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Pr. Samuel Moura Antunes

NAMORADOS PARA CASAMENTO FELIZ
(GN. 24 6 -67)
O namoro é a fase do relacionamento que visa única e exclusivamente o conhecimento
mútuo para o casamento, nunca deverá ser vivido como momentos de entretenimento ou
passatempo, mas, como o início da busca de uma pessoa que vai acompanha-o (a) em
toda a jornada da vida a dois. Essa busca deverá ser no SENHOR, visando especificamente
o enlace. O começo de um namoro não deve ser olhado como o término de um período
de ansiedade ou expectativa e sim, como o início de um estágio muito mais excelente e
proveitoso, na busca da pessoa que compartilhará alegria felicidade até que a morte os
separe ( Mt. 19-6 ).
Observa-se que no tempo devido ao despertar o desejo e necessidade do namoro,
alguns pontos deverão ser considerados e analisados, tais como: Formação pessoal,
familiar, espiritual, intelectual, profissional, se a pessoa deseja namoro ou namorico, se
pensa em um dia se casar, se acredita em felicidade. Em tempo: Namorado; rapaz com
relação á moça e vice versa, com intuito de galanteio, cativar, atrair, olhar com enlevo,
com a alma, apreciar, conhecer, desejo de possuí-la (o) como parte de si mesmo.
Casamento: enlace, bodas, união legítima entre homem e mulher, harmonia. Namorico;
namoro passageiro e sem compromisso. Felicidade; circunstâncias duradoras que causam
satisfação a alma e relaxamento ao físico, cultivada com planejamento e direcionamento.
Para que seja proporcionado um namoro e vida conjugal compatível ( 2 Co. 6-14 )
desde o início, o consenso deverá estar amparado na Palavra de Deus.
O Espírito Santo se alegra ao contemplar o casal de namorados que busca se
enquadrar nos moldes das Escrituras e que em cuja trajetória do namoro, visam a união,
respeito, fidelidade, conhecimento, entendimento, planejamento, louvor, adoração,
oração, leitura da Bíblia, acordo ( Am. 3-3 ), etc. enfim, tudo que o Senhor planejou.
O namoro combina perfeitamente com santificação, esta combinação conduz o casal
de namorados a uma situação transitória de preparação e aprendizado. A santificação
deverá ser o primeiro passo para quem deseja tornar-se namorados para casamento feliz
(1 Pe 1-15). Logo, o jovem que deseja namorar no Senhor, não terá dificuldades ou
problemas com a santificação no seu relacionamento.

PASSOS PARA O SUCESSO NO NAMORO
1- Primeiramente orar em favor da pessoa que pouco ou não conhece ( Sl. 6-9 );
“... Errais, não conhecendo as Escrituras, nem o Poder de Deus”. (Mt 22.29b)
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2- Aceitar a pessoa enviada pelo DEUS;
3- Orar para que a pessoa seja segundo o coração Do Senhor e não o teu;
4- Namorar objetivamente e propósito;
5- Não brincar com o sentimento alheio;
6- Procurar conhecer bem a pessoa desejada ( normalmente um bom filho (a) será um (a)
bom cônjuge;
7- Promover aproximação das famílias;
8- Ao início do namoro falar com Deus, Pais e Pastor, para que haja um acompanhamento,
aconselhamento e oração.
9- Namorar sempre a três; Ela de um lado, ele do outro e o Espírito Santo no meio, AMÉM.
(Is.12-6), fique tranquilo tudo vai dar certo, até porque Ele conhece e guarda todos os teus
segredos (Sl. 44-21);
0- Realização de culto doméstico logo no namoro (sugere-se que a iniciativa parta da
moça com o estímulo do rapaz)
1- Imagine uma pirâmide: Em baixo totalmente ampla como se fosse uma base, à medida
que sobe, se afunila até chegar a um ponto comum. Assim deverá ser os assuntos
tratados no namoro. No início tudo que os envolvam de uma forma natural; o com o
passar do tempo na medida em que a pirâmide vai subindo, o entendimento vai se
afunilando e consequentemente os assuntos, ficando mais específicos e convergentes a
um só ponto e pensamento, que os conduzirá pós-casamento a uma só carne (Gn. 2-23).
2- Namorar na plena liderança de Deus.
Sendo o namoro, preparação para o casamento, o ideal é que se comece no momento
exato do natural surgimento de sinais de maturidade, preparo, e derradeiras condições
para assumirem as respectivas responsabilidades. Para tanto observem:
1- Virtudes para conservação, reparos, zelo e manutenção da casa;
2- Atribuições inerentes ao homem e a mulher;
3- Desejo contínuo da formação intelectual e profissional (estudo; estudo, estudo...);
4- Preceitos de economia do lar;
5- Organização, planejamentos e projetos.
“... Errais, não conhecendo as Escrituras, nem o Poder de Deus”. (Mt 22.29b)
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Obs: Ao perceber que o rapaz não gosta de disciplina, estudo, trabalho, (verificar
as mãos do bonitão), intimidade com Deus, etc. O que fazer? A moça deverá
imediatamente abençoa-lo em nome do Senhor Jesus com um NÃO. De contra partida, ao
perceber que a moça não gosta de disciplina, estudo, trabalho, economia ( verificar a
casca da batata), intimidade com Deus, etc. o que fazer? O rapaz deverá imediatamente
abençoa-la em nome do Senhor Jesus com um NÃO. E continue orando porque a fila’’
avança’’, amém.

Namoro é coisa muito séria que envolve muitas pessoas e famílias, motivo pelo qual,
crianças e adolescentes não devem pensar em namoro para casamento feliz por não se
enquadrarem neste momento nas orientações acima, embora em alguns casos
aparentando condições, que pelas próprias obras são reprovadas ( 2 Tm. 3-5 ). A palavra
de conselho não de reprovação quanto ao tão sonhado namoro, príncipe (eza) encantado
(a), novas experiências, etc. Muito pelo contrário, de APROVAÇÃO quanto ao namoro
desde que: No Senhor, com a pessoa, certa, na hora certa e com propósito. Consolai-vos
com essas palavra segure a tua’’ onda .’’

O namoro tem por finalidade se entender, se conhecer, medir as compatibilidades e
temperamentos, identificar as intenções, detectar as indiferenças, planejar, projetar as
ideias, agregar valores, congregar, estudar a Palavra de Deus, cujo conhecimento é
indispensável para a união e formação do alicerce da vida familiar. Com a PALAVRA,
inicialmente pelas vias do namoro se faz um lar, uma família feliz e inabalável. Com a
ansiedade e antecipação se faz uma casa, onde o vento da adversidade promove rupturas
e a derruba com uma simples brisa. No itinerário no namoro se constrói um lar e a partir
daí planos para uma linda casa, a sua.

O namoro é indiscutivelmente um estágio de liberdade que naturalmente, tem um
oponente de contínua ação: A permissividade, que deverá ser devidamente freada e
dominada para não comprometer os valores da santificação. Mediante o exposto, o casal
de namorados e noivos não precisa temer o impulso natural do ser, ficando totalmente
antenados, atentos e vigilantes para uma vez tentados, não ceder ( Pv. 6 -27 e 28 ) até
porque, ceder é pecar.
O Senhor deseja que as novidades sejam preservadas para as bodas. Como? Daí, a
importância dos Pais, Pastor para a devida orientação, oração e acompanhamento.
“... Errais, não conhecendo as Escrituras, nem o Poder de Deus”. (Mt 22.29b)
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IMPORTANTE LEMBRAR
1- Na Palavra de Deus a garantia da felicidade e vitória;
2- Na palavra humana a tendência da ruína;
3- Na liberdade, o desejo de ama-la (o );
4- Na permissividade, o desejo de possuí-la (o );
5- Na liberdade, os frutos do Espírito Santo (Gl. 5-22);
6- Na permissividade, as obras da carne (Gl. 5-19);
7- Na liberdade, o desejo de produtividade ( Gl. l3-7 );
8- Na permissividade, a baixa qualidade e pouca quantidade.
A liberdade é disciplinada, responsável e honrosa ( 1 Pe. 2-17 ), cultiva-la e
administra-la é fugir do julgo da servidão ( Gl. 5-1 ). Logo, os casais de noivos e namorados
para casamento feliz estão totalmente livres para servirem um ao outro e ambos a Deus
em santificação. Por outro lado, a adversidade busca legalidade para impedir as mais ricas
e copiosas bênçãos programadas para tua vida. As chamadas legalidades começam
justamente no campo da permissividade onde um, outro, ou ambos cedem espaços da
novidade, pureza e santidade por algo que tempo no devido, será mais produtivo e
deleitável. Portanto, procure enquadrar-se nas orientações da Palavra de Deus,
empenhar-se ao máximo para entrar de forma correta na tua terra prometida ( Is. 1-19 ) .
E lá, viver do melhor, alegrando-se sempre até que... (Dt. 24-5 e Ec. 9-9 ). Amém.
Em Cristo,
Contatos:
Pr. Samuel Moura Antunes, Pastor Assistente, da Igreja Evangélica Assembleia de
Deus de Porto Novo, São Gonçalo – RJ.
E-mail: antunessamu@hotmail.com

“... Errais, não conhecendo as Escrituras, nem o Poder de Deus”. (Mt 22.29b)

