
SE  ALGUÉM  QUISER  PREVALECER  CONTRA UM,  OS  DOIS  LHE  RESISTIRÃO;  E  O
CORDÃO DE TRÊS DOBRAS NÃO SE QUEBRA TÃO DEPRESSA.

Eclesiastes 4:12

INTRODUÇÃO
Não seríamos sinceros se disséssemos a estes dois jovens que este culto marcaria a vitória  

final e permanente sobre as lutas que se levantaram, oferecendo resistência ao progresso deles.
Normalmente os jovens tem planos, tem sonhos. Ainda lhes falta a experiência, mas tem  

energia  e  disposição  para  avançar,  para  conquistar  e  descobrir.  Não  estão ainda  prontos  para  
enfrentar muitas resistências naturais da vida. Mas apesar de pouca experiência, muitos encontram 
na vida a dois um potencial extraordinário, ainda não experimentado na individualidade vivida até  
ali.

Estamos aqui para testemunhar de uma decisão tomada em conjunto. E como pastor deles, 
por um tempo, pude acompanhar o período em que as grandes decisões a respeito da vida a dois  
começaram a ser consideradas. Lembro-me de quando perceberam que a primeira coisa em que  
deviam concordar era quanto à comunhão com Deus. Que não poderiam lançar nem uma pedra em 
seu alicerce,  antes de estabelecerem a Jesus como Pedra Angular nessa nova casa.  A partir  daí  
enfrentaram muitas oposições, muitas resistências. Mas nunca estiveram sozinhos, pois o Senhor  
Jesus sempre foi solicitado, e, gentil como é, sempre lhes atendeu as orações.

Vamos ver nesta noite como o casamento bíblico é um consórcio entre o Criador e dois seres 
criados. Veremos que como o cordão de três dobras resiste àquilo que tão depressa tem quebrado  
lares e famílias, trazendo amargura e decepção.

A PRIMEIRA DOBRA
A primeira dobra representa a atitude do homem quando ele é forte o suficiente para se  

dobrar diante da sua esposa, para atender às necessidades e – na medida do possível – aos desejos  
de sua companheira. A carta aos Coríntios nos afirma que o homem casado cuida das coisas do  
mundo e tem um grande desafio diante de si: Como há de agradar a sua esposa? O homem que é  
sábio entende o seu papel  nesse relacionamento.  Ele é flexível,  é compreensivo e  atencioso ao  
menor sinal emitido pela esposa. Isso vai desde os pequenos gestos, mesmo os mais discretos, até às 
grandes atitudes.

O  homem  sábio  se  dobra.  Quando  se  usa  essa  expressão  na  matemática,  você está  se  
referindo a um valor que se multiplicou por dois. E essa é a ideia aqui hoje: Um homem que vale  
por dois, porque ele se dobrou! Diz a sabedoria popular que o homem prevenido é assim. Um  
homem prevenido consegue se antecipar às crises, a boa parte dos problemas que surgem. Estes o  
encontram preparado, alerta. 

Esposo, o nosso conselho a você é: Dobre-se. Se você foi um solteiro cuidadoso, organizado, 
prudente, seja agora um chefe de família ainda mais. Ponha em prática tudo o que sua família e a  
própria vida de solteiro lhe ensinaram quanto aos cuidados pessoais, financeiros, morais.

O casamento tem um aspecto profético: O apóstolo Paulo recomenda que os maridos amem 
as suas esposas como Cristo amou a Sua igreja. Até ao ponto em que o marido não tem poder  
mesmo sobre seu próprio corpo! 

Dobrar-se  também  é  uma  figura de  um  comportamento  humilde.  Diz  a  Bíblia  que  a  
humildade precede a honra. Jesus quer nos ensinar a ser mansos e humildes de coração, como Ele  
mesmo, a maior referência de esposo que um homem possa ter. Ainda que não tenha se casado,  diz  
a Palavra que Ele  amou a Sua igreja  ao ponto de se entregar  por  ela.  Com que objetivo? De  
apresentá-la a Si mesmo! Assim quem cuida de sua esposa, faz um favor a si mesmo.

A SEGUNDA DOBRA
A segunda dobra se refere ao comportamento da esposa. Na carta aos Efésios, o apóstolo 

Paulo escreveu: Vós, mulheres, sujeitai-vos a vossos maridos, como ao Senhor. Se falássemos disso 
antes  de  falar  dos  deveres  do marido,  essa  palavra  seria  quase  uma  afronta  aos  ouvidos  das  



mulheres, nestes tempos em que que as tantas pessoas buscam seus próprios direitos, com tanto  
afinco que quase não tem tempo de tomar conhecimento de seus deveres. Mas diante do quadro que  
já temos diante de nós, mostrando um marido atencioso, carinhoso, tolerante e paciente, respeitoso 
ao considerar a mulher como um vaso mais frágil, que portanto despende mais cuidado e proteção, 
sim,  diante  desse homem  moldado  pelo  Espírito  Santo  de  Deus,  a  mulher  não  tem  nenhuma  
dificuldade em atender ao conselho da Palavra de Deus. Atenta, por sua vez, às necessidades de seu 
marido, a mulher sábia vai edificando a sua casa, até que, lá adiante, ouvirá de seu esposo e de seus 
filhos: És bem aventurada!, isto é, feliz!

Deus confiou ao seu esposo, minha irmã, uma grande responsabilidade ao nomeá-lo cabeça 
do lar. É dele que o Senhor há de requerer contas dos recursos e das oportunidades que lhe foram 
apresentadas. Não tome isso dele. Deus o preparou para isso e Deus há de honrar o homem que zela 
por sua casa – e à mulher que entende isso.

Peça a Deus que dê ao seu companheiro sabedoria e disposição para que, com diligência ele 
possa conduzir o seu lar segundo os propósitos de Deus. 

A TERCEIRA DOBRA
Afinal, a terceira dobra é quando o casal se dobra diante da vontade e direção soberana do 

Senhor. Há algum tempo atrás o Espírito Santo disse na igreja que os casais deveriam orar juntos  
por pelo menos cinco minutos por dia. Se por um lado essa notícia nos trouxe alegria e esperança 
pela boa vontade de Deus, mais uma vez manifestada em nosso meio, por outro lado nos encheu de  
assombro também, ao imaginar que alguns casais não estavam conseguindo se dobrar nem mesmo 
por um espaço de tempo tão curto diante do Senhor, o nosso Provedor Fiel. 

Em Mateus 18:19, lemos que o próprio Senhor Jesus garantiu que tudo aquilo que dois na 
Terra concordassem em pedir ao Senhor, lhes seria feito. Era uma promessa clara, que não dava  
margens a interpretações diferentes. Tudo, afirma Ele. E quanto tempo às vezes os casais perdem 
puxando em direções diferentes, muitas vezes até opostas, quando podiam se juntar para realizar  
feitos extraordinários, com a ajuda da poderosa mão do Senhor?

CONCLUSÃO
Muitas dificuldades tem se levantado contra a família agora, no fim dos tempos. Muitas 

vezes  a  violência,  a  infidelidade,  o  egoísmo tem prevalecido  contra  os  lares,  que desmoronam  
levando  consigo  planos  e  sonhos.  Num  lar  constituído  conforme  vimos aqui,  se  cumprirá,  
certamente, a Palavra que lemos: Se alguém quiser prevalecer contra um, os dois lhe resistirão: Se o 
esposo  enfrenta  um problema,  a  esposa,  ajudada  pelo Senhor  –  os  outros  dois  –  resistirão  ao  
problema. Se é a esposa quem enfraquece, o esposo, buscando a ajuda de Deus pelos meios de graça 
– a oração, o jejum, a madrugada – e o lar será preservado, para a glória de Deus. 

Um cordão de três dobras não se quebrará.
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