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                “A lâmpada do corpo é o seu olho. Se seu olho 
estiver saudável, todo o seu corpo também ficará 
iluminado; mas se ele estiver doente, seu corpo tam-
bém ficará escuro” (Lucas 11,34). 

         Já conhecemos o ditado popular: “O que os olhos não 
veem, o coração não sente”. Tudo o que os nossos olhos 
veem atinge as nossas emoções, gerando em nós um sen-
timento. Diante de alguma coisa ou de alguém posso sentir 
atração ou repulsa, desejo de aproximar-me ou de distan-
ciar-me, compaixão ou indiferença.
         Sentir não é o mesmo que consentir – Entre o sen-
tir e o consentir, há uma distância chamada liberdade de 
escolha. Ela acontece dentro da nossa consciência e 
envolve a nossa responsabilidade. Em outras palavras, 
ninguém escolhe sentir algo, mas todos nós temos liberda-
de para escolher qual resposta vamos dar ao que estamos 
sentindo. 
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A CASTIDADE E A CARIDADE CONJUGAL



 Enquanto os animais irracionais reagem instinti-
vamente ao que sentem, nós, seres humanos, podemos 
escolher responder ao que estamos sentindo, e essa 
resposta dependerá dos valores que norteiam a nossa 
consciência.  
         A castidade não é a negação do que sentimos, mas 
o assumir a responsabilidade de dar uma direção saudá-
vel, justa e construtiva ao que estamos sentindo. 
Enquanto a liberdade afirma: “Posso fazer tudo o que 
quero”, a castidade comple-
menta: “mas nem tudo me 
convém” (cf. 1Cor 6,12). Apesar 
de nós sermos livres para fazer 
uma porção de coisas que dese-
jamos, a castidade nos aconse-
lha a não usar a nossa liberdade 
como desculpa para nos tornar-
mos escravos de pessoas ou de situações que vão com-
prometer a nossa consciência perante Deus ou agir no 
sentido contrário do nosso projeto de vida.
         Por não se darem ao trabalho de dialogarem com 
aquilo que sentem e simplesmente deixarem-se arrastar 
pelas emoções, muitas pessoas desenraizaram-se de 
Deus e se tornaram folhas secas, empurradas pelo vento 
em qualquer direção (cf. Salmo 1). 



      A castidade é um convite para que cada pessoa 
tome as rédeas da sua afetividade e da sua sexuali-
dade e exercite a sua capacidade de responder aos 
estímulos que recebe, e não simplesmente a reagir a 
eles. 
  Trata-se, em outras palavras, de manter acesa 
a lâmpada da sua consciência, para que ela ilumine as 

escolhas e decisões da pes-
soa, favorecendo a saúde 
física, emocional e espiritual 
da pessoa, e não o seu adoe-
cimento.   
         “O corpo não é para a 
imoralidade, mas para o 
Senhor, e o Senhor é para o 

corpo... Glorificai, portanto, a Deus em vosso corpo” 
(1Coríntios 6,13.20). O exercício da castidade nos ajuda 
a compreender que nosso corpo busca saciedade não 
apenas no estômago e no sexo, mas na vida espiritual, 
pois somos habitados pelo Espírito de Deus! Por isso, o 
salmista assim ora: “Ó Deus, tu és o meu Deus, eu te 
procuro. Minha alma tem sede de ti, minha carne te 
deseja com ardor, como terra árida, esgotada e sem 
água” (Salmo 63,2).
        



 É graças à castidade que podemos compreen- 
der que a pergunta correta não é “O que a vida tem a me 
oferecer?”, mas, sim: “O que eu tenho a oferecer à 
vida?” 
 Enquanto a primeira pergunta pode adoecer e 
destruir um relacionamento, a segunda pode curá-lo e 
salvá-lo. Enquanto a primeira pergunta nos fecha em nós 
mesmos, a segunda nos abre a Deus, aos outros e à pró-
pria vida, de modo a nos responsabilizarmos por nossa 
existência e a nos configurarmos a Jesus, cuja vida foi 
vivida na castidade, não buscando aquilo que era vantajo-
so para si, mas aquilo que contribua para o bem dos que 
Ele amava.
         Que o Senhor nos conceda a graça de um amor 
casto, liberto do egoísmo, capaz de oferecer-se diaria-
mente ao que a vida nos solicita. Que o nosso amor huma-
no espelhe-se no amor que é Deus: amor que “nada faz 
de inconveniente, não procura seu próprio interes-
se... Tudo desculpa, tudo crê, tudo espera, tudo 
suporta” (1Coríntios 13,5.7).
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