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Sobretudo, amem-se sinceramente uns aos outros, porque o amor 

perdoa muitíssimos pecados. Sejam mutuamente hospitaleiros, sem 

reclamação. Cada um exerça o dom que recebeu para servir os ou-

tros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas 

formas.

Como é precioso quando assumimos mutuamente o compromisso 

de amarmos uns aos outros, sem colocar condições ou restrições 

para que isto aconteça, mas, simplesmente nos dedicando para 

que este compromisso se cumpra.

Quando nos unimos no matrimônio, assinamos um contrato legal 

perante os homens, que traz uma responsabilidade limitada de nos-

sa união. Porém, fazemos uma aliança, de responsabilidade ilimi-

tada, perante Deus e perante o nosso cônjuge. 

Esta aliança tem um alto valor, um compromisso de lealdade - de 

amor, honra, cuidado, respeito - entre outros investimentos que 

fazemos com nosso cônjuge. Unimos nossas forças para a mútua 

proteção, na alegria ou na tristeza, na saúde ou doença, até que a 

morte nos separe.

Mas, não são raras as vezes que nos deparamos com situações em 

que, inconscientemente pensamos ou desejamos agir de forma er-

rada, o que já é um ato de pecado, e violamos o compromisso fir-

mado. São nestas situações que nos lembramos que um contrato 

legal não vai mudar em nada o que sinto e o compromisso que te-

nho por meu cônjuge, mas sim, o amor e a aliança que tenho com 

ele(a).

Stephen Kanitz em “O Contrato de Casamento”, diz que “o objeti-

vo do casamento não é escolher o melhor par possível com quem 

você prometeu amar para sempre”. “Casamento é o compromisso 

de aprender a resolver as brigas e as rusgas do dia a dia de forma 

construtiva, o que muitos casais não aprendem e alguns nem ten-

tam aprender”.

Decida exercer o perdão ao seu cônjuge através do amor e dom 

que recebeu de amar e servir.  Renovem seus compromissos dia-

riamente com empatia e administrando graça semelhante a que 

Deus tem por nós. Desta forma podemos alcançar lugares inima-

gináveis e nossa caminhada se torna mais leve e agradável.


