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Fidelidade e Confiança 

Todo casamento é pautado em um relacionamento no 

qual se espera que ambos cooperem para alcançar o 

objetivo principal do casal: fazer um ao outro feliz, 

realizando os sonhos, conquistando vitórias e 

vencendo os momentos difíceis, sempre junto um do 

outro.  

Neste contexto, duas palavras saltam aos olhos: 

fidelidade e confiança. Claro que atualmente essas 

palavras estão muito conectadas com fidelidade 

sexual, porém podemos ampliar esse entendimento 

para outras áreas da vida do casal: 

1. Nas finanças – é importante que ambos reflitam se 

estão gastando aquilo que combinaram com o 

cônjuge ou se sempre estão dando um jeitinho de 

gastar a mais. Se ambos estão poupando aquilo 

que combinaram que iriam poupar ou sempre dão 

desculpas de que não deu. Aqui é importante 

analisar que jeitinho e desculpas não são aquelas 

despesas que não se pode evitar, como 

emergências, mas sim aquele restaurante a mais, 

aquela compra a mais, o sapato a mais. 

2. No casamento – é necessário que se reflita se cada 

um está honrando o seu cônjuge nas conversas e 

interações sociais. As amizades no trabalho, 

faculdade ou qualquer outro lugar são saudáveis? 

É possível replicar os mesmos comportamentos 

desses ambientes na frente do meu 

marido/esposa? O apelido que eu uso com meus 

amigos eu falaria na frente do marido/esposa? 

Chocolate, almoço, refrigerante, gentilezas em 

geral quando destinadas a uma pessoa tem que ser 

sempre ao cônjuge, a mais ninguém. 

3. Nos meus bens - o celular, o computador, o carro, 

tudo honra a Deus e ao meu cônjuge? O que 

assisto, converso e ouço faz parte do que posso 

compartilhar e mostrar ao meu marido/esposa? 

Não é prudente por exemplo, um homem ter a 

prática de dar carona para mulheres sem a 

presença da sua esposa. 

4. No meu falar - eu reclamo do meu marido/esposa 

para os outros (amigos, pastores, pais)?  Parece 

algo sutil, mas é um dos principais erros das 

pessoas no que diz respeito à fidelidade e 

confiança. 

Deus nos chama à prática da fidelidade porque Ele é o 

exemplo perfeito, sua essência é fidelidade: 

“Fiel é Deus, o qual os chamou à comunhão com seu Filho 

Jesus Cristo, nosso Senhor." 

1 Coríntios 1:9 

 

“Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para 

perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda 

injustiça.” 

1 João 1:9 

 

“Não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos 

homens. E Deus é fiel; ele não permitirá que vocês sejam 

tentados além do que podem suportar. Mas, quando forem 

tentados, ele mesmo providenciará um escape, para que o 

possam suportar” 

             1 Coríntios 10:13 

 

Esses versículos nos mostram que em todas as 

circunstâncias que tratamos até aqui e que somos 

chamados a fidelidade, somos capacitados por Deus 

para o fazermos. Ele nos dá o escape em todo tempo 

para mantermos a fidelidade e consequentemente 

estimular cada vez mais a confiança em nosso 

relacionamento conjugal. 

Temos que nos apoiar todo o tempo nessa Palavra, 

entendendo que somos sim capazes de vencer e fugir 

das tentações e nos manter em uma vida de santidade 

e honra à nossa aliança com Deus e com nosso cônjuge. 

Precisamos pedir ao Espírito Santo que nos auxilie 

diariamente a nos lembrar dessa Palavra e nos fazer 

perceber as situações em que precisamos alterar o 

nosso comportamento. 

E assim, vivendo uma rotina de fidelidade permite-se 

estabelecer de forma saudável e segura a confiança 

entre o casal. A confiança é algo muito sério, 99% de 

confiança em algo é igual a 0% de confiança, ou se tem 

ou não tem.  

Novamente temos em Deus o nosso exemplo de 

confiança perfeito: 

“Deus não é homem para que minta, nem filho do homem 

para que se arrependa. Acaso ele fala e deixa de agir? 

Acaso promete e deixa de cumprir.” 

                Números 23.19 
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Nós somos falhos, quebramos promessas, aquilo que 

combinamos e até mesmo, no limite, a aliança que 

fazemos com nosso cônjuge. Mas temos em Deus um 

intercessor fiel, Jesus Cristo, que nos limpa do pecado 

e nos apresenta um vivo e novo caminho que permite 

que reestabeleçamos a confiança quebrada e a faça 

ainda mais resistente que no passado, desde que nos 

apeguemos a Ele e busquemos Nele que é perfeito, fiel 

e justo, as Palavras de vida eterna que iluminam o 

nosso caminho. 

 

 
Desafio da Semana 

 

Converse com seu cônjuge e entenda se algum 

comportamento está afetando a confiança entre vocês, em 

todas as áreas, compartilhem se estão confortáveis com o 

comportamento um do outro e cheguem juntos a conclusão 

do que pode ser melhorado. 

Texto para meditarem juntos 

1 Coríntios 10.13 


