
1 
 

Homem de Uma Só Mulher 

 

Ellen White escreveu em História da Redenção, pág. 75: “No começo, Deus deu a Adão uma 

só esposa, desta forma mostrando Sua norma.”. Em outras palavras, Ellen White está querendo dizer 

que a nossa natureza corrompida diz que uma mulher não basta, mas a revelação divina diz que esse 

é o propósito de Deus para os homens. Todos eles. Obviamente, não é isso que vemos em nosso 

mundo e, infelizmente, também não é isso que vemos em nossas igrejas. Estamos cansados de ver 

homens tratando mal as suas mulheres. Cansados de ver homens que abandonam a sua companheira 

leal e a troca por outra. Estamos cansados de homens que não levam a sério o chamado de Deus para 

suas vidas. Estamos cansados de homens que esquecem que devem amar as suas esposas, cuidar 

delas, protegê-las, suprir suas necessidades físicas, emocionais e espirituais. 

O plano de Deus para nós, homens, é que sejamos homens de uma mulher só. Gênesis 2:25 

diz: “Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só 

carne” assim como concorda também I Timóteo 3:2 e Tito 1:6. Um homem e uma mulher juntos e 

tão juntos que cada um, livremente, dissesse que escolheu o outro de tal forma que agora já não mais 

existe a liberdade de escolher desistir. E o varão consagrado ao Senhor precisa ser o maior exemplo 

disso.  

 

Principalmente o ministro, deve atentar bem para a ordem que o Senhor Jeová deixou escrito 

para eles, em Levítico 21:13-14 “E ele tomará por esposa uma mulher na sua virgindade. Viúva, ou 

repudiada ou desonrada ou prostituta, estas não tomará; mas virgem do seu povo tomará por 

mulher.” Isto deixa claro o quanto Deus se preocupa com a santidade do casamento, e principalmente 

daqueles que são seus ministros aqui na Terra. Isso significa, de forma mais direta ainda, que o 

homem deve escolher aquela que será sua esposa e se entregar totalmente ao seu grande dever que é 

ser um homem de uma mulher só. Na prática, jovens homens, significa que seus olhos serão dela, seu 

coração baterá por ela, seu pensamento estará continuamente lembrando de que existe uma mulher 

encantadora à sua espera. Sua devoção, seu tempo, suas forças devem apontar para aquela que você 

chamará de amor. Por quê? Porque, segundo o propósito de Deus, depois de Jesus, a pessoa mais 

importante que um homem tem é a sua mulher. 

Essas são verdades reveladas na Bíblia. Deus deseja que você ame sua esposa de forma 

incomparável. Numa época distante, Deus deu a seguinte revelação, quando um homem se casasse: 

“Durante um ano estará livre para ficar em casa e fazer feliz a mulher com quem se casou”, 

Deuteronômio 24:5. Desfrute dela e sempre se mantenha deslumbrado e satisfeito com o corpo de 

sua única esposa. Eclesiastes 9:9 diz: “Desfrute a vida com a mulher a quem você ama”. Mas Deus 

ainda não deu seu golpe final. Esses textos já seriam suficientes para nós, mas Deus achou que 

faltava ainda um. Efésios 5:25-33 é a passagem que todo homem deveria decorar e viver na prática. 

Permita-me resumir para nós o que o texto fala: O marido tem que amar sua esposa, mas não com um 

amor qualquer, mas como Jesus amou a Igreja. E esse amor vai tornar a mulher da sua vida cada vez 

mais santa, mais feliz, mais confiante, mais amada, mais completa. 

Ministros do Senhor, o conselho da Bíblia é muito forte, pois não são mais 2 corpos, mas uma 

só carne, e o que Deus ajuntou, o homem não deve separar! Atente para as palavras de Malaquias 

2:1,14-15: “AGORA, ó sacerdotes, este mandamento é para vós. E dizeis: Por quê? Porque o 

SENHOR foi testemunha entre ti e a mulher da tua mocidade, com a qual tu foste desleal, sendo ela a 

tua companheira, e a mulher da tua aliança. E não fez ele somente um, ainda que lhe sobrava o 
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espírito? E por que somente um? Ele buscava uma descendência para Deus. Portanto guardai-vos em 

vosso espírito, e ninguém seja infiel para com a mulher da sua mocidade.” 

 

Homens e ministros, nós somos chamados para sermos homens de uma só mulher. O grande 

desafio para nós, principalmente para os ministros, que devem dar o exemplo, é sermos iguais a 

Jesus. Devemos lembrar que o nosso Senhor realmente amou a Igreja, de tal forma e intensidade, que 

morreu por ela. A nobreza do homem está em muitas coisas, mas é vista de forma clara quando ele é 

um homem de uma só mulher. Entendam que Jesus aboliu o divórcio em Marcos 10:9, 11-12: 

“Portanto, o que Deus ajuntou, não o separe o homem. ... E ele lhes disse: Qualquer que deixar a sua 

mulher e casar com outra, adultera contra ela. E, se a mulher deixar a seu marido, e casar com outro, 

adultera.” E a Bíblia esclarece que os 144.000 serão um povo sem mácula, pois deverão vencer aqui 

na Terra, assim como Cristo venceu. Apocalipse 14:5 “E na sua boca não se achou engano; porque 

são irrepreensíveis diante do trono de Deus.” O desafio é esse: Amá-la até o fim, custe o custar.  

 

Veja abaixo o texto de I Timóteo 3:2 em uma Bíblia Católica Antiga.

 
 

Observe a nota de rodapé da mesma Bíblia! 

 
 

Para meditação, leia as palavras contidas no livro ‘O Ritual do Santuário’  

pág. 206, capitulo ‘A Última Geração. 

 

        “A guarda dos mandamentos significa completa santificação, vida santa, inquebrantável 

fidelidade à retidão, afastamento completo do pecado e vitória sobre ele. Bem pode exclamar o 

mortal: Para essas coisas quem é idôneo! No entanto, é essa a tarefa a que Deus Se propôs e que 

espera realizar. Ao lançar Satanás o desafio, afirmando: “Ninguém pode guardar a lei. É impossível. 

Se existe alguém que possa fazê-lo ou que o haja feito, mostra-mo. Onde estão os que guardam os 

mandamentos?” Deus responderá calmamente: “Aqui está a paciência dos santos: aqui estão os que 

guardam os mandamentos de Deus e a fé de Jesus”. (Apoc. 14:12) 
 


