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AOS ESPOSOS 

 

Trechos da carta escrita por São João Crisóstomo, cujo título 

simplesmente é “aos esposos”, mas que é também um ensinamento às 

esposas. 

Não chameis por ela nunca duma maneira seca, mas empregai, pelo 

contrário, palavras aduladoras, ternas. Palavras de amor. Honrai-a e o 

pensamento de procurar as homenagens doutros não aparecerá, pois não terá 

a ideia de ir mendigar fora a afeição que encontrará em vós. Colocai-a acima 

de tudo pela beleza, como pela sabedoria e dai-lhe testemunho disso. 

Introduzi-a no amor de Deus e a vossa casa transbordará de bens. 

A tua mulher terá talvez bens pessoais e dirá: “Quando comprei isto 

não gastei nada do que te pertence, gastei só dos meus próprios recursos”. O 

quê? Depois do casamento, já não sois dois! Sois um só e pensais que há 

ainda duas propriedades distintas? É lamentável! Depois do casamento 

não formais senão um só ser, uma só vida. Por que dizeis: o teu, o meu? 

Esta palavra abominável e degradante é uma invenção diabólica. O criador 

fez um bem comum de coisas seguramente necessárias. Ninguém pode dizer: 

o meu sol, a minha luz, a minha água. E vós dizeis: os meus bens? Eis um 

vício que é preciso combater acima de tudo. Mas é preciso fazê-lo com muita 

delicadeza. 

Queres que a tua mulher seja submissa como a Igreja o é a Cristo? 

Tem para com ela a solicitude de Cristo pela sua Igreja. Em rigor, pode 

dominar-se um servo pelo medo. Mas a companheira de tua vida, a mãe 

dos teus filhos, a causa da tua felicidade e da tua alegria, não a podes 

encadear pelo medo e pelas ameaças. Deves prendê-la pelo amor e pela 

delicadeza. Que união pode existir quando a mulher treme diante do seu 

marido? Que alegria pode ter o marido quando trata a mulher como uma 

escrava? Mesmo se sofreste um pouco por ela, não lhe lances isso em rosto. 

Cristo fez muito mais pela sua Igreja. 

Mostra-lhe a felicidade que tens em viver em sua companhia e que 

preferes a vida de casa à da cidade. Ela ocupa um lugar antes dos amigos e 

antes dos filhos que te deu: Faz-lhe compreender que é por causa dela que tu 

os amas. Quando ela fizer qualquer coisa de bem, felicita-a, e admira o seu 
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talento. Se faz qualquer tolice, não a censures por isso. Fazei a vossa oração 

em comum. Aprendei a nada temer neste mundo, senão a ofender a Deus. Se 

um homem se casa com este espírito, então o matrimônio está muito 

próximo da perfeição.  

 

João Crisóstomo 

São João Crisóstomo nasceu em 347 (ou 349) e faleceu em 407 

d.C. Foi ordenado diácono em 381 na igreja em Antioquia. Sua obra mais 

valiosa desta época é "Homilias", que versa sobre os vários livros da Bíblia. No 

ano de 397, João foi nomeado bispo de Constantinopla. Durante seu mandato 

como arcebispo, João teimosamente recusou participar ou realizar festas e 

banquetes luxuosos, o que o tornou muito popular entre o povo, mas também 

ganhou muitos inimigos na aristocracia local e no clero. É dele a seguinte frase: 

“Basta um só homem para reformar todo um povo”. (Apaixonado por 

Missões, 2017) 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Ordem_(sacramento)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Di%C3%A1cono
https://pt.wikipedia.org/wiki/Mel%C3%A9cio_de_Antioquia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Homilias
https://pt.wikipedia.org/wiki/Livros_da_B%C3%ADblia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Arcebispo_de_Constantinopla
http://apaixonadopormissoes.blogspot.com.br/2016/09/joao-crisostomo-347-407-biografia-obras.html
http://apaixonadopormissoes.blogspot.com.br/2016/09/joao-crisostomo-347-407-biografia-obras.html

