão.” (1:1). Este é um poema de amor 
de um homem e uma mulher que se amam e se 
comunicam — a música do casamento. 

Se você é casado ou pretende se casar, aprenda 
a se comunicar ou seu casamento vai se desintegrar. 
Provérbios 18:21 diz: “A Morte e vida estão no poder 
da língua; e aquele que a ama comerá do seu fruto.”.

O apóstolo Pedro diz em 1 Pedro 3:10: “Porque 
quem quer amar a vida, e ver os dias bons, refreie 
a sua língua do mal, e os seus lábios não falem 
engano.”. 

Pedro está dizendo: “Se você ama a vida, se 
quer ver dias bons; você deve controlar a sua fala”.

Ouvi dizer de uma mulher que foi consultar um 
advogado:

 “Meu marido quer se divorciar de mim.”
O advogado perguntou: “Por quê? Ele tem 

rancor?”
“Não”, disse ela. “Ele tem uma garagem.”
“Não, não estou dizendo isso”, respondeu o 

advogado. “Ele tem algum motivo?”
“Oh, cerca de cinco acres.”
Finalmente, o advogado perguntou: “Qual é o 

problema?”
Sua resposta? “Meu marido diz que não 

podemos nos comunicar”
Eu certamente posso entender a razão!
Às vezes isso acontece antes de nos casarmos. 

Um jovem escreveu à namorada e perguntou: 
“Lembro-me de escrever ontem à noite lhe 
propondo casamento, mas não consigo lembrar 
se você respondeu sim ou não. Você poderia me 
ajudar?”.

Sua namorada respondeu: “Sou muito grata por 
você ter escrito a carta. Lembro-me de dizer não 
para alguma proposta de casamento, mas esqueci 
de quem era“.

CINCO NÍVEIS DE COMUNICAÇÃO

Podemos rir de situações como essas, mas a 
verdade é que, se você e seu cônjuge não podem se 
comunicar, não podem ficar juntos. Existem cinco 
níveis básicos de comunicação:

1. O Nível Frívolo
Temos este tipo de conversa o dia todo. Ele é cheio 
de clichês sobre o clima, esportes, roupas e assim 
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por diante — na maioria das vezes nos envolvemos 
em conversa fiada, jogamos “conversa fora” apenas 
para sermos corteses ou para fazer passar a hora 
do dia quando estamos com alguém.

2. O Nível Factual
Neste nível, estamos simplesmente relatando fatos 
sem envolvimento pessoal real - quase como um 
apresentador de noticiário.

3. O Nível do Companheirismo
Aqui falamos sobre nossas ideias, julgamentos e 
filosofias. Neste nível, começamos a nos arriscar 
um pouco mais. Alguém pode rejeitar nossas ideias, 
julgamentos ou filosofias; e podemos recuar como 
resultado.

4. O Nível do Sentimento
Não apenas falamos sobre nossas ideias, 
julgamentos e filosofias, mas começamos a nos 
abrir e a dizer como realmente nos sentimos sobre 
esses fatos e esses julgamentos. Isso é o máximo 
que muitas pessoas conseguem chegar quanto às 
habilidades de comunicação.

5. O Nível da Liberdade
Este é o nível que precisamos alcançar com o 
nosso cônjuge. Aqui, estamos completamente 
abertos para compartilhar nossos sonhos, medos 
e ideias; e fazemos isto com total liberdade porque 
não temos medo da rejeição.

A INTIMIDADE DA 
COMUNICAÇÃO CONJUGAL

A palavra intimidade vem do latim intimus, que 
significa “íntimo”. Ou seja, a intimidade lida com a 
parte mais profunda do interior de seu ser – seus 
sonhos, medos, segredos, fracassos e aspirações – 
coisas que você não compartilharia com ninguém 
na Terra, exceto com alguém de sua intimidade. 
Esse é o segredo do amor duradouro.

Na Bíblia, quando marido e mulher se uniam 
no ato do casamento, era dito que tal homem 
“conheceu sua mulher”. Ser completamente 
conhecido e ainda ser amado — ser íntimo — é a 
meta suprema do casamento.

Hoje, quando as pessoas falam sobre 
intimidade, geralmente pensam em intimidade 
física. Mas intimidade física por si só não é uma 
verdadeira intimidade. Ela é na verdade vazia, sem 
sentido, porque não tem intimidade espiritual e 
psicológica. Graças a Deus, Ele nos deu um modelo 
para este tipo de comunicação conjugal íntima no 
maravilhoso livro de Cantares de Salomão contido 
na Bíblia.

Aqui, encontramos o rei Salomão e sua noiva 
Sulamita conversando um com o outro. É uma 
conversa tão íntima que quase nos envergonhamos 
ao lê-la. Mas esse livro, escrito por inspiração 
divina está na Bíblia para nos dar um modelo de 
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comunicação no casamento. Essa conversa nos 
mostra como um casal deve conversar um com o 
outro. 

Salomão e sua esposa se elogiam mutuamente 
em termos de atração física, afeição e afirmação. 
Vamos prestar atenção na conversa íntima deles.

QUATRO FATORES DA 
COMUNICAÇÃO ÍNTIMA

Há quatro coisas que gostaria que você notasse 
sobre essa conversa inspirada entre Salomão e sua 
noiva. Podemos chamá-las de quatro fatores da 
comunicação íntima.

 
1. Abundância de Palavras
Esses dois conversam muito um com o outro! De 
fato, quase 60% dos versos de Cantares de Salomão 
é um diálogo entre esses dois “amantes”, no mais 
puro sentido da palavra. 

Na medida em que você lê o texto, fica claro 
que cada um deles sentia a falta da voz do outro 
quando estavam separados. Eles elogiavam a fala 
um do outro e estavam à vontade, livres. Um era 
livre para dar sem constrangimento. O outro era 
livre para receber sem ressentimento.

Casais precisam aprender a se comunicar 
assim hoje. Muitas vezes é a esposa que deseja que 
o marido converse com ela. 

O astronauta Michael Collins estimou uma vez 
que, em um dia normal, um homem fala cerca de 
25.000 palavras, enquanto uma mulher fala por 
volta de 30.000. Isso não é uma grande diferença. 
Mas o problema, diz Collins, é que “infelizmente, 
quando eu chego em casa no final do dia, eu usei 
minhas 25.000 palavras, e minha esposa não 
começou a falar nenhuma de suas 30.000”. 

Esse é o problema do marido que pouco fala e 
da esposa que deseja conversar! Às vezes parece 
que na medida em que os anos vão passando em 
nosso casamento, os maridos vão ficando mais 
frios e aí paramos de conversar um com o outro.

Deixe-me sugerir outra razão para isso: os 
homens são voltados mais para objetivos. Uma 
esposa muitas vezes se pergunta por que o marido 
não fala com ela como ele fazia quando namoravam. 

Naquela época, ele ligava para ela e conversava 
por horas. Mas após se casarem, ele de repente 
parou de conversar. A razão é que, tendo alcançado 
seu objetivo de casamento, um homem avança e 
segue em direção ao seu próximo objetivo.

Mas as mulheres são orientadas para a segurança 
e anseiam por uma comunicação relevante. Uma 
esposa anseia por uma comunicação íntima com 
o marido. Ela tem uma crescente necessidade de 
ser tratada com atenção e consideração por parte 
dele.  Não é de admirar que isso crie um problema 
interno no casamento quando essa necessidade 
não é atendida!

Quando olhamos para o livro de Cantares de 
Salomão e pensamos sobre a “música do casamento”, 
quero dizer a todo casal, que façam da comunicação 
uma prioridade em seu relacionamento conjugal. 
Vocês devem conversar um com o outro. Tire um 
tempo, reserve tempo para conversar.

2. Palavras Pessoais
As palavras que Salomão e sua esposa Sulamita 
trocam entre si também são pessoais. Esses dois 
dizem algumas coisas muito íntimas um ao outro. 

“Eu dormia, mas o meu coração velava; e 
eis a voz do meu amado que está batendo: 
abre-me, minha irmã, meu amor, pomba 
minha, imaculada minha, porque a minha 
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cabeça está cheia de orvalho, os meus 
cabelos das gotas da noite.” (Cantares de 
Salomão 5: 2)

Num ambiente reservado ela o trata com um 
nome pessoal carinhoso: “meu amado”. Ele também 
a trata com nomes pessoais carinhosos num 
ambiente reservado, e com nomes muito pessoais. 
Espero que você também tenha nomes carinhosos 
usados em lugares reservados para com o seu 
cônjuge. 

Minha esposa Joyce e eu nos chamamos 
por nomes em lugares reservados que não 
compartilhamos com mais ninguém. Esses 
pequenos nomes são maneiras de dizer ao seu 
cônjuge: “Você é único; do tipo especial”.

A Bíblia diz que as esposas devem se submeter 
aos seus próprios maridos (Efésios 5:22). Essa 
palavra significa literalmente “submeta-se ao seu 
marido muito especial, seu marido único”. 

Marido e mulher precisam saber que eles são 
um para o outro o número um, eles são únicos. 
Tenha nomes carinhosos um para com o outro. Se 
um homem chama sua esposa de “doçura”, ele não 
deverá chamar nenhuma outra mulher de “doçura”. 

Em Cantares de Salomão 5:10, sua noiva diz: 
“O meu amado é branco e rosado; ele é o primeiro 
entre dez mil.”. Ele é o primeiro em sua vida. 
Quando um marido sussurra um nome carinhoso 
ou frase carinhosa no ouvido de sua esposa na hora 
certa e no lugar certo, ele ficará surpreso com o 
que começa a acontecer! Palavras pessoais dizem 
ao seu cônjuge: “Você é especial e ninguém mais 
pode ocupar o seu lugar”.

3. Palavras Edificantes 
Não só as palavras de Salomão e de sua esposa 
Sulamita são abundantes e pessoais, como também 

são construtivas. Observem a maneira edificante 
que eles falam um com o outro. Não há uma palavra 
destrutiva no livro — nada crítico, nada destruidor, 
nenhuma correção.

Olhe novamente para 5:2: “... e eis a voz do meu 
amado que está batendo: abre-me, minha irmã, 
meu amor, pomba minha, imaculada minha,...”. Essa 
palavra “imaculada” significa literalmente “minha 
impecável noiva”. Entretanto, tenho certeza que a 
noiva de Salomão não era realmente perfeita, mas 
você não saberia disso pela forma como ele fala 
sobre ela!

Salomão está elogiando e tratando-a com 
atenção e consideração, afirmando à sua esposa da 
maneira mais veemente possível. Em 1:9-10 ele diz: 
“Às éguas dos carros de Faraó te comparo, ó meu 
amor. Formosas são as tuas faces entre os teus 
enfeites, o teu pescoço com os colares.”.

Agora observe os versículos 15 e 16: “Eis que és 
formosa, ó meu amor, eis que és formosa; os teus 
olhos são como os das pombas. Eis que és formoso, 
ó amado meu, e também amável; o nosso leito é 
verde.”. Este homem é um verdadeiro homem 
romântico, não é?

Os homens muitas vezes se perguntam: “Por 
que não posso falar assim?”. Bem, não imagino que 
Salomão fosse capaz de falar usando metáforas, 
sem antes refletir e colocar certa dose de empenho 
e determinação. Lembrem-se, essas palavras 
não saem automaticamente de nossa boca. São 
palavras bem pensadas, muito edificantes, palavras 
que expressam o amor de seu coração.

Paulo diz em Colossenses 4:6: “A vossa palavra 
seja sempre temperada com sal...”. Assim como o 
sal adiciona sabor aos alimentos, a graça adiciona 
sabor às nossas palavras.

O sal também é um conservante, e as palavras 
que saem da natureza da graça conservarão o 
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casamento. Você sabe o que é graça? Não é dar ao 
outro aquilo que ele merece, mas o que ele precisa.

Um marido irritado pode dizer: “Minha esposa 
não merece esse tipo de fala edificante”. Uma 
esposa pode dizer a mesma coisa sobre o marido. 
Se esse for o caso, então temos mais uma razão 
para agir assim, porque é disso que os casais 
precisam! Graça é para as palavras o que a cor é 
para a arte. Precisamos aprender a nos comunicar 
com o nosso cônjuge de maneira edificante para 
que o casamento se mantenha fortalecido. 

Note que uma das principais características 
da intimidade é a aceitação. Não pode haver 
intimidade sem ela. Se você é crítico e usa palavras 
destrutivas com sua esposa, isso é um sinal que 
você não a aceita.

Você sabe por que tantos não conseguem ser 
íntimos? Porque temos medo de nos expor. Temos 
medo de sermos criticados. Se eu mostrar as 
minhas falhas e defeitos, tenho medo de não ser 
aceito. Mas a aceitação aumenta a confiança, e da 
confiança nasce a intimidade. E a intimidade só 
pode crescer onde há um ambiente de segurança e 
confiança mútua.

Quero que Joyce pense que sou maravilhoso. 
Se eu tiver receio de ser criticado, rejeitado ou 
até mesmo punido por ela, então não poderei ser 
verdadeiramente íntimo dela. Terei que usar uma 
máscara, criar uma cortina de fumaça, pretendendo 
ser algo que não sou. Mas porque sei que ela me 
ama e me aceita, não importa os meus defeitos ou 
falhas, eu sou o número um para ela. Quando sei 
disso, posso ser íntimo dela.

Existe um poder muito forte em elogiar, 
bendizer, proferir palavras abençoadoras. Elogios 
como Salomão e sua noiva fazem um ao outro, 
sem dúvida transformará o seu casamento. Em 
5:16, ela diz: “Sua boca é muitíssimo suave;...”.  Ela 

está falando de suas palavras! Sua boca era doçura 
personificada.

É incrível como a comunicação começará a 
fluir, se aprendermos a falar de maneira edificante 
e não destrutiva. Quando você fala de maneira 
destrutiva, o seu cônjuge passará a sofrer de um 
“trauma de transparência”, fazendo retroceder a 
intimidade entre vocês.

4. Palavras Apaixonadas
Parte do que você lê em Cantares de Salomão 
pode deixar você vermelho de vergonha, mas não 
há nada de conteúdo impróprio nesse livro. Pelo 
contrário, Deus quer que maridos e esposas usem 
palavras românticas um com o outro. Veja por 
exemplo, em 2:8-14:

Esta é a voz do meu amado; ei-lo aí, 
que já vem saltando sobre os montes, 
pulando sobre os outeiros. O meu amado 
é semelhante ao gamo, ou ao filho do 
veado; eis que está detrás da nossa parede, 
olhando pelas janelas, espreitando pelas 
grades. O meu amado fala e me diz: 
Levanta-te, meu amor, formosa minha, e 
vem. Porque eis que passou o inverno; a 
chuva cessou, e se foi; aparecem as flores 
na terra, o tempo de cantar chega, e a voz 
da rola ouve-se em nossa terra. A figueira já 
deu os seus figos verdes, e as vides em flor 
exalam o seu aroma; levanta-te, meu amor, 
formosa minha, e vem. Pomba minha, que 
andas pelas fendas das penhas, no oculto 
das ladeiras, mostra-me a tua face, faze-
me ouvir a tua voz, porque a tua voz é doce, 
e a tua face graciosa.
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Palavras de amor podem sair dos sentimentos, 
mas nem sempre. Na maioria das vezes, os 
sentimentos é que são expressos por meio das 
palavras. Se você não acredita nisso, não recuse 
antes de tentar! 

Um grande repertório de palavras pessoais, 
edificantes e apaixonadas sustentará o seu 
casamento. Elas repararão sentimentos feridos. Na 
verdade, suas palavras vão fazer crescer o amor. 
E esse é o propósito que Deus nos tem dado em 
Sua santa Palavra para comunicação entre marido 
e mulher.

O COMPROMISSO DA 
COMUNICAÇÃO CONJUGAL

Sei que não será fácil colocar em prática tudo 
o que aqui tem sido dito. Para ter esse tipo de 
comunicação em seu casamento, você deve estar 
disposto a se ajustar. Por vezes regredimos porque 
somos apenas humanos. Este provavelmente ainda 
é o meu maior desafio..., aprender a me comunicar 
com minha amada esposa. 

O marido é quem provavelmente precisa mais 
se ajustar. Em quase todo aconselhamento de casal, 
é o marido que não fala. A esposa tem necessidade 
da intimidade. Ela anseia por comunicação. 

Sabe de uma coisa, eu descobri que às vezes 
uma esposa coloca seu marido em um “beco sem 
saída” só para fazê-lo falar! A esposa vai continuar 
forçando-o até conseguir colocá-lo num beco sem 
saída, e então... BUM! Ele explode. É terrível, eu sei, 
mas ela diz: “Pelo menos tenho agora toda a sua 
atenção”. 

É claro, ela provavelmente não fez isso por 
esse motivo, pelo menos conscientemente, mas 
subconscientemente pode haver algo nela que a 
fez preferir ter uma discussão com o marido, em 
vez de ver o assunto ser ignorado por ele. Uma 
esposa busca e quer que haja comunicação.

Mas os homens simplesmente não querem 
conversar. Uma mulher disse: “A única vez que 
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meu marido fala comigo é quando ele quer comida, 
sexo ou deseja mudar de canal na TV”. Os homens 
simplesmente não falam, mas acredito que são os 
homens que precisam conversar.

Você já reparou um problema peculiar em 
todos os livros sobre casamento, intimidade e 
comunicação? O problema com esses livros é que 
os homens não os leem.

A maioria dos livros e artigos de revistas 
sobre intimidade é escrita por mulheres. Quais 
são os assuntos abordados? “Cinco maneiras de 
desenvolver proximidade em seu casamento”, 
“Alcançar a intimidade com o seu amado” e “Como 
ter harmonia no lar”. 

Na contramão, o que há nas revistas 
masculinas? “Como reformar sua garagem”, “Como 
dobrar sua quilometragem de gasolina” e “Como 
obter sucesso no mercado de ações”.

Essa é a diferença, só que nós homens devemos 
também admitir nossa culpa e nos empenhar 
para mudar isso. Por quê? Bem, porque existem 
muitas barreiras naturais que nos impedem de nos 
comunicar com nossas esposas. 

Existem diferenças emocionais, por exemplo. 
Os meninos são ensinados a não mostrar suas 
emoções, não é verdade? Então, como homens, 
tentamos ser “durões” e não expor nossas 
emoções. No entanto, demonstramos um sinal de 
fraqueza agindo assim. Depois, há o mito machista 
de que homens de verdade são totalmente 
autossuficientes.

Uma parte do silêncio dos homens é também 
para mostrar que estamos em total controle. Eu 
estava conversando com alguns homens sobre 
como os homens são teimosos. Confessamos que, 
como homens, dirigimos nossos carros por meia 
hora sem saber onde estamos em vez de parar em 

um posto de combustível para pedir instruções! 
Por que isso? 

Ah meu amigo, há algo no homem que 
deseja impressionar sua companheira: “Estou no 
controle!”. Mas nós sabemos que não estamos. 
Portanto, os homens precisam se ajustar, e isso dói. 
Mas, mulheres, não sejam muito duras conosco. 
Uma esposa também precisa se ajustar.

Eu preciso dizer isso para todas as mulheres. 
Seu marido não é como você; ele nunca será como 
você; e você precisa aceitar isto. É por isso que 
precisamos tentar entender os sentimentos uns 
dos outros. 

Precisamos trabalhar nessa coisa de intimidade 
e comunicação no casamento. Isso lhe dará uma 
liberdade incrível e vale todo o esforço! Você nunca 
chegará à perfeição, mas você precisa começar se 
quiser ter um lar feliz.

O Dr. Christian Barnard, um dos homens mais 
famosos do mundo, escreveu uma das histórias 
mais tristes que já li. Ele estava cuidando do coração 
de todo mundo, exceto o coração da pessoa a 
quem mais amava. Não deixe isso acontecer com 
o seu casamento. Comprometa-se em estabelecer 
uma comunicação amorosa e edificante no seu 
casamento.



APELO

Meu amigo, você já entregou a sua vida ao Senhor 
Jesus Cristo? Você tem certeza que se morrer 
neste momento, você irá direto para o céu? Se não, 
por favor, deixe-me lhe dizer como você pode ser 
salvo, na autoridade da Palavra de Deus.

ADMITA SEU PECADO
Primeiro, você precisa entender e admitir que você 
é um pecador. A Bíblia diz: “... Não há um justo, 
nem um sequer.” (Romanos 3:10). “Porque todos 
pecaram e destituídos estão da glória de Deus” 
(Romanos 3:23). O pecado é uma ofensa contra 
Deus que carrega uma penalidade séria: “Porque o 
salário do pecado é a morte [separação eterna do 
amor e misericórdia de Deus], mas o dom gratuito 
de Deus é a vida eterna, por Cristo Jesus nosso 
Senhor.” (Romanos 6:23).

ABANDONE SEUS ESFORÇOS
Segundo, você deve abandonar qualquer esforço 
para se salvar. Se pudéssemos nos salvar, a morte 
de Jesus seria desnecessária! Mesmo a “adoção 
de uma religião” não levaria você para o céu. A 
Bíblia diz que “... não pelas obras de justiça que 
houvéssemos feito, mas segundo a sua [de Deus] 
misericórdia, nos salvou, ...” (Tito 3:5). Salvação é 
pela graça de Deus, “Não vem das obras, para que 
ninguém se glorie;” (Efésios 2:8-9).

RECONHEÇA O PAGAMENTO DE CRISTO
Terceiro, você deve crer que Jesus Cristo, o Filho de 
Deus, morreu por seus pecados. “Mas Deus prova 
o seu amor para conosco, em que Cristo morreu 
por nós, ...” (Romanos 5:8). Isso significa que Ele 
morreu em seu lugar. A sua dívida de pecado foi 
paga pelo sangue de Jesus Cristo, o qual “... nos 
purifica de todo o pecado.” (1 João 1:7).

ACEITE CRISTO COMO SEU SALVADOR
Quarto, você precisa colocar a sua fé somente em 
Jesus Cristo para a sua salvação. “Crê no Senhor 
Jesus Cristo e serás salvo” (Atos 16:31). A salvação 
é um presente de Deus para você! “... , mas o dom 
gratuito de Deus é a vida eterna, por Cristo Jesus 
nosso Senhor” (Romanos 6:23). “E em nenhum 
outro há salvação, porque também debaixo do céu 
nenhum outro nome há, dado entre os homens, 
pelo qual devamos ser salvos.” (Atos 4:12).

Ore de coração esta simples oração:

Querido Deus, eu sei que sou um pecador. Eu 
sei que Tu me amas e quer me salvar. Eu sei 
que não posso me salvar. Jesus, eu creio que 
Tu és o Filho de Deus, que morrestes na cruz 
para pagar por meus pecados. Eu creio que 
Deus Te ressuscitou dos mortos. Eu agora 
abandono os meus pecados, e pela fé, recebo-
Te como meu Senhor e Salvador. Perdoe meus 
pecados e salve-me, Senhor Jesus. Em Teu 
nome eu oro, Amém.

Se você fez esta oração hoje, por favor, entre 
em contato nos informando sobre a sua decisão 
no endereço localizado atrás deste livreto. Então, 
procure uma igreja cristã perto de sua casa que 
honre a Cristo e creia na Bíblia. Vá até o pastor 
dessa igreja e diga a ele o que Deus tem feito em 
você. Ele vai se alegrar com você, e nós também!



P A S T O R
A D R I A N  R O G E R S

Direcione as pessoas 
para as Escrituras

e então saia da frente.

PO Box 38400  |  Memphis TN 38183-0400

PODEMOS CONTAR COM O SEU 
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É difícil neste mundo atual de ritmo acelerado 
e de pessoas centradas em si mesmas encontrar 

ensinamento bíblico de qualidade, ensino didático 
que simplifi que verdades profundas para aplicação 

à vida cotidiana. O AMOR VERDADEIRO (Love 
Worth Finding) entende esta luta  e procura 

ajudar Cristãos a crescer mais profundamente 
em sua fé através dos ensinamentos sempre 
atuais do pastor e professor Adrian Rogers.

Estamos comprometidos em oferecer o fácil 
acesso para pessoas que não são cristãs e para 

crentes novos e de longa data a sabedoria bíblica 
que o Pastor Adrian Rogers compartilhou com 
clareza e de maneira franca durante toda a sua 

vida. Nosso desejo é que todas as pessoas possam 
fortalecer seus relacionamentos com Deus ao 

proclamarmos o Evangelho de Jesus Cristo.
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