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Nudez do Casal 
 
Ouvimos diversas vezes que durante um 

relacionamento só conhecemos um ao outro com o 

tempo, geralmente descobrimos como o outro 

realmente é quando ocorre um lapso de nervosismo ou 

irritação, também não é incomum ouvirmos: “eu não 

sabia que ele(a) fazia isso”, “eu não sabia que ele(a) era 

assim”, é bem provável que você já tenha ouvido 

alguém se queixar desta forma. Quando casamos, 

começamos a perceber jeitos, manias, costumes e 

diversas outras coisas que não eram tão latentes no 

namoro/noivado mas que começam a ter bastante 

relevância no casamento. 

 

De uma forma muito parecida, alguns “segredos” 

nunca antes revelados começam a aparecer nos 

relacionamentos, provavelmente você que está lendo 

este texto já ouviu alguma situação do seu cônjuge que 

você não sabia e ficou um pouco desconfortável, não é 

mesmo? Mas não se preocupe, é muito comum termos 

os nossos “segredos”. (pelo menos até terminar de ler 

este estudo 😊) 

 

O homem e sua mulher viviam nus, e não sentiam 

vergonha. 

Gênesis 2:25 

Acho que nunca vamos conseguir entender a pureza e 

liberdade que havia no Éden, no texto acima vemos 

que Adão e Eva viviam nus e não tinham vergonha um 

do outro, apesar de ser algo totalmente físico, o ponto 

que queremos trazer hoje não é sobre este tipo de 

nudez, mas sim, de uma nudez com relação a 

sentimentos, pensamentos, tentações e segredos que 

temos e ninguém sabe. 

Pouco depois do trecho lido acima, em Genesis 3 

começamos a ver o relato da queda do homem e quero 

chamar a sua atenção para perceber que o paraíso não 

começa a ser ameaçado no momento em que Eva come 

do fruto, mas no momento que ela começa a desejar o 

fruto: 

Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao 

paladar, era atraente aos olhos e, além disso, desejável 

para dela se obter discernimento, tomou do seu fruto, 

comeu-o e o deu a seu marido, que comeu também. 

Gênesis 3:6 

Sinceramente eu não vejo problemas de algo ser 

agradável ou atraente, na realidade isso só se torna um 

grande problema quando começa a mexer com nossos 

sentimentos e vira um desejo. Entre nós, você acha que 

Eva olhou somente aquele dia para o fruto daquela 

árvore? Eu acredito que Eva já tinha desejado aquilo há 

muito tempo, o problema é que muito provavelmente 

ela nunca contou esse segredo para Adão, do contrário, 

será que juntos não teriam tomado uma atitude 

diferente quanto a esse desejo assim que ele 

começou? 

 

O que não percebemos é que diariamente também 

ameaçamos o nosso “paraíso”: o relacionamento com 

nosso cônjuge e principalmente o nosso 

relacionamento com Deus. Quantas vezes situações no 

nosso dia a dia geram desejos nos nossos corações e 

não temos coragem de compartilhar com nosso 

cônjuge? Quem sabe vemos uma pessoa atraente, algo 

nas redes sociais ou sites que se tornam desejáveis, até 

mesmo um descontrole financeiro ou sentimentos 

maus em nossas mentes? 

 

O diabo não tem o controle sobre nossas mentes, mas 

de acordo com as expressões do nosso corpo como 

olhares, gestos ou movimentos sabemos facilmente a 

intenção de pessoas, não é mesmo? Imagine o diabo 

olhando para os nossos comportamentos? É a partir 

daí, com estas brechas, que são lançados os dardos 

inflamados do maligno: pensamentos, ideias e 

sugestões que começam a gerar segredos e desejos 

que nos aprisionam. A força do diabo está nos nossos 

segredos! 

 

Nós temos muita facilidade de ficar “nus” com tantas 

pessoas, mas não conseguimos ficar “nus” com a nossa 

própria família. Também aceitamos problemas de 

tantas pessoas e sempre até queremos ajudar a todos 

independente da gravidade da situação, mas quando o 

assunto vem de alguém da nossa própria casa, temos o 

hábito de julgar, condenar e até mesmo tratar com 

ironias. 

 

Que hoje você venha entender sobre a importância de 

confessarmos uns aos outros, e não ter vergonha da 

sua “nudez”, seja ela qual for! Muitas coisas poderiam 

ser evitadas se no momento de um primeiro desejo as 

pessoas já conversassem entre si e expusessem seus 

segredos! Orem uns pelos outros, estejam “nus” e 

desarmados em todos os sentidos, ajudem e 

confessem um ao outro pois Deus vai agir em favor de 

vocês. 
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Desafio da Semana 

 

Faça uma análise de situações na sua vida que são segredos 

que têm te aprisionado, ore a Deus pedindo coragem para 

que você consiga confessar e se libertar delas. Não tenha 

vergonha de pedir ajuda ao seu conjugê. 

Texto para meditarem juntos 

Tiago 5:16 


