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Como convidar Jesus para o nosso 
relacionamento? 

Me lembrando da organização do meu casamento, 

vejo como foi complicado fazer a lista de convidados! 

Conciliar os desejos dos noivos com a família, querer 

chamar parentes que nem temos contato, amigos que 

não vemos a anos ou até mesmo pessoas que estão 

no nosso dia a dia naquele período, mas que no fundo 

não fazem parte da nossa história. Não importa se 

vocês estão noivos e planejando o casamento ou 

casados, sei que também passaram, estão passando 

ou vão passar por isso, e, convenhamos que é um 

certo transtorno. 

Em João 2, temos um casamento muito famoso na 

Bíblia, uma história conhecida onde Jesus realizou o 

primeiro milagre (importante que vocês leiam até fim 

no v11), mas algo me chamou atenção logo no início: 

No terceiro dia houve um casamento em Caná da Galiléia. A 

mãe de Jesus estava ali; Jesus e seus discípulos também 

haviam sido convidados para o casamento. 

João 2:1-2 

Como falamos acima, diversos tipos de pessoas são 

convidados para o nosso casamento, mas tem uma 

diferença grande entre alguém ser convidado para 

alguém que temos intimidade.  

Vamos supor que algo viesse a dar errado no dia da 

festa do nosso casamento, quem seriam as pessoas 

que se levantariam para tomar uma atitude e resolver 

aquele problema? Muito provavelmente os 

amigos/familiares próximos, aqueles que amam, que 

conhecem, que estariam sensíveis a qualquer 

situação. 

Acho difícil entender a magnitude do problema que 

esse casal teve durante a festa quando o vinho 

acabou, mas Jesus como amigo, se importou e estava 

atento às necessidades, isso não tem outra 

explicação, é intimidade. 

Ainda falando sobre os convidados do nosso 

casamento, quantos amigos continuaram ou não nas 

nossas vidas? Quantas pessoas você convidou para o 

seu casamento e hoje vocês não têm mais contato 

nenhum? 

Será que seu relacionamento de vocês com Jesus não 

está da mesma forma? Um dia vocês já o convidaram 

para fazer parte das suas vidas/relacionamento, mas 

hoje, talvez já não tem mais o mesmo contato. 

No livro “O propósito da Família” do Pr. Luciano 

Subirá li algo muito tremendo! Sabemos que a três 

dobras do cordão é o casal e Jesus (Eclesiastes 4:12), 

assim, sabemos o quão importante é ter esse 

relacionamento com Deus, mas de uma maneira 

ilustrativa através de um triângulo aprendi que 

quanto mais o marido e a esposa sobem em direção a 

Deus, mais próximos ficam um do outro! 

 

 
 

Que coisa incrível, não é mesmo!? Quanto mais 

intimidade com Deus, mais próximos estaremos um 

do outro!  

Talvez no dia a dia tentamos sempre ter razão, 

discutir quem pode ou não pode fazer algo, perdemos 

tanto nosso tempo com coisas fúteis, porém, quando 

ambos estão centrados com o mesmo foco em Deus, 

isso tudo se torna muito secundário. 

A partir de hoje precisamos mudar a nossa postura 

como casal com relação a Jesus. É preciso mais do que 

convidar para estar com conosco, é necessário 

intimidade! Intimidade que só é possível através de 

relacionamento.  

Comecem hoje mesmo ter esse relacionamento! 

Como? Através de rotinas espirituais bem sólidas e 

constantes, praticando oração e leitura da palavra 

juntos e diariamente! 

 

 

Desafio da Semana 

Separe um tempo entre você e seu(sua) 

esposo(a)/noivo(a) diariamente para oração e leitura 

da palavra, crie uma intimidade com Jesus o quanto 

antes e discutam sobre o que aprenderem juntos. 

 

 Texto para meditarem juntos 
 

João 15:1-17 

DEUS 

MARIDO ESPOSA 
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