


Apresentação 
 
Muitos Papas, santos e santas estudaram o Sacramento 

do Matrimônio para que todo fiel, leigo ou religioso, pudessem en-
tender que é a única opção para que haja paz neste mundo, pois 
ele é a base da família, da verdadeira família. O interessante é que 
Jesus perdoou até aqueles e aquelas que desrespeita-
ram a Lei de Deus, porque houve arrepen-
dimento. O pedido de Jesus, era: — "Não 
peque mais!", não como uma ordem, mas 
muito além, não pecar mais solicitado por 
Jesus era a elevação ao Pai e quando há 
elevação há respeito. 

Os santos e santas sempre 
valorizaram a família, nenhum apoiou 
o fim delas, muito menos a separa-
ção por qualquer motivo. 

Infelizmente tem igre-
jas que se dizem cristãs, mas que 
apoiam o divórcio, o desquite e 
nova união dos separados em 
uma cerimônia religiosa. 

Essas não seguem as 
Sagradas Escrituras ou as inter-
pretam da sua maneira, não a 
de Deus. A família é o coração 
da Igreja. 

Vivaldo Armelin 
Júnior 

www.vivajesusbr.com 

Todos os direitos reservados! É proibido imprimir, copiar, dis-
tribuir (mesmo a título de gratuidade), encartar, reproduzir (por 
qualquer meio mecânico, eletrônico, filme, digital e vídeo), sem a 
devida autorização fornecida por escrito pelo proprietário do Portal 
VivaJesusBr.com. Todas as imagens (desenhos, pinturas, ilustra-
ções, fotografias, vídeos etc.) foram produzidas por Vivaldo Armelin 
Júnior que é o detentor dos direitos autorais.  

É permitida a abertura online para fins educacionais. 
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A luz de fundo é Deus Jesus, o “J” é São José, o “M” é de Santa 
Maria e a Cruz, a Salvação. 

VivaJesusBr.com 

de que em boa parte é individualista. Com uma verdadeira família esses não 
existirão, não dominarão e não terão poder. A família de Deus somos todos nós, 
cada uma com suas particularidades, se nós somos parte desta família, temos 
que ser exemplo de família aqui no planeta Terra. 

Na família o pai e a mãe é quem mandam, mas não devem ser dita-
dores, sabem ouvir e avaliar, pois seguem o que Deus nos ensinou por meio de 
Jesus Cristo. Amém!. 

http://www.vivajesusbr.com
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São nossos maiores exemplos! 
 
É muito comum ouvir de crianças pequenas que não desejam se 

casar e ter filhos, uma afirmação preocupante. Qual o motivo? Elas vivem na 
família um campo de guerra, é pai que agride a mão, é mãe que agride pai,  pai 
ou mãe presos, pelo abandono, falta de carinho e atenção, falta de vontade de 
ensinar e preparar os filhos e filhas para o mundo. São José e Santa Maria foram 
exatamente o contrário, por essa razão a Santa Igreja de Jesus Cristo afirma 
que este casal abençoado por Deus é o eterno exemplo de família. Ambos larga-
ram tudo pela preservação e proteção do Filho. 

Como essas crianças podem querer uma família? A delas não é o 
melhor exemplo. Os nossos governantes nada fazem para melhorar, porque on-
de não tem família, é mais fácil roubar, enriquecer, ter poder... Jesus sempre 
valorizou sua família, mesmo quando diz a sua Mãe que a família dele era o po-
vo. Vejamos a Trindade Santa, um exemplo de família, mas cada um tem sua 
personalidade, vontades e até interesses, mas são um Único Deus, portanto o 
que é pessoal acaba sendo dos três, o único Deus. 

Essa concepção é complicada de entender porque vivemos num 
mundo material e materialista, voltada para o próprio ser humano, uma socieda-

O Matrimônio 
Reflexão 

 
No Matrimônio, como Sacramento, é preciso estar preparado pa-

ra receber Deus, desde o primeiro dia de união. O homem ou a 
mulher não podem mais pensar ou agir em favor de si próprio, 
agora ambos tem a responsabilidade de  agir e atuar em favor 
dos dois e quando vem os filhos e ou 
filhas, a responsabilidade aumenta. 

Uma família verdadeira é sinal 
de paz, não apenas em seu interior, 
mas para o mundo. As exigências 
deste mundo são muitas e todas 
com grande dificuldade para vencê-
las. O Matrimônio na Igreja não é 
apenas sexo, é sim a vivência di-
ária entre o homem e a mulher, 
é o carinho, a atenção, saber 
ouvir, dar sugestões e princi-
palmente aceita-las quando 
não é sua. A família não é 
algo que se forma e se des-
mancha a qualquer momen-
to, ela é eterna. 

Outro detalhe, na família 
não pode haver aborto e euta-
násia, em seu interior só é 
aceito amor. 

Ninguém na família de-
ve impor suas vontades, deci-
dir sem consultar o parceiro 
ou a parceira, cuidar dos 
entes queridos, não aceitar 
interferências externas que 
possam prejudicar a família, 
nunca agredir, ofender ou des-
merecer, entre tantas outras 
condições que garantam a 
existência da família. 

É importantíssimo des-
tacar que na família a bebida al-
coólica é apenas para degustar, não se trata de um vício, fugir 
do cigarro das drogas ilícitas, estar juntos em todos os momen-
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to, mesmo aqueles que pareçam impossíveis. Vencer as dificul-
dades da vida a dois em benefício dos filhos e ou filhas, não 
chegar tarde em casa porque está com amigos e amigas, traba-
lhar o suficiente para viver e não viver para trabalhar. 

Viver o Sacramento do Matrimônio por hoje, o ontem, já se 
foi, e o amanhã, ninguém sabe, por isso, viver o hoje ajuda nos 
problemas que poderão ou não vir. 
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O que é a luz? É 
Deus, nas três pessoas, o 
Pai, o Filho e o Espírito 
Santo. Buscar essa luz é 
respeitar as Leis, no Sa-
cramento do Matrimônio 
saber que é uma união 
para o resto da vida. 

O problema é 
que muitos cristãos católi-
cos ou de outras igrejas 
que se dizem cristãs 
acham que a união acaba 
quando ele desejar, não é 
assim, nem a justiça hu-
mana pode separar um 
casal que se casou na 
Santa Igreja. A Igreja não 
condena, até acolhe os 
casais de segunda união, 
mas não lhes permitem a 
Comunhão, por exemplo. 
Ninguém é abandonado 
ou excomungado, todos 
são filhos e filhas de 
Deus! Amém! 

O Matrimônio é um dos Sacramentos instituídos por Jesus 
Cristo, portanto ele não é apenas a união entre um homem e 
uma mulher, mas com a Santíssima Trindade, ou seja, com o 
Pai, o Filho e o Espírito Santo. Com Ele, Deus, não há como 
uma família dar errado. Por quê? O fiel sabe que será tentado a 
sair do caminho da felicidade na família, será tentado a errar 
em nome de uma felicidade pessoal e não familiar, a ser infiel 
na alimentação, educação, estudos e até com seu ou sua cônju-
ge. Incentivo para errar não faltam e aquele que quis ser supe-
rior a Deus adora essas oportunidades. 

O homem ou a mulher tem na família a oportunidade de 
realizar sonhos, concretizar conquistas, serem felizes juntos. 
Podem até em dado momento reservar instantes para os dois. 


