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Oi e obrigado por ter dado o play. 
 
Eu me chamo Guilherme Burjack, sou pastor e atuo como missionário em campo
transcultural. 
 
Nessa série de podcasts feitos para os leitores e ouvintes da Crentassos, falo
sobre a vida a dois. Trato desde o namoro, casamento, passando pelo divórcio e
segundo casamento.

Esta série foi elaborada em forma de perguntas, algumas que meus filhos me
fizeram e muitas delas que fui coletando em meu gabinete pastoral ao longo dos
anos como pastor de Jovens/Adolescentes e da igreja.  
 
Se você tem alguma dúvida, envie-me pelo e-mail (alguém ainda usa e-mail?)
burjack@burjack.com.br ou você pode me mandar um direct pelo Instagram, no
@burjack.  Não se preocupa não, que estes dados estarão na descrição deste
episódio.
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Neste episódio vou tratar de três temas que chegaram até mim e que acho
serem os três maiores catalizadores de divórcio entre os cristãos evangélicos.
As questões que envolvem o sexo deveriam ter uma série só para elas. Quem
sabe isso não vira realidade? O dinheiro, ah o dinheiro... Esse senhor que se
apodera da alma de tanta gente... Quantos castelos feitos de amor ele tem
destruído ao longo dos tempos? Por último a vida social do casal. Esse último
tema parece não ter tanto espaço como problema, mas é. Acredite.Vou ler três
mensagens que recebi que ilustram bem estes três temas:

Oi Burjack, tudo bem contigo? Ainda torcendo para o Vila Nova? Não cansa de
sofrer, não, meu irmão? Minha esposa é maravilhosa, uma pessoa amável e muito
carinhosa. Eu a amo muito. Meu amigo, preciso da sua ajuda para uma questão que
está tomando uma proporção perigosa: ela não quer ter convívio com ninguém
mais, acha que só nós dois está bom. Quando sugiro sair com amigos em comum
para comer ou para receber alguém em casa, ela toma isso quase como uma
ofensa. Eu dedico um tempo legal para nós dois, mas tudo indica que ela quer
exclusividade. Me sinto sufocado com tudo isso. Você pode me dar umas dicas de
como poder melhorar essa situação?

Torcendo para o Vila Nova sempre!!! Afinal é o maior do centro-oeste.  Vamos lá!
Sabe a teoria da relatividade? Pois é, aqui se aplica. Essa regra cabe bem no seu
caso.

Você diz que tem um tempo de qualidade com ela, mas ela acha que este tempo é
de qualidade mesmo? 

Por outro lado, é preciso ver também se ela não está querendo fechar todas as
portas da vida de vocês para vocês mesmos. Tipo uma possessão. Há casais que
decidiram viver para si mesmos. Tanto que nem planta possuem em casa para
não precisar cuidar de mais ninguém além de si mesmos.  

Há pessoas que se sentem inseguras ao ponto de não permitirem que outras
pessoas acessem suas vidas, elas temem perder o controle ou a preferência do
outro.

De qualquer forma a velha receita funciona aqui: CONVERSE A RESPEITO DE FORMA
ABERTA E TRANSPARENTE.
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A minha dica é: pergunte para ela o que é um tempo de qualidade e peça-a que
coloque num papel os dias e o tempo que ela quer para desfrutar com você.
Recorde-a que viver em comunidade é muito bom. 

Oi pastor, paz de Cristo. Eu preciso de sua ajuda com um tema. Meu marido é um
homem muito ansioso e a situação ficou pior agora, porque ele perdeu um cliente
muito grande lá na nossa empresa. Ele já não dorme direito por conta da ansiedade
e por conta dessa situação. Não está se alimentando bem, e por fim, começou a me
agredir verbalmente. Na noite passada, ele começou a falar que se a situação não
se resolvesse, ele iria dar cabo a vida. Eu sei que crises financeiras passam, mas
meu marido não crê que isso vai passar. Ele está desesperado e eu estou com medo
dele fazer uma besteira. 

Paz, minha irmã! Muita paz!
 
Você precisa contar isso para o pastor de vocês e abrir o jogo com os seus
parentes próximos. Ele deve procurar ajuda terapêutica urgentemente. Vocês
precisam de conselho pastoral e de gente que esteja bem próxima. 

Ajudas (como esta) à distância não funcionam. É preciso estar bem perto,
chorando ao lado e rindo também de perto. O que eu posso dizer é: PROCURE
AJUDA AGORA MESMO. 
 
Quanto aos atos de violência, proteja-se e se a situação ficar fora do controle,
saia de casa e o denuncie. Ninguém tem o direito ou nenhuma situação autoriza a
violência quaisquer que sejam.

Burja, tudo bem? Esta mensagem é enviada em casal. Estamos escrevendo juntos,
porque temos uma dúvida sobre relação sexual e os limites que podemos ir. Para
deixar mais claro o nosso ponto de vista, nós somos por assim dizer, liberais no
que diz respeito a vida sexual. Nós dois somos de família cristã evangélica,
praticamente nascemos dentro da igreja, mas somos sem “neura” para alguns
temas relacionados ao que acontece dentro de quatro paredes entre o casal. 



conjugar.

A dúvida surgiu porque estamos numa igreja nova, em uma cidade para onde
mudamos. Em um encontro de casais, o pastor foi taxativo em dizer (motivado
pelas perguntas vindas dos irmãos) que era PECADO e AFRONTAVA A DEUS algumas
das coisas que fazíamos como casal. Eu e minha esposa ficamos com isso na cabeça.
O pastor da igreja parece ser um homem sério, mas não queria ficar só com uma
opinião. O que você acha disso? 

Eu indico a obra do Pastor Mark Driscoll, "Amor, Sexo, Cumplicidade e outros
prazeres a dois", da Editora Thomas Nelson. 

Neste livro, o autor trata deste tema de uma forma bem estruturada e aberta,
sem rodeios ou palavras codificadas. Talvez a linguagem do livro assuste alguns
irmãos, contudo, a forma como ele escreve é muito direta e isso evita dualismos
ou ambiguidades bem comuns quando se trata deste assunto.

No capítulo 10 ele trata especificamente deste tema. A base para as respostas
que ele apresenta, parte das seguintes perguntas: 

1)É PERMITIDO? É legal? Há alguma lei no país que proíbe? Há alguma lei de Deus
que restringe, proíbe?

2) TEM UTILIDADE? Essa pergunta delimita se o que o casal vai fazer traz algum
crescimento para os dois, fortalece a união ou se cumpre um dos 6 propósitos
que eles listam no livro como sendo os propósitos do sexo no casamento.

3) CAUSA DEPENDÊNCIA?:Este habito sexual pode se tornar uma obsessão? 

Recomendo que vocês comprem esta obra. O link do livro está na descrição deste
episódio.
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https://amzn.to/3aQ8EeF
https://amzn.to/3aQ8EeF
https://amzn.to/3aQ8EeF
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