
ESSE MISTÉRIO É GRANDE 

 

"Aquilo que a Bíblia ensina sobre o casamento não reflete meramente o ponto de vista 

de uma cultura ou época. Os ensinamentos das Escrituras desafiam a narrativa de 

nossa cultura ocidental contemporânea da liberdade individual como único caminho 

para a felicidade" (Timothy Keller com Kathy Keller). 

 

        Dentro de uma perspectiva bíblica, o casamento não é a única forma de 

realização, ou o único caminho para encontrar a tão desejada felicidade. Não podemos 

adotar a forma de as culturas tradicionais verem os adultos solteiros como seres 

humanos incompletos em busca da "alma gêmea", uma ideia completamente estranha 

à Bíblia. 

        Há ocasiões em que nosso casamento parece um enigma sem solução, um 

labirinto sem saída no qual nos sentimos perdidos. O pior ainda, é quando o 

"Minotauro" está tentando nos alcançar, haja coração! 

        Adão, ao ver Eva, irrompe em brado poético, um fato marcante que tem por 

objetivo mostrar a grandiosidade do acontecimento e a intensidade da reação interior 

de Adão à mulher. Em Gênesis 2.23 encontramos esse brado poético: "E disse o 

homem: Esta, afinal, é osso dos meus ossos e carne da minha carne; chamar-se-á 

varoa, porquanto do varão foi tomada".  

        Suas primeiras palavras são difíceis de traduzir. Literalmente, ele diz: "Esta, esta 

vez!". A Nova Versão Internacional (NVI) traduz apenas por "Esta, sim". Outras versões 

traduzem por "Esta, afinal" e "Esta é agora", ou seja, "Esta é finalmente osso dos meus 

ossos e carne da minha carne!". 

O teólogo Timothy Keller afirmou com muita propriedade:"Cansei de ouvir discursos 

sentimentais sobre a vida conjugal. Em cerimônias de casamento, na igreja e na escola 

dominical, muito daquilo que escuto sobre o assunto é tão profundo quanto os dizeres 

de um cartão de Dia dos Namorados. Embora o casamento seja muitas coisas, ele é 

tudo menos sentimental. É gloriosos, porém difícil. É força e alegria ardentes, mas 

também é sangue, suor, lágrimas; derrotas humilhantes e vitórias exaustivas". 
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