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UMA JORNADA A DOIS
Um olhar amoroso
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Prólogo

O amor entre um homem e uma mulher é o princípio da vida.

A vida provém desse amor homem-mulher.

Se esse amor não houvesse existido entre nossos pais e ante-

passados, não estaríamos aqui. Esse amor nos acompanha.

Vivemos e crescemos em nossa família, depois saímos dela, 

nos apaixonamos e criamos um novo lar. Antes de termos 

capacidade de dar amor, recebemos amor de nossos pais, e, 

quanto mais recebermos esse amor, mais amor teremos para 

dar depois.

Quando a pessoa não consegue receber amor dos pais, 

tende a esperar recebê-lo no relacionamento a dois, mas esse 

amor não consegue sobreviver.

Na nova família, continuamos a sentir o que vivemos ante- 

riormente.

O princípio da família é o amor entre um homem e uma 

mulher.

A relação a dois é o início de uma nova família.

O amor está a serviço da vida. Depois vêm os filhos.

Cada um provém de uma tradição diferente e o casal pre-

cisa se encontrar apesar das diferenças.

As duas famílias se encontram e, nessa nova família, ambas 

encontram sua continuação.
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A relação de casal é de amor. Na verdade, é uma insti-

tuição contra a morte, e um dia teremos de nos despedir de 

nosso amor.

Um grande amor encara o final, o adeus, e isso torna mais 

forte o instante presente.

A autora.
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Fundamentação
E Deus, ao criar a mulher,  

revelou um lindo presente ao homem

E vivei juntos, mas não vos aconchegueis 
em demasia; pois as colunas do templo  

erguem-se separadamente. E o carvalho e o cipreste 
não crescem à sombra um do outro.  

(K. Gibran)

Deus criou o homem e a mulher
É maravilhoso o presente que Deus deu ao homem ao criar 

a mulher. É verdade que, algumas vezes, a convivência pode 

ser difícil para o casal, mas uma coisa não podemos esquecer: 

o homem e a mulher são dois seres complementares. 

Foram criados, por Deus, um para o outro.

Como seres complementares
O amor entre o casal cresce e evolui quando é complementar.
Pensar que desperdiçamos tanta energia vital olhando as 

diferenças, em lugar de procurar os pontos de concordância!
Etimologicamente a palavra concórdia significa “com 

coração”.
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Para se amarem mutuamente
Devemos aproveitar o tempo e amar nosso parceiro ou 

nossa parceira!

Refletir sobre suas qualidades, recordar as coisas que nos 

encantaram, suas virtudes...

Todo ser humano, e aí nos incluímos, tem coisas que nos 

agradam e outras que nos desagradam.

Respeitarem-se
Devemos aprender a aceitar a individualidade do outro, 

tolerar seus erros, do mesmo modo que o outro tolera os 

nossos, dialogar sem brigas, respeitando a opinião alheia, 

crescendo em sabedoria e amor.

Nada mais maravilhoso...
Nada mais maravilhoso que a vida de casal, quando sabe-

mos viver em paz, com Deus no coração e tendo em mente 

que um lar pleno é uma plataforma de amor que se sustenta 

em quatro pilares:

� Respeito,

� Diálogo,

� Confiança,

� Colaboração.

A humanidade possui duas asas: uma é a mulher  
e a outra o homem.

Para poder voar, precisamos que as duas asas estejam 
igualmente desenvolvidas.
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Conclusão
Deus criou o homem e a mulher como seres complemen-

tares; para se amarem e respeitarem mutuamente.

Palavras para meditar
“Deus criou o ser humano à sua imagem, à imagem de 

Deus o criou. Homem e mulher ele os criou” (Gênesis 1,27).

Para refletir...
1. Sentimos que nos complementamos com nosso parceiro? 

Ou estamos competindo?

2. Mencionar situações que confirmam nossa complementa-

riedade. 

3. Igualmente, se há concorrência.

4. Meditar a respeito dos pilares confiança e colaboração: 

como nos sentimos sobre isso?

5. Escrever as qualidades que nos encantaram em nosso par-

ceiro.

6. Pedir ao nosso parceiro que faça o mesmo conosco. Depois, 

conversar a respeito.

7. Refletir sobre os quatro pilares do amor mencionados: res-

peito, diálogo, confiança e colaboração. Depois, estabele-

cer juntos os objetivos para o crescimento do casal.



Eixo 1

Encontro consigo mesmo
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Quando um homem e uma mulher se encontram, 
sentem-se completos

Amor é a aceitação de muitas 

e preciosas diferenças a serem respeitadas.

O homem e a mulher
O casal precisa estar correlacionado.

E o que é mais importante: perceber o quanto necessitam 

um do outro para sentirem-se plenos.

Quando vemos os casais, podemos questionar o que ver-

dadeiramente acontece entre eles.

Muitos podem pensar: dormem juntos.

É normal que isso ocorra, mas é só isso que acontece entre 

um homem e uma mulher?

Necessitam um do outro
Quando um homem e uma mulher se encontram, se com-

pletam; e isso vai muito além da relação sexual, muito embora 

ela seja importante e enriquecedora para os dois e, também, 

para a relação.
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O homem quer estar junto a uma mulher, e a mulher quer 

estar com um homem, uma vez que necessitam um do outro.

Para crescerem no amor
Se procurarmos lembrar como eram as relações dos casais 

antigamente, veremos como nos enriquecemos através delas; 

como nos transformamos em pessoas mais íntegras por meio 

dessas experiências relacionais, e como essas vivências e 

aprendizados podem ser integrados a nosso relacionamento 

atual.

Com benevolência
Outro elemento muito importante na relação a dois é a 

atitude de olhar o outro com aceitação, sem o desejo de 

mudá-lo.

É maravilhoso que, ao acordar pela manhã, um homem 

olhe para sua mulher e se alegre de vê-la a seu lado.

Como a mulher pode corresponder a isso? Ela pode cor-

responder lhe devolvendo o olhar carinhoso, porque se sente 

amada e aceita por ele.

Assim, começa um dia agradável e feliz.

Aceitando o outro tal como é
Pode existir uma demonstração de amor mais bonita que 

aceitar o outro tal como é?

Essa é uma simples e poderosa manifestação de amor. Um 

amor espiritual.
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É bastante comum que algumas coisas passem despercebi-

das; entretanto, seria conveniente reconhecê-las e agradecer 

por elas. É uma forma de lançar um olhar mais amplo ao 

vínculo amoroso.

Como o Espírito de Deus
Cada um de nós é movido pelo Espírito de Deus, e está a 

seu serviço.

Benevolência é a atitude de boa vontade, que diz sim ao 

outro do modo como é, que deseja o seu bem. Exercitar a 

benevolência em nossos relacionamentos mais próximos nos 

torna mais humanos.

Assim nos sentimos seguros e crescemos
Aceitar o outro do modo como é indica uma manifestação 

de amor benevolente.

Essa atitude amorosa é sentida pela outra pessoa, que 

passa a se sentir segura em nossa companhia.

Sem amor... não há êxito.  

(Marie Sophie Hellinger)

Conclusão
O homem e a mulher precisam um do outro para cresce-

rem no amor saudável e maduro que aceita o outro integral-

mente. Assim, crescemos e nos sentimos seguros.
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Palavras para meditar
“Deus criou o ser humano à sua imagem, à imagem de 

Deus o criou. Homem e mulher ele os criou” (Gênesis 1,27).

“O homem e sua mulher estavam nus, mas não se enver-

gonhavam” (Gênesis 2,25).

Para refletir...
Quando estamos aborrecidos com certos problemas coti-

dianos da vida de casal, podemos parar e visualizar nosso pri-

meiro encontro, trazer à lembrança o lugar, o que aconteceu, 

nossos planos, projetos, os momentos felizes passados jun-

tos... Se for possível, podemos fazer isso anotando por escrito 

também.

Desse modo, aquilo que no momento está nos chateando 

acaba se tornando insignificante se comparado com o já 

vivido.




