
 
OS DEZ MANDAMENTOS DO CASAL 

 

1 – Faz do teu cônjuge a tua prioridade. Ele é a única pessoa da tua família que tiveste o 

privilégio de poder escolher. “A ti compete salvá-lo.” (Tb 6, 18) 

2 – Não tomes o teu cônjuge por garantido. Conquista-o todos os dias. Está atento aos 

detalhes. Cuida dele. Maravilha-te. Agradece a Deus por ele. Enamora-te de tal modo, que 

o teu coração não se possa separar dele (Tb 6, 19). 

3 – Sê delicado e respeitoso, mesmo durante as discussões. Repete muitas vezes as palavras 

mágicas: “obrigado, com licença, por favor, desculpa”. E, claro, “amo-te”. Lembra-te que 

“as palavras agradáveis são como um favo de mel” (Pr 16, 24). 

4 – Nunca te esqueças que os dois competem na mesma equipa, não em equipas adversárias. 

Mais importante que terem razão é estarem unidos. “Submetei-vos uns aos outros no temor 

de Cristo.” (Ef 5, 21)  

5 – Não faças nem exijas outras promessas ao teu cônjuge para além das promessas 

matrimonias. Acredita, são suficientes. O “nunca” e o “sempre” raramente se concretizam. 

“A cada dia, o seu cuidado.” (Mt 6, 34). Se queres fazer Deus rir, conta-lhe os teus planos 

de futuro! 

6 – Elimina por completo a palavra “culpa” e todas as suas derivações: “a culpa não é 

minha”, “a culpa não é só minha”, “não me venhas culpar depois”, “eu avisei”… Foi assim 

que o primeiro casal humano perdeu o Paraíso (Gn 3, 12-13). 

7 – Nunca lances na cara do teu cônjuge erros passados ou faltas já perdoadas. Imita o 

Senhor, que lança os teus pecados nas profundezas do mar (Mq 7, 19) 

8 – “Não se ponha o sol sobre a vossa ira” (Ef 4, 26). Faz as pazes com o teu cônjuge ou 

ponham a discussão em “pausa” ao cair da noite.  

9 – Não deixes que um único dia chegue ao fim sem rirem juntos. Não leves a vida demasiado 

a sério.  Enche de gozo a alma do teu cônjuge (Tb 8, 20). A alegria e a boa disposição são 

o cimento de uma relação feliz.  

10 – Tem coragem de sonhar com o teu esposo. Escutem e honrem os sonhos que Deus vai 

plantando no coração de cada um. Nunca se contentem com a mediocridade. “Tudo é 

possível a quem crê.” (Mc 9, 23) 


