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Prioridades no Lar 

Sabemos que para estar aptos para algumas situações 

nas nossas vidas é preciso de capacitação, por 

exemplo, estudamos para entrarmos em uma 

faculdade e nos dedicamos por anos para começar a 

exercer uma profissão, ainda que não seja por uma 

faculdade, existem cursos preparatórios ou 

treinamentos que nos permitem conseguir empregos 

em diversas áreas. Outro exemplo é que para dirigir 

precisamos passar por uma série de testes antes de 

oficialmente começarmos a conduzir um carro por vias 

públicas. Para tudo é exigido um preparo. 

Perceba que geralmente (e infelizmente) não somos 

preparados para o casamento. Casais com o interesse 

de casar somente se apresentam em um cartório e 

saem de lá com uma das maiores decisões de suas 

vidas tomadas, mas na maioria das vezes sem saber 

como será a vida dali pra frente. Poucos tem a 

oportunidade de fazer um curso para noivos ou casais, 

outros não tiveram bons exemplos dentro de casa e 

sem perceber começarão a imitar atitudes que 

presenciavam na sua primeira família no casamento.  

Também existem pessoas que não tiveram uma família 

estruturada e com isso não têm um modelo 

consolidado a seguir na sua nova família. 

Grandes problemas no casamento ocorrem pelo fato 

do casal não saber conversar sobre seus papeis ou pelo 

fato de um ou outro não querer/saber assumir seus 

papeis e prioridades no lar. Muitos se casam e querem 

continuar vivendo a vida de solteiro, mal sabem que 

dali pra frente tudo mudou e que é necessário um novo 

estilo de vida. 

 “Maridos, vós, igualmente, vivei a vida comum do lar, com 

discernimento; e, tendo consideração para com a vossa 

mulher como parte mais frágil, tratai-a com dignidade, 

porque sois, juntamente, herdeiros da mesma graça de 

vida, para que não se interrompam as vossas orações" 

1 Pedro 3:7 

 

Este texto me chamou muito a atenção, “vivei a vida 

comum do lar”, é incrível como estamos vivendo um 

tempo onde a facilidade da nossa geração nos faz 

perder conhecimentos, experiências e momentos em 

família.  Se é necessário levar alguém em algum lugar, 

pegamos um aplicativo, se é preciso se alimentar, já 

não nos preocupamos mais em fazer a comida pois 

também temos acesso a aplicativos que nos entregam 

em minutos a comida que quisermos. Se algo quebra 

em casa, serviços de “marido de aluguel” ou aplicativos 

com este foco também resolvem o que for necessário.  

Hoje vemos homens que mal sabem ligar uma 

furadeira, não tem ideia da diferença entre 

ferramentas ou pra que servem. Temos nos isentado 

de responsabilidades em muitos momentos do nosso 

dia a dia, a praticidade tem roubado o espaço da vida 

em comum, a “terceirização” de responsabilidades faz 

com que homens e mulheres não tenham sua 

autonomia no casamento, continuam com 

dependências externas para tantas situações, até 

mesmo perante a brigas/conflitos, tendem a envolver 

terceiros para conseguirem uma solução pois não 

sabem lidar com este tipo de coisa. 

Sempre queremos dar o nosso melhor em todo lugar, 

investimos muito no nosso trabalho, na nossa igreja, 

com amigos, na academia, mas muitas vezes quando é 

necessário fazer algo comum para nossa casa, 

procuramos alguém que possa fazer em nosso lugar, 

não é mesmo? Invista tempo no seu casamento, invista 

atitudes, dê atenção, seja proativo, não terceirize 

aquilo que você sabe que é sua responsabilidade. Não 

é por acaso que vemos casamentos longos e 

duradouros, tenha certeza de que muito foi investido 

para chegarem até ali. Faça o mesmo! 

É preciso entender que nosso lar é nossa prioridade, 

coisas simples e comuns da nossa rotina vão nos 

moldar, nos capacitar, vão nos fazer sermos espelhos 

dos nossos filhos, vão gerar memórias na sua vida. 

 

 
Desafio da Semana 

 

Talvez estamos magoando nosso cônjuge e não sabemos. 

Conversem com sinceridade e questionem um ao outro se 

existe algum papel, responsabilidade ou prioridade que não 

está sendo cumprido por vocês. Conversem sobre as 

expectativas que um tem com relação ao outro e que não 

estão sendo atendidas na vida comum do lar de vocês. 

Obs: Não é momento para desculpas, ouça o que for dito e 

trabalhem para melhorar. 

 

Texto para meditarem juntos 

1 Pedro 3:1-7 


