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A Santidade no Casamento 

Nas ministrações anteriores falamos sobre alguns 

passos da santificação que precisamos dar: o controle 

das nossas palavras; aquilo que nos influencia ou o que 

nos deixamos influenciar; lugares que habitamos; 

companhias; mídias sociais; internet e tantas outras 

coisas. Demos um foco muito grande em pequenas 

atitudes nossas do dia a dia que precisamos examinar 

para não cair em um piloto automático e pecar sem 

perceber. 

E antes de continuar sobre a santidade que temos que 

praticar, precisamos entender que a bíblia nos mostra 

desde o inicio que somos diferentes de toda a criação 

de Deus por um motivo muito forte: somos imagem e 

semelhança dEle. Ele nos criou do barro com suas 

próprias mãos e soprou o fôlego de vida, nos fazendo 

alma vivente. (Gênesis 2:7) 

Analisando este versículo percebemos com clareza o 

homem como um ser integral composto com espírito, 

alma e corpo. O autor Kenneth Hagin traz uma 

ilustração bem dinâmica sobre a “tricotomia” do 

homem: “Somos um espírito, temos uma alma e 

habitamos em um corpo”, assim fica mais fácil 

entender, não é mesmo? 

Sabendo então sobre isso, quando falamos em 

santificação, o que exatamente precisamos santificar? 

Que o próprio Deus da paz os santifique inteiramente. Que 

todo o espírito, alma e corpo de vocês seja conservado 

irrepreensível na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. 

1 Tessalonicenses 5:23 

 

Esse versículo é muito claro! Na versão acima (NVI), a 

tradução mostra que devemos ser inteiramente 

santos, não há um só espaço em nós que escapa da 

santidade. De uma forma extremamente resumida: 

Para o espirito: Com a fé na salvação em Cristo Jesus, 

devemos aperfeiçoar continuamente o nosso espirito, 

antes morto mas agora vivo, na oração e na palavra. É 

no espirito que temos a comunhão com Deus. 

Romanos 8:14-16 | Provérbios 20:27  

Para a alma: Precisamos renovar a nossa mente e o 

nosso entendimento, mudar nossas práticas de acordo 

com a palavra de Deus. Tiago 1:21 | Romanos 12:2 

Para o corpo: Precisamos do domínio próprio, fugir das 

tentações, imoralidades e obras da carne, além disso, 

cuidar do nosso corpo também é algo de total 

responsabilidade. Não há um só lugar do nosso corpo 

que não seja exigida a santidade. Romanos 12:1 | 

Gálatas 5:24 

Depois de todo esse panorama extremamente macro 

sobre santidade, precisamos entender que o nosso 

casamento precisa também de constante santificação 

em todos estes aspectos conforme Paulo nos ensina 

em 1 Tes 5:23, portanto, nosso espirito, alma e corpo 

precisam santificar o nosso cônjuge, como? Exercendo 

o amor nessas 3 dimensões. 

O novo testamento com sua escrita no grego, vemos o 

amor também em 3 dimensões:  

Percebemos toda essa conexão do espirito, alma e 

corpo com essas 3 dimensões do amor totalmente 

aplicadas ao nosso casamento: 

Espírito: praticar o amor ágape decidindo amar o nosso 

próximo mais próximo sem esperar nada em troca, 

ainda que ele(a) não mereça. Ágape é amor que não 

conseguimos aplicar com o que aprendemos no 

mundo, é um amor que só vem de Deus e por isso é 

espiritual. É o amor que vemos em 1 Coríntios 13:4-8. 

(Tema abordado na Ministração 02) 

Alma: praticar o amor philos com nossas atitudes, com 

aquilo que falamos, não dando lugar reclamações, 

renovando a nossa mente para dizer coisas de modo 

santo, pedir para Deus o discernimento de como falar, 

assim como diz em Mateus 7:3-4, aprendemos que o 

cisco no olho do nosso irmão dever ser retirado de 

maneira suave, com um sopro, já as traves que nós 

temos precisam ser removidas com força. Precisamos 

com todo o nosso intelecto, sentimento, gostos, fazer 

nosso cônjuge se sentir amado, evitando chateações e 

tristezas com nossas atitudes. (Temas abordados na 

Ministração 05, 06 e 07) 

Corpo (aos casados): praticar o amor eros 

constantemente. Esta é uma das áreas que o diabo 

mais atua. Cada vez mais vemos casais que nem se 

beijam mais, não se preocupam em se cuidar e se 

preparar um para o outro. Por falsas instruções 

acreditam que a relação sexual pode ser algo que 

desagrada a Deus, se sentem mal por alguma raiz de 
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pornografia e não percebem o quão maravilhoso e 

santo é ver o próprio Deus agir no casamento dentro 

da relação sexual, um santificando o outro através do 

próprio corpo! É preciso santificar nosso corpo, deixar 

toda e qualquer imoralidade, preparar para que o 

nosso cônjuge se sinta bem, um toque pode curar, e 

você tem a liberdade total do toque em todo corpo do 

seu cônjuge, aproveite! A santificação do corpo dentro 

do casamento não pode ser negligenciada ou 

esquecida. 

 

 
Desafio da Semana 

 

Aos casados: Pedir para que Deus mostre em quais atitudes 

você está falhando com seu cônjuge em cada uma das 

esferas abordadas nessa ministração (espirito, alma e 

corpo). Se possível, faça uma lista de coisas que na sua visão 

não estão legais, ao finalizar, compartilhe com seu esposo(a) 

e pergunte se existe algo mais que está atrapalhando o 

relacionamento de vocês para a santificação total: espirito, 

alma e corpo. 

Aos noivos: a santidade exige separação, a prática do amor 

ágape e philos é permitida, porém, o eros ainda não, e, sua 

prática é condenada como imoralidade sexual fora do 

casamento. Faça uma avaliação/lista individual daquilo que 

está separando vocês de uma santificação total em Deus, 

dentro ou fora do seu relacionamento, agora é um momento 

de decisões e de começar certo, lembrem-se: para um 

casamento dar certo ambos precisam amar mais a Jesus do 

que um ao outro. Dependendo do resultado dessa 

avaliação/lista, conversem para rever prioridades e ajustar 

qualquer situação antes de tomarem uma das maiores 

decisões da vida de vocês. 

Texto para meditarem juntos 

Gálatas 5:19-25 
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