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A mensagem que está neste livro, Deus me deu. 
Não me deu, apenas, para que eu soubesse dessas 
coisas, mas para que, por Sua misericórdia, eu fos-
se canal para abençoar vidas. 

Louvo a Deus por poder dedicar este livro aos 
meus jovens da igreja, aos pais, aos irmãos de en-
cargo pelos grupos familiares, aos auxiliares eclesi-
ásticos, aos meus irmãos companheiros de presbi-
tério, à Igreja de Deus.

A Ti, Deus, dedico com especial louvor e adora-
ção esta mensagem que procede de Ti.

Com aleluia. Amém.

O autor





PALAVRA DO 
AUTOR

Após ter sido salvo por Jesus Cristo, passei a ter 
preocupação com a maneira de viver do crente. Eu 
era um jovem de dezoito anos, quando o Senhor 
Jesus me alcançou com a Sua graça, em 1948.

Naqueles tempos, e por aquelas bandas onde eu 
morava, não se falava NADA sobre a santidade do 
sexo e a preparação para o casamento. Eu pensava 
que qualquer moço ou moça crente fosse exemplo 
de correção no que chamávamos de namoro. Cons-
tatei que não havia, lá, essa correção e que havia 
incorreção. Tive problemas. Meus pastores, meus 
líderes espirituais NADA falavam comigo sobre a 
santidade do sexo. Sexo era algo indecoroso para 
eles?

Não sei o que se passava na mente dos meus 
líderes. Possivelmente, a atitude deles era consen-
tânea ou adequada ao momento, à época em que 



viviam, quando as questões do sexo não eram tra-
tadas claramente. As velhas gerações, geralmente, 
não dialogavam a respeito desse assunto.

Casei-me. Fui ordenado ao ministério da Pala-
vra de Deus, na 1ª Igreja Batista de Niterói-RJ, no 
pastorado do Dr. Manoel Avelino de Souza, de sau-
dosíssima memória, em 18 de julho de 1957. Então, 
tive responsabilidade direta com vidas jovens. Meu 
Deus, acode-me, clamava ao Senhor. Ajuda-me a 
contribuir para a edificação dos meus jovens a fim 
de que sejam santos, justos, modelos de conduta, 
fé e amor.

Batalha! Assim, batalhei na Igreja Batista de 
Ponte do Paraguai, em São Gonçalo-RJ, por vários 
anos.

Pastoreando a 1ª Igreja Batista do Pará, em Be-
lém, ali guerreei também contra o pecado.

Deus me enviou, depois, para realizar meu mi-
nistério em Vitória, no Espírito Santo. Foi e tem 
sido séria a minha luta contra o pecado, aqui. Os 
que me conhecem sabem disto. A verdade testifica 
de mim.

Estou, por mercê das revelações de Deus, no 
exercício do ministério na Igreja em Vitória desde 
1° de agosto de 1970. 

Eu lia na minha Bíblia, que é santa, que é 
a única regra de fé e prática, que qualquer 
que olhar para uma mulher com intenção 
impura, no coração, já adulterou com ela  
(Mateus 5.28). 

Observava, também, que cada dia que ia pas-



sando, a conduta ia-se deteriorando, e o namoro 
era um tipo de prostituição “legal”, no qual um 
moço e uma moça se banqueteavam na carne, às 
escuras, ou mesmo em público, no mais íntimo 
agarramento, enquanto iam roubando a honra um 
do outro. Não digo, amando-se, porém, amassan-
do-se. Assim, iam... Lá pelas tantas, dava-lhes na 
telha: Vamos casar. Casavam-se. Ou, então: “Já che-
ga, não gosto mais de você” - e acabavam o carnaval 
chamado namoro. Nesse caso, terminado o namo-
ro e passada a fase costumeira da “fossa”, e já com 
saudades do exercício sexual interrompido (inti-
midades de beijos e agarramentos que o namoro 
proporciona, ou até mesmo a prática plena do pró-
prio ato sexual), começava surgir um novo roman-
ce. Não raro, até mesmo, atribuindo-se a Deus a 
iniciativa de haver sido Ele o apresentador daquele 
rapaz àquela moça ou vice-versa. Mais outro tan-
to de agarra-agarra. Depois, nada. Tudo voltava à 
estaca zero. Isso continuava, até que surgiam dois 
que “agüentavam a barra” e se casavam, já expe-
rientes daquele vaivém sexual praticado em tantos 
namoros precedentes. O último namoro “limpava 
a barra” dos namoros passados.

Meu Deus! eu dizia: Os pais sabem de tudo. Os 
pastores sabem de tudo. A sociedade religiosa sabe 
de tudo, e fica todo mundo com “cara de tacho”, 
sem fazer nada, e achando normal essa prostitui-
ção “legal”, socialmente aceita.

Fiquei pensando... Pensando... Assim, passei a 
meditar, a refletir profundamente sobre essa ques-



tão de tão grande importância. Louvo a Deus, que 
em fevereiro de 1989, quando eu estava com mi-
nha família na Colônia de Férias do SESC, em San-
ta Cruz, no Espírito Santo, numa manhã, mais ou 
menos das 9 às 13 horas, Deus me deu a mensagem 
que exponho neste livro. 
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INTRODUÇÃO

Em virtude de ser bíblico, graças ao meu Deus; em 
virtude de dizer que a Bíblia é a única regra de fé e prá-
tica; em virtude de a Bíblia condenar tão tenazmente a 
prostituição, não só no exercício direto da relação sexual 
ilegítima (relação sexual fora do casamento), mas, tam-
bém, no próprio pensamento, conforme Mateus 5.28, 
onde Jesus diz que “qualquer que olhar para uma mu-
lher com intenção impura, no coração já adulterou 
com ela”. Sim, em virtude disso, como cristão, devo 
dizer que o namoro, tal como vejo acontecer, mesmo 
nos arraiais do cristianismo, é uma forma legitimada 
pelos homens de se cometer prostituição sem a re-
provação da sociedade. E, como fica a reprovação de 
Deus?

Em virtude de ser bíblico, porém, como cristão, 
tenho de afirmar que na Bíblia não há namoro, 
nem base para ensinar e disciplinar o namoro. 
Ensinar como namorar, seria como ensinar a pros-
tituir-se de maneira “decente”, “legal”.
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Minha gente, é hora de acordar desse sono. É 
hora de sentir o toque de Deus nas nossas consci-
ências. Somos o “templo do Espírito Santo” (I Co-
ríntios 6.19). Isto é bastante para que saibamos: 
NA BÍBLIA NÃO HÁ NAMORO.

Alguém pode questionar que na Bíblia não há o 
termo NAMORO, como pode, também, dizer não 
haver outros termos; entretanto, o que se vive e o 
que se entende por NAMORO é a prática de rela-
cionamentos amorosos, que em si é imoral, peca-
minosa, contra os princípios santos da Palavra de 
Deus. Não se trata de um termo, apenas, mas de 
uma idéia subjacente, imoralmente básica, do ter-
mo NAMORO.  Portanto, a questão não é só que o 
termo NAMORO não exista na Bíblia: é, também, 
verdade que todos os que sinceramente lerem as 
Escrituras Neotestamentárias verão que o termo 
NAMORO, comum em nossa sociedade, evoca 
um conceito imoral, anticristão. Quem tem olhos 
para ver, que veja os danos dessa prática. 

Existe, e estamos cientes disso, uma forte resis-
tência à condenação que fazemos do termo namo-
ro. O que deveríamos, e precisaríamos fazer, sim, 
dizem, é empenhar-nos em resgatar o namoro da 
contaminação que o mundo, a carne e o diabo lhe 
têm trazido. O que se desconhece, nesse caso, é que 
um produto contaminado, estragado, não ousarí-
amos, sequer, tentar recuperar. O que se faz com 
algo assim é jogar fora. Quando vemos a conotação 
de naturalidade e “normalidade” do envolvimen-
to da sexualidade praticada no namoro existente e 
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prevalecente no mundo, sentimo-nos, como servos 
de um Deus Santo que somos, constrangidos, mes-
mo, a repudiar o próprio termo. E é o que fazemos, 
se somos coerentes.





Capítulo 1

QUE É NAMORO?
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QUE É NAMORO?

Namoro, segundo a cultura deste mundo, é 
um período em que alguém do sexo masculino 
se aproxima de alguém do sexo feminino ou vice-
versa, para se “conhecerem”. Uns, com propósito 
de se unirem em casamento, enquanto outros, com 
objetivo de desfrutar dos prazeres carnais.

Engana-se quem pensa que vai praticar um na-
moro “santo”. Embora haja a intenção de se atribuir 
como finalidade do namoro o companheirismo, 
amizade, e que se pode ter um namoro santo, de 
fato, qualquer que seja o namoro ele é uma porta 
que se abre para se cometer intimidades que de-
sonram.

 É comum, na oportunidade do namoro, haver 
o intercâmbio das íntimas carícias com o furto re-
cíproco da dignidade, da honra dos namorados. O 
mundo religioso, pelo que vemos na experiência 
do dia-a-dia, aprova este namoro, embora podendo 
fazer algumas ligeiras advertências, tais como: não 
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fiquem sozinhos no escuro; não beijem demais; 
evitem sair de carro sozinhos; não durmam, um 
na casa do outro; afastem-se um do outro, quando 
sentirem que estão, de certo modo, ficando excita-
dos; cuidado com o testemunho de vocês perante 
os incrédulos, etc. Mas, tudo isto não passa de pa-
liativo, ou de maneiras de “disciplinar” a prostitui-
ção do namoro. A questão básica é a honra de Deus 
e o nosso dever de sermos santos, porque o nosso 
Deus é Santo. 

Os envolvidos em namoro se casam? Talvez. 
Freqüentemente, porém, acabam com esse relacio-
namento por isso ou por aquilo, e não é incomum 
dizerem, no mundo religioso: “Terminamos o na-
moro, porque sentimos que Deus não o quer”. Então, 
começam outro “namoro”. Acabam. Começam ou-
tro. Lástima! Quando posteriormente se casam, já 
têm anos de prejuízo e desonra moral e espiritual.

Enfim, namoro é atração apaixonada. É sedução. 
É desejo ardente de “amassar” o parceiro namora-
do. É sedução da carne. É defraudação recíproca da 
honra. É pecado.



Capítulo 2

O CRISTÃO PODE 
NAMORAR?
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O CRISTÃO PODE 
NAMORAR?

O cristão genuíno não pode, e se pode, não 
deve namorar alguém que não vai ser a sua es-
posa ou esposo, e mesmo que alguém venha a 
ser a sua esposa ou esposo, não deve namorar. 
Baseado em que digo isto? Baseio-me no Senhor 
Jesus Cristo que diz em Mateus 5.27,28: “Ouvistes 
que foi dito: Não adulterarás. Eu, porém, vos digo: 
Qualquer que olhar para uma mulher com intenção 
impura, no coração já adulterou com ela”. Se Jesus 
disse que olhar com intenção impura, isto é, com 
desejo de apropriação sexual, já é adultério, ima-
gine as reações que os envolvidos no namoro te-
rão decorrentes do beijo na boca, no abraço, no 
alisamento etc. etc. Se você, ainda não se casou e 
influenciado pelas “facilidades” que predominam 
neste mundo, permitiu-se olhar “com intenção im-
pura” para quem ainda não é o seu cônjuge, então 
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pelo que você acaba de ler, a única conclusão lógica 
a que se pode chegar é que você está em adultério. 
Não é preciso esperar que Deus mande um anjo 
para adverti-lo. Se a sociedade diz que você pode 
namorar, você sabe que não deve namorar. O que 
lhe interessa é o que está claramente definido na 
Palavra de Deus, e nesta, não existe namoro. Em-
bora este conceito, no mundo em que vivemos, 
possa parecer estranho, essa deve ser a sua posição 
em Cristo, se você é filho de Deus. 

A questão é que se você, de fato, é filho de Deus 
(João 1.11-12), você já morreu para o mundo 
(Gálatas 2.20), e não faz sentido que tire “proveito” 
do que este mesmo mundo oferece. Muitos males 
que afetam a família têm origem naquilo que cha-
mamos namoro: esta coisa deste mundo sem Deus. 
É na depravação chamada namoro que demônios, 
como por exemplo, aquele apelidado de “pomba 
gira”, dão início ao fim de muitos casamentos. Pelo 
que se vê nos dias atuais, não são poucos aqueles 
que se uniram em matrimônio sem nada, ou ten-
do muito pouco em comum um com o outro, só 
porque um dia se entregaram ao festival da carne, 
chamado namoro. Prenderam-se pela própria sen-
sualidade e sobre tão estranha base compareceram 
perante a autoridade e selaram, oficializaram sua 
união. As conseqüências disso são bem conheci-
das. É como está escrito em Provérbios 20.21: “A 
posse antecipada de uma herança, no fim não será 
abençoada”. 

Cabe ao jovem cristão buscar, no Senhor, gra-
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ça para fugir, inclusive, do chamado flerte, que 
pode significar os primeiros passos dados no 
caminho escorregadio da auto-complacência 
carnal, comprometendo sua mente, coração e es-
pírito. É bom tomar consciência de que o pecado 
não está, basicamente, por exemplo, no beijo ou no 
abraço dado em alguém com quem não se casou 
ainda, ou não venha, nunca, a se casar. O pecado, 
nessa questão, nasce ou começa a nascer no cora-
ção, na disposição interior contrária àquilo que 
agrada a Deus. O pecado, sob esse aspecto, por-
tanto, pode começar no flerte e aprofundar-se no 
conseqüente ajuntamento dos flertadores, através 
do namoro, onde acontece o roubo recíproco da 
honra, onde os dois se defraudam mutuamente. 
A propósito, ouvi de alguém: “A gente se abraça, 
e após alguns minutinhos a gente se afasta, porque, 
aí, começa o abrasar”. Ora, isso é o mesmo que di-
zer: “A gente sempre dá uma colherzinha de chá à 
carne. Cinco minutinhos, apenas, para o capeta se 
alegrar!” Muito triste! Depois desses “cinco minu-
tinhos”, nesse dia, sua vida cristã está frustrada; o 
Espírito, entristecido. Você se abrasou e o seu dia 
está estragado, porque você se deixou mover, não 
pelo Espírito, mas pela carne.

Você “pode” namorar (mas levianamente), fa-
zendo de seus namoros apenas uma forma de bus-
car satisfação para os desejos da carne; “pode” na-
morar sem ter nem ao menos, ainda, condições de 
marcar a data do seu casamento. Tudo isso você 
“pode” fazer por sua conta, compelido por sua na-
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tureza malignamente estimulada, por longo tem-
po, por anos a fio, no dizer de Paulo, o apóstolo, 
abrasando-se (I Coríntios 7.9), até o dia em que, 
finalmente, decida casar-se. É o que tantos consi-
deram uma boa forma de “aproveitar a vida”, en-
quanto se é jovem, enquanto não se está casado. Se 
você é um jovem cristão, porém, é bom que encare 
o fato de que Deus está muito longe de tudo isso 
e a Sua bênção, também. A sua sexualidade é algo 
com que Deus o dotou com o propósito definido 
de que seja exercida, apenas, dentro da legitimida-
de do casamento (Hebreus 13.4). Esta é a questão 
que você, como jovem cristão, precisa encarar e em 
relação à qual precisa tomar a sua posição perante 
Deus.



Capítulo 3

É POSSÍVEL 
CONHECER 

ALGUÉM PARA 
SE CASAR, SEM 

ANTES TER 
NAMORADO?
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É POSSÍVEL 
CONHECER 

ALGUÉM PARA 
SE CASAR, SEM 

ANTES TER 
NAMORADO?

Sim. Você pode afirmar que no namoro se pode 
conhecer suficientemente alguém para se casar? 
Quando alguém entra no namoro, em geral usa 
máscara, podendo, por exemplo, delongar-se por 
horas ensaiando o que dizer à pessoa pretendida. A 
maneira de se comportar que apresenta pode não 
ser da própria pessoa. Pode ser algo ensaiado. Mes-
mo que não haja a intenção de enganar a pessoa 
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desejada, quando se namora, transmite-se comu-
mente uma personalidade que, muitas vezes, não é 
própria. Tudo pode parecer bom, mas a pessoa não 
é conhecida na realidade do seu ser.

Através do relacionamento de amizade, é pos-
sível sim, conhecer alguém para se casar.

Quando somos amigos de alguém, não nos 
preocupamos em fingir ser outra pessoa que 
não nós mesmos. Na amizade, somos o que 
somos e pronto. Quando a amizade antecede 
o relacionamento de namoro, conhecemos a 
pessoa na intimidade. Quando somos amigos 
de alguém, não há preocupação em vender 
uma imagem que não temos. Não há preocu-
pação em esconder nada porque nos sentimos 
à vontade e, por isso, teremos oportunidade de 
conhecer e sermos conhecidos de verdade. Se 
depois surgir o romance, saberemos se temos 
chances de dar certo ou não porque o conheci-
mento é algo real (PEDROZA, 2006,  
p. 42 – 44).1

O namoro tira a oportunidade de alguém co-
nhecer o outro como ele é. 

De que maneira, como amigos, se pode conhe-
cer alguém para se casar? Observando pessoalmen-
te, por meses ou, até mesmo, por anos. Casamento 
é algo sério. O casamento envolve pela vida inteira 
um homem e uma mulher, até que a morte os se-
pare (Romanos 7.2). Dando-se mal, tal casamento 

1  Esse comentário, em consonância com o que explanamos nessa 
obra, foi extraído do livro “Namoro ou corte?” de Naor Pedroza, Editora 
Videira Ltda, 3ª Edição, 2006.
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será fonte de constante infortúnio.
Onde observar a pessoa que o atrai?
- Em casa  (se é obediente aos pais; se tem bom 

relacionamento com os irmãos; se gosta mais de 
dormir e de passear do que de trabalhar, etc.); 

- No trabalho (se é responsável; se desempenha 
suas atividades com interesse; se é bom ou boa co-
lega, etc.);

- Na escola (se é dedicado ou dedicada aos es-
tudos; se não “cola” nas provas; se não “mata” as 
aulas, etc.);

- Nos trabalhos da igreja (se participa, ativa-
mente dentro do local de reunião ou se fica sempre 
lá por trás, sentado ou sentada nas últimas cadei-
ras, ou até mesmo fora da reunião; se tem espírito 
de obediência à liderança da igreja; se tem dedica-
ção ao estudo da Palavra de Deus e à oração, etc.).

Se a pessoa é integra nestes relacionamentos, 
terá grande probabilidade de ser íntegra no seu re-
lacionamento conjugal. 

Assegure-se de que a pessoa que está a lhe cha-
mar a atenção, é indicada, em todos os aspectos, 
para que com ela  você venha partilhar a sua vida 
numa relação tão peculiar como a do casamento. 
Observe, cuidadosamente, se apresenta indícios 
claros  de ser uma pessoa renascida (João 3.3), e 
não meramente religiosa (II Timóteo 3.5). Cuide 
bem para que, particularmente na questão espiri-
tual, haja entre vocês uma verdadeira identidade 
quanto aos objetivos da vida. Não estrague o seu 
futuro (e o dele ou dela), unindo-se em casamento 
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a alguém que não tenha afinidade com você em seu 
propósito de servir ao Senhor no Seu reino. Lem-
bre-se: “Andarão dois juntos, se não houver entre 
eles acordo?” (Amós 3.3). E, no dizer de Saint Exu-
péry: “A experiência mostra que amar não é olhar 
um para o outro, mas olhar juntos na mesma dire-
ção”. Pelo menos não é, só, olhar um para o outro.

No empenho de adquirir conhecimento acer-
ca da pessoa que esteja em sua cogitação como 
candidata a um possível casamento, valha-se, 
além das suas próprias observações pessoais e 
diretas, daquilo que você possa colher em con-
versas com os seus familiares e outras pessoas de 
suas relações. Procure agir de forma a não deixar 
transparecer o objetivo que você tem em mente 
(e no coração), para melhor garantir o êxito da 
sua pesquisa. É importante conhecer bem, não 
apenas o jovem (ele ou ela), que lhe chama a aten-
ção, mas também, a sua família. A família, via de 
regra, tem peso considerável de influência sobre o 
seu membro. Não se esqueça disto. Mantenha-se 
bem atento. Se os pais do seu pretendido ou da sua 
pretendida revelam-se do gênero “alcoviteiro”, isto 
é, se são daqueles que literalmente empurram o seu 
filho ou filha sobre você, sem quaisquer escrúpu-
los, cuidado! É muito provável que o produto de 
tal família não seja a pessoa com quem você deva 
casar. Nada o impede de que, constatando que a 
pessoa não tem as características requeridas para 
um bom casamento, você desista.

Quanto a você que está observando a pessoa 
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de seu interesse, prepare-se, também, convenien-
temente. Examine seu próprio caráter, sua moral, 
sua vida cristã. Os critérios adotados para avaliar a 
pessoa do seu interesse são válidos, também, para 
sua própria auto-avaliação. Lembre-se de que não 
basta a você encontrar a pessoa certa. Você, da sua 
parte, precisa, também, ser a pessoa certa. Mate-
rialmente, é preciso que você, sendo o rapaz, tenha 
emprego ou fonte de sustento adequado, suficiente. 
Então, consciente de que você e a pessoa escolhida 
atendem aos requisitos básicos, essenciais, exigi-
dos, depois de sentir que a pessoa preenche suas 
exigências no campo da estética e do viver honesto, 
após ter ciência ou ter certeza, em Deus, de que 
a pessoa observada tem todas as qualidades para 
ser seu cônjuge, pelo que você já conhece dela (da 
sua vida, da sua fé, dos seus ideais, dos seus alvos, 
atitudes, caráter, etc...) aproxime-se dela para 
conversar sobre o que se passa em seus corações. 
Concluindo, com o passar dos dias, ATRAVÉS 
DE UM RELACIONAMENTO DE AMIZADE 
(NÃO DE NAMORO), que o desejo de se unirem 
em casamento é recíproco, então, perante Deus 
e com o conhecimento e aprovação dos pais e 
conselheiros espirituais da igreja, ASSUMAM O 
COMPROMISSO DE CASAMENTO MEDIAN-
TE O NOIVADO. Esse compromisso firmado co-
brirá um período de tempo variável para adequa-
ção das providências necessárias, de acordo com as 
circunstâncias de cada casal, sempre levando nis-
so menos tempo tanto quanto possível, para evi-
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tar longo tempo de aproximação, dando oportu-
nidade ao abrasamento carnal. Só pela graça de 
Deus, vocês têm cem por cento de possibilidade de 
acertar no passo muitíssimo sério que deverão dar 
nesta terra, o casamento. Lembrem-se de que se 
vocês errarem aqui, o resto, dificilmente, poderá 
dar certo em suas vidas. Não há como exagerar 
a seriedade desta questão. Dar ao Senhor oportu-
nidade de Ele agir livremente nessa área de suas 
vidas é o que de melhor vocês poderão fazer por si 
mesmos. Os resultados vocês viverão para conferir. 
O Senhor não falha.

Afinal, por que tudo isto? Por que tantas medi-
das de precaução e prudência? Pela simples razão 
que todos sabemos: o impulso sexual é forte e uma 
vez despertado, quem o controlará? Há um provér-
bio que bem pode ser aplicado aqui: “Como o abrir-
se da represa, assim é o começo da contenda; desiste, 
pois, antes que haja rixas” (Provérbios 17.14).  



Capítulo 4

COMO 
PROCEDER 

DURANTE O 
PERIODO DE 
NOIVADO?





39

COMO 
PROCEDER 

DURANTE O 
PERIODO DE 
NOIVADO?

A partir do momento em que o casal assume, 
perante  Deus, a sociedade, os pais e conselheiros 
espirituais da igreja o compromisso de casamento 
ou noivado, é preciso ter muito cuidado com o re-
lacionamento que ora se inicia, pois a partir deste 
momento o casal pode se sentir com “carta branca” 
ou liberdade para iniciar as demonstrações recí-
procas de carinho, normais aos namorados e noi-
vos conforme os padrões mundanos destes dias. 

Durante o período de noivado o casal deve obede-
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cer a Palavra de Deus; deve viver sob a inspiração do 
Espírito Santo; deve amar a Deus sobre todas as coi-
sas, desejando, em tudo, honrá-lo; deve caminhar, em 
cada detalhe, segundo os ensinamentos da Bíblia; deve 
ter, como o cabeça do lar, ao Senhor Jesus Cristo; deve 
ter ciência e profunda consciência de que a santidade 
é fundamental para o crente no viver diário e que “sem 
santidade ninguém verá o Senhor” (Hebreus 12.14); 
deve ter o propósito que teve Josué, quando disse: “eu 
e a minha casa serviremos ao Senhor”; deve saber que 
é fundamental o testemunho de vida cristã e que o 
nosso viver fala mais alto do que o nosso dizer; deve 
preparar a casa, o habitat, o sustento familiar, enfim, o  
“ninho”; deve ser prudente para não ultrapassar os 
limites da sua condição financeira, procurando viver 
com modéstia, simplicidade, não buscando luxuosi-
dade que pode trazer endividamento e intranqüilida-
de; deve ouvir conselheiros e conselheiras espirituais, 
orando sem cessar. Em tudo deve estar vigiando, por-
que o Diabo, adversário que é, está e estará buscando 
destruir o lar, a felicidade do lar; deve estar orando 
para que o Senhor Jesus seja entronizado na  famí-
lia que você está para construir. Estas coisas ditas, e 
muito mais Deus há de dizer e dar para a preparação 
de um lar feliz que produza frutos que saltarão desta 
vida para a glória eterna.

Os compromissados para o casamento devem 
ocupar o seu tempo com a leitura da Palavra de 
Deus, com a leitura de bons livros. Deverão con-
versar com pessoas que possam oferecer conselhos 
práticos que visem estruturar a vida conjugal. De-
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vem procurar saber como deve funcionar o dia-a-
dia dos elementos que compõem a família, isto é, 
qual é o papel que deve desempenhar o marido, a 
esposa, o filho, a filha. É fundamental aos compro-
missados que ocupem a sua mente com os conse-
lhos de Deus que estão nas Escrituras Sagradas para 
a fundamentação e estabelecimento de uma famí-
lia feliz. Manter a mente ocupada com a Palavra de 
Deus é o caminho para se conseguir um lar feliz. 
Mente desocupada é lugar em que o diabo opera. 
Ocupar o pensamento é coisa fundamental. Dei-
xar o romance, a idéia das carícias para depois 
do casamento é o caminho para que ocorra uma 
vitalícia lua de mel. Ocupe-se o jovem de Deus e 
Deus se ocupará da sua preparação adequada para 
o lar, doce lar.

Os jovens que estão em compromisso para o ca-
samento, deverão conversar sobre os seus próprios 
assuntos do dia-a-dia, manter diálogos sadios so-
bre as questões do casamento, dificuldades, erros e 
acertos conhecidos pela convivência comum, pelo 
conhecimento que tem de lares ao seu redor. Erros 
que têm de ser evitados e acertos que devem ser 
praticados. Isto os jovens cristãos devem discutir 
em ambientes, preferencialmente, da igreja, entre 
o povo de Deus. Quando estiverem em ambientes 
públicos, mas entre ímpios, têm o dever de não 
imitá-los no seu agir comum contra os claros prin-
cípios de santidade dos filhos de Deus. Aliás, será 
de bom proveito para os jovens compromissados, 
conversar sobre os assuntos que lhes interessam 
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em ambientes onde estejam presentes os discípulos 
do Senhor Jesus.

Jovens que estão noivos, em compromisso para 
o casamento, não devem sair ou ficar sozinhos em 
nenhum ambiente, seja no carro, em casa, etc. Por 
que? Porque estando sozinhos hão de sentir-se ten-
tados a fazer o que diante de Deus só é lícito no 
casamento. Por exemplo, serão tentados a beijar 
na boca e a se abraçar. Com estes dois atos, certa-
mente, perderão o controle de si e poderão chegar 
a práticas ainda mais indecorosas que fatalmente 
macularão suas vidas e trarão frustrações para o 
futuro lar, podendo impedir o progresso espiritual, 
e a alegria que é fruto do Espírito. 

Jovens, o que estou escrevendo é loucura para 
os mundanos religiosos, mas, sabedoria, para os 
filhos de Deus, santos e amados. 

É necessário, também, que o jovem compro-
missado e que busca o estabelecimento de um ca-
samento cristão, mantenha-se cuidadoso com os 
programas de televisão e com as informações da 
internet, pois aquilo que vemos, lemos e falamos, 
certamente vivemos. Saibam, jovens, o que vocês 
plantarem, isso mesmo vocês colherão. Plantem 
boa semente e certamente saborearão os frutos de 
preciosa família edificada sobre a gloriosa rocha: 
Jesus.

Durante o período de noivado sugere-se que os 
jovens compromissados, filhos de Deus, não dêem 
atenção às investidas do Diabo através das suges-
tões de jovens mundanos que recriminarão as ações 
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cristãs e prudentes e darão sugestões para fazerem o 
que eles chamam de “aproveitar”, “gozar a vida”. Estas 
sugestões são vozes dos demônios que visam deses-
truturar a vida cristã necessária à formação de uma 
família feliz.

Os comprometidos para o casamento, durante o 
tempo de seu noivado, devem procurar guardar-se 
santificados em Cristo, não se contaminando, como 
fazem os mundanos praticantes do namoro, mas le-
vando em conta o conselho de Paulo aos viúvos e sol-
teiros, quando lhes diz que seria melhor até que não 
se casassem, mas se não se dominarem, que se casem, 
“porque é melhor casar do que viver abrasado” (I Co-
ríntios 7.8-9).

Planeje um lar, onde o ESPIRITO SANTO pos-
sa habitar sem constrangimento. Prove, para você 
mesmo, que você é uma pessoa regenerada, pessoa 
nascida de novo. Lembre-se de Maria que estando 
“desposada com José, sem que tivessem, antes coa-
bitado, achou-se grávida pelo ESPIRITO SANTO” 
(Mateus 1.18). Como Maria, queridos jovens, no 
decurso da sua preparação para o casamento, an-
tes de morarem juntos, sob o mesmo teto, como 
eleitos de Deus, após o casamento, permitam que o 
ESPIRITO SANTO opere em vocês aquilo que vo-
cês, por si mesmos, por suas próprias forças, jamais 
conseguirão: o autocontrole necessário sobre os 
seus impulsos sexuais normais com os quais Deus 
mesmo os dotou. Guardem-se para o exercício se-
xual no tempo próprio, quando vocês desfrutarão 
daquela felicidade que somente um casamento sob 
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a bênção do Senhor pode oferecer.
Hoje, mais do que no passado, estas coisas pre-

cisam ser ditas. Antes, a realidade da mulher era 
bem diferente. Quando solteiras, por exemplo, as 
moças viviam sob a autoridade dos pais aos quais 
temiam. Se não por princípios morais, muitas ve-
zes, pelo menos, por medo das más conseqüências, 
guardavam-se de cometer muitos desmandos. Nos 
dias em que vivemos, porém, com a chamada libe-
ração feminista e o advento da “pílula” anticoncep-
cional, e de outros meios anticonceptivos, a mu-
lher passou a sentir-se livre para imitar o homem 
em seus desvios, chegando, mesmo, por vezes, até, 
a superá-lo. Basta olharmos ao redor. Basta vermos 
aquilo que penetra em nossas casas através da TV, 
para concluirmos o quanto é séria a questão do ca-
samento no mundo em que vivemos.

Conscientize-se de que, com toda a certeza, a 
sua sexualidade é uma área perigosa. Você terá 
de confrontar-se com o Inimigo em seu combate 
contra a licenciosidade do flerte, do namoro. Não 
perca a consciência de que, nesta batalha, você só 
experimentará vitória pela operação do ESPIRITO 
SANTO em sua vida. Mantenha disposição inte-
rior de submeter-se  àquilo que a Palavra de Deus 
prescreve. “De que maneira poderá o jovem guardar 
puro o seu caminho? Observando-o segundo a Tua 
palavra.” E, “Guardo no coração as Tuas palavras, 
para não pecar contra Ti” (Salmo 119. 9, 11).

Mantendo a sua disposição de fidelidade a Deus, 
você pode contar com a vitória certa que Ele sempre 
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concede àqueles que O buscam. O Senhor há de dar 
a você o lar dos seus sonhos e você verá que valeu 
a pena manter-se firme, determinado em seu pro-
pósito, de não se conformar com este mundo nesta 
tão vital questão: o seu casamento (Romanos 12.2).

Enfim, a juventude deve ter consciência de sua 
força. O Diabo diz que os jovens são fracos. Porém, 
Deus diz: “Jovens, eu vos escrevi, porque sois fortes, 
e a palavra de Deus permanece em vós, e tendes ven-
cido o maligno” (I João 2.14). Portanto, como pre-
paração básica para o casamento, os jovens devem 
ter consciência da sua pujante força para obedecer 
a Deus e resistir ao Diabo, na certeza de que o dia-
bo fugirá. Esta é a vitória da fé. Procure educar a 
mente dentro da Palavra de Deus na certeza de que 
é verdadeira a Palavra escrita: “Posso todas as coisas 
naquele que me fortalece” (Filipenses 4.13).

O que o jovem precisa ter em mente é aquilo 
que Jesus diz: “Que adianta ganhar alguém o mun-
do inteiro e perder a sua alma?” (Marcos 8:36). Se 
o Reino de Deus efetivamente é a prioridade ine-
gociável para um jovem, ele vai entender que vale 
a pena “renunciar a si mesmo” para seguir o seu 
Senhor. Agora, se, para ele, o mundo, que passa, 
tiver mais peso do que o Reino que permanece, 
a ele não chegará, nem mesmo, a interessar zelar 
pela sua vida por amor do Senhor. “Examine-se a 
si mesmo”. A questão de namorar ou não namorar, 
conforme o mundo, só começará a fazer sentido, e 
ser importante, a partir do relacionamento de um 
jovem com o seu Deus Ter para ele sentido e ser 
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importante, nunca antes.
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PALAVRA 
AOS PAIS E 

RESPONSÁVEIS

Como igreja, cada um é responsável pelo outro. 
Quando dois jovens estiverem sob compromisso 
de casamento, ou noivos, exerça sobre eles, tanto 
quanto estiver ao seu alcance, constante e cuida-
dosa observação. Não os deixem a sós por longo 
período de tempo. É importante que os pais se 
lembrem de suas próprias experiências e proble-
mas que tiveram quando jovens, nessa questão 
de namoro e colaborem com seus filhos de modo 
compreensivo, discreto, porém firme. Pais, com 
entendimento e bom senso, saberão como ajudar 
os jovens, nessa batalha para que tenham vida pura 
na presença de Deus. 

Aos pais e responsáveis cabe o dever de se in-
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formar destas coisas que estão ditas neste livro. 
Devem ler, examinar, aprofundando seu conheci-
mento e assim possam passar para filhos e filhas o 
real sentido da mensagem que Deus nos tem dado. 
Pais e responsáveis devem buscar, com toda a for-
ça, todos os recursos de Deus para o bem estar do 
lar dos seus filhos.

É negativa a posição de pais que dizem: Meu 
filho e minha filha é que devem estudar essas coi-
sas de namoro. Já estamos velhos para nos meter 
nisso.

São Irresponsáveis os pais que têm filhos no-
vos, e falam: Meu filho, minha filha, estão peque-
nos. Não precisamos ler estas coisas, agora. Eles 
mesmos estudarão depois. Esses pais mostram 
falta de compromisso com a busca da felicidade 
dos filhos e ainda revelam que não têm desejo de 
cooperar para que a juventude da igreja tenha um 
viver de santidade e consiga casar-se no Senhor e 
para a glória do Senhor.

Há pais que têm a mente formada pelos pa-
drões do mundo e assim discordam da orienta-
ção que nós recebemos e transmitimos da parte 
de Deus. Orientação que é da Bíblia. Esses pais 
acham que seus filhos devem aproveitar os prazeres 
do mundo ou os prazeres carnais. É evidente que 
pais que tenham este pensamento, ou não experi-
mentaram a graça da redenção em Cristo Jesus, ou 
não têm amor pelos filhos, ou não conhecem o en-
sino da santidade que há na Palavra de Deus.  São 
pais que não se interessam em dizer: “Eu e a minha 
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casa serviremos ao Senhor” (Josué 24.15). 
Pais e responsáveis por jovens da igreja não 

devem ficar olhando para os erros de filhos de 
outros pais. Não é porque o filho ou a filha desse 
ou daquele pai, seja ele quem for, estejam come-
tendo erros que, os seus próprios filhos, por isso 
estarão livres para fazer as mesmas coisas. Qual é o 
texto bíblico que tal pai pode apresentar em apoio 
de tal atitude? Tal atitude é má diante de Deus. Se 
os filhos de alguém estão errando, ou praticando 
iniqüidade, não é por isso que os filhos de outra 
pessoa devem praticar o mesmo. A responsabili-
dade é pessoal. Ezequiel 18.20 declara: “aquele que 
pecar é que morrerá”, ou, “a alma que pecar, essa 
morrerá”. É anti-bíblico transferir a responsabili-
dade pessoal pelo pecado, ou ver no pecado alheio 
pretexto para pecar também. Vendo que o filho 
de alguém está pecando, ore por ele. Com amor, 
livre-o da morte, mas não coopere, não induza o 
próprio filho a entrar ele, também, pelas mesmas 
trilhas da pecaminosa morte. 

Outro provável grupo de pais pode ter a idéia 
de que os líderes da igreja é que devem orientar 
seus filhos, mostrando-lhes como proceder em 
relação ao sexo oposto. Esses pais tiram a respon-
sabilidade de si próprios, colocando como respon-
sáveis pelo procedimento dos seus filhos os líde-
res da igreja. Ora, estes têm, relativamente, pouco 
tempo para se dedicar aos filhos dos irmãos. São 
muitas as vidas, muitos os encargos, muitos os pro-
blemas que a liderança tem de considerar. Como 
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fariam, eficientemente, o trabalho da formação de 
filhos dos irmãos? Os pais é que são naturalmente 
os responsáveis diretos pelos seus filhos. A lideran-
ça da igreja deve manter, claramente, a orientação 
geral da Palavra de Deus, contudo, são os pais que 
devem aplicar os princípios bíblicos do viver cris-
tão correto aos seus próprios filhos. Os ensinos 
bíblicos para um casamento feliz devem ser minis-
trados aos filhos, sobretudo, isto, sim, pelos pais de 
família. Que Deus nos ajude, como pais, a estabele-
cer princípios bíblicos, sólidos, de santidade, para 
que nossos filhos possam constituir famílias sadias 
no seio da igreja na localidade. E que não se pense 
que isso é algo que possa ser feito de última hora, 
quando os filhos já cresceram e tornaram-se ado-
lescentes, ou jovens. Alguém disse sabiamente que 
a educação e formação moral de alguém começa 
com os seus avós. Pais que não têm essa consci-
ência certamente irão errar muito e os danos re-
cairão, inclusive, sobre si mesmos, porque, afinal, 
qualquer pai ou mãe deseja mesmo é ver os seus 
filhos abençoados e felizes. 

Quanto aos filhos órfãos, a estes cabe à igre-
ja ajudá-los, cumprindo o papel que deveria ser 
cumprido pelos pais caso esses fossem vivos. Es-
ses filhos nunca deverão ser deixados sem o de-
vido tratamento bíblico. A Bíblia deixa entender 
de maneira clara que devemos socorrer as viúvas, 
ajudando-as, orientando-as nos caminhos de Deus 
(I Tmóteo 5.16). Ora, não se pode socorrer, ajudar, 
orientar, cuidar das viúvas sem cuidar dos seus fi-
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lhos órfãos. Pode também haver o caso dos filhos 
serem “órfãos” de pais e de mães vivos, mas omis-
sos. A estes, a igreja, quanto lhe for possível, deve 
dar toda a orientação de que necessitam para a vida 
em geral e para o casamento em particular.





Capítulo 6

PALAVRA 
AOS LÍDERES 
ESPIRITUAIS





57

PALAVRA 
AOS LÍDERES 
ESPIRITUAIS

Como líderes espirituais, devemos ser fieis à Pa-
lavra de Deus, independentemente das circunstân-
cias que nos possam cercar. Temos de disciplinar, 
ensinar, formar, corrigir nossos filhos com a firme 
base da Palavra de Deus. Todos, na igreja, devemos 
orar e procurar edificar nossos filhos. O Diabo e 
quem ele consegue envenenar têm prazer na di-
luição moral da família. Como líderes espirituais 
do povo de Deus não devemos proceder de acordo 
com as circunstâncias mundanas que atravessa-
mos. Nosso ensinamento e procedimento devem 
estar centrados em cima da Palavra Divina. Con-
seqüentemente, devemos ensinar que o pecado 
mata e que o padrão de procedimento dos jovens 
está na Bíblia, pois que esta é a base do nosso viver, 
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sendo a nossa regra de fé e prática. Portanto, deve-
mos ensinar as verdades que dizem respeito à san-
tidade do sexo, sem estressamento, sem repressão, 
mas descansados em Deus. Devemos estar certos 
de que a nossa vitória é tão certa como o raiar do 
dia após escura noite. “Esta é a vitória que vence o 
mundo, a nossa fé” (I João 5.4). Decerto, teremos 
lutas, enfrentaremos problemas muito difíceis, en-
tretanto, Deus nunca nos faltará com as soluções 
devidas, mesmo porque, até hoje, Deus nunca nos 
faltou com a sua gloriosa ajuda.     

Devemos entender que a orientação verda-
deiramente bíblica, no que tange à santidade do 
sexo, não é coação, não é imposição, é conscien-
tização bíblica, espiritual. Por coação o jovem 
pode deixar de praticar certos atos incompatíveis 
com a vida cristã, mas isto não tem valor espiritual, 
se em seu coração continuar desejando pecar. Jo-
vens devem proceder de maneira correta, não por-
que lhes foi imposto tal procedimento, mas porque 
estão conscientes de que este é o caminho bíblico 
para a sua vitória espiritual no presente e para a 
eternidade. 

Como líderes do povo de Deus não devemos 
temer que haja debandada de “crentes” falsos do 
meio do rebanho, por ensinarmos a verdade. Sem 
dúvida, o que importa é que Deus fique conosco 
e que esteja alegre por nos ver ensinando a Bí-
blia e vivendo em santidade e em verdade. Ele é o 
nosso guia, o nosso companheiro. Ele em nós, nós 
nEle, eis o mais alegre, risonho, imortal e glorioso 
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viver que podemos ambicionar do lado de cá desta 
vida. Temos de crer no que João disse em I João 
2.19  “Eles saíram de nosso meio, entretanto não 
eram dos nossos; porque, se tivessem sido dos nossos, 
teriam permanecido conosco; todavia, eles se foram 
para que ficasse manifesto que nenhum deles é dos 
nossos”. A igreja é constituída SÓ de filhos de Deus. 
Pecadores que insistem em viver no seu pecado, 
mostram com isto que, de fato, são filhos do dia-
bo, não importa se vivem no meio da igreja. Não 
podemos confundir o mundo com a igreja. Quem 
insiste em viver na prática mundana do namo-
ro, depois de advertido, esclarecido com base na 
Palavra de Deus, mostra com este seu viver que 
não é filho de Deus, que não é renascido, porém 
mundano, “lobo”, embora possa trazer sobre si 
capa de “ovelha”.

Amados líderes espirituais, nosso destino é a 
cruz. Como orientadores da igreja, se é que somos 
para isso constituídos por Deus, temos de morrer 
cada dia. A cruz é o nosso destino. Só vivendo, as-
sim, é que agradamos Àquele que nos constituiu 
servidores do Seu povo. A corrupção geral do 
povo de Israel ocorria, quando a sua liderança se 
corrompia. Essa liderança maligna sempre con-
tou com o desprazer de Deus. Oséias 4.6 declara: 
“O meu povo está sendo destruído porque lhe fal-
ta o conhecimento. Porque tu, sacerdote, rejeitaste 
o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que 
não sejas, sacerdote diante de mim; visto que esque-
ceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei 
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dos teus filhos”. Vemos que a liderança sacerdotal 
rejeitou o conhecimento de Deus, e como conse-
qüência, o povo foi destruído. Os filhos do povo 
de Israel, quanto mais se multiplicaram, tanto mais 
pecaram. Assim, receberam, no lugar da honra, a 
desonra. Saibamos: o mal que destruiu no passado, 
destruirá no presente e no futuro. Que possamos 
dizer, como Paulo em II Timóteo 4.7: “Combati o 
bom combate, acabei a carreira, guardei a fé”. Que 
nada nos desvie de completar cabalmente o nosso 
ministério. Que Deus nos faça fiéis no pouco des-
ta vida, para que sejamos colocados sobre o muito 
glorioso que está no porvir de imorredoura glória. 
Amém.
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CONCLUSÃO

Amados, vocês sabem de tudo que foi expos-
to. Vocês leram, estudaram e por isso sabem que 
Deus é contra o namoro.

Deus nos fala ao coração, “muitas vezes e de 
muitas maneiras” (Hebreus 1.1). Deus nos tem fa-
lado sempre. Nós é que precisamos ouvi-LO. Nos-
sa própria inquietação com o pecado, é evidência 
de que Deus fala à nossa consciência. Que Deus 
nos guie daqui para frente. Não tirem uma conclu-
são apressada, mas não rejeitem a conclusão justa, 
honesta, verdadeiramente bíblica.

Que cada um de nós seja modelo dos fi-
éis no uso do corpo e não permita que Satanás 
use, ou pior, abuse do corpo através do namo-
ro, pois “o corpo é santuário do Espírito Santo”  
(I Coríntios 6.19). Deus nos chamou para sermos 
santos, e a prostituição, mesmo a do namoro que 
a sociedade, inclusive a religiosa, aprova, deve 
ser rejeitada por quem busca fazer a vontade de 
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Deus no seu viver neste mundo.
Que Deus nos abençoe. Glória ao Senhor. 

Amém.



MENSAGEM ORIGINAL RECEBIDA 
DE DEUS EM FEVEREIRO DE 1989, 

QUANDO EU ESTAVA COM MINHA 
FAMÍLIA NA COLÔNIA DE FÉRIAS 

DO SESC, EM SANTA CRUZ,  
NO ESPÍRITO SANTO, NUMA 

MANHÃ, MAIS OU MENOS 
DAS 9 ÀS 13 HORAS.
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NAMORO?

Em virtude de ser bíblico, graças ao meu Deus; em 
virtude de dizer que a Bíblia é a única regra de fé e prá-
tica; em virtude de a Bíblia condenar, tão tenazmente, a 
prostituição, não só no exercício direto da relação sexual 
ilegítima (relação sexual fora do casamento), mas, tam-
bém, no próprio pensamento, conforme Mateus 5.28, 
onde Jesus diz que qualquer que olhar para uma mulher 
com intenção impura, no coração já adulterou com ela, 
sim, em virtude disso, como cristão, devo dizer: o na-
moro, tal como vejo acontecer, mesmo nos arraiais do 
cristianismo, é uma forma legitimada pelos homens de 
se cometer prostituição sem a reprovação da sociedade. 
E, como fica a reprovação de Deus?

Em virtude, porém, de ser bíblico, como cristão, 
tenho de afirmar que na Bíblia não há namoro, 
nem base para ensinar e disciplinar o namoro. 
Ensinar como namorar, seria como ensinar a pros-
tituir-se de maneira “decente”, “legal”.

Minha gente, é hora de acordar desse sono. É 
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hora de sentir o toque de Deus nas nossas consci-
ências. Somos o “templo do Espírito Santo” (I Co-
ríntios 6.19). Isto é bastante para que saibamos: 
NA BÍBLIA NÃO HÁ NAMORO.

Uma pessoa cristã não pode e, se pode, não deve 
namorar alguém que não vai ser a sua esposa ou es-
poso e, mesmo que alguém venha ser a sua esposa 
ou esposo, não deve namorar. Se a sociedade diz que 
você pode namorar, você sabe que não deve namorar. 
O que lhe deve interessar é o que está claramente de-
finido na Palavra de Deus e nesta não existe namoro. 
Embora este conceito, no mundo em que vivemos, 
possa parecer estranho, esta deve ser a sua posição 
em Cristo, se você é filho de Deus. 

Você “pode” namorar levianamente, fazendo de 
seus namoros, apenas, oportunidade para satisfa-
zer-se sexualmente; “pode” namorar sem ter nem 
ao menos, ainda, condição de marcar a data do ca-
samento. Tudo isso você “pode”fazer por sua conta, 
compelido por sua natureza malignamente estimu-
lada, por longo tempo, por anos a fio, no dizer de 
Paulo, o apóstolo, abrasando-se (I Coríntios 7.9), 
até o dia em que, finalmente, decida casar-se. É o 
que tantos podem considerar uma boa maneira de 
“aproveitar a vida” enquanto são jovens, enquanto 
não estão casados. Se você é jovem cristão, saiba 
que Deus está muito longe de tudo isto, e a Sua 
bênção, também. A sua sexualidade é algo com que 
Deus o dotou com o propósito definido de que seja 
exercida, apenas, dentro da legitimidade do casa-
mento (Hebreus 13.4). Esta é a questão que você, 
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como pessoa jovem, porém cristã, precisa encarar 
e, em relação à qual precisa tomar a sua posição 
perante Deus.

Você pode, no entanto, assumir um compro-
misso de casamento, quando já tiver conhecido 
suficientemente a pessoa pretendida. E quando 
estiverem em condição de casar, para evitar lon-
go tempo de aproximação, dando oportunidade ao 
abrasamento carnal, casem-se.

Que significa assumir compromisso de casa-
mento? Seria substituir o namoro por esse com-
promisso? NÃO.

Namoro, segundo o mundo, é o período em que 
alguém do sexo masculino se aproxima de alguém 
do sexo feminino ou vice-versa, para se “conhe-
cerem” e aí, têm “carta branca” para fazer e trocar 
íntimas carícias. E, se casam? Talvez. Comumen-
te, acabam o namoro por algum motivo. Não seria 
incomum dizerem: “Terminamos o namoro, porque 
sentimos que Deus não o quer”. Então, começam 
outro “namoro”. Acabam. Começam outro. Lásti-
ma! Quando vêm a casar, já têm anos de desonra 
moral e derrota espiritual.

Assumir compromisso de casamento é ter ciência, 
é ter a certeza de Deus de que alguém deve ser seu 
cônjuge, pelo que você já conhece da pessoa: da sua 
vida, da sua fé, dos seus ideais, dos seus alvos, atitudes 
e caráter. Então, depois de conhecer a vida de alguém, 
depois de ter sondado criteriosamente os seus ideais, 
alvos, atitudes e caráter, depois de sentir que a pessoa 
preenche as suas exigências no campo da estética, do 
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viver honesto, da fé, então se aproximam os interessa-
dos, para discussão do que se passa em seus corações 
e neste ponto, perante Deus, e com o conhecimento e 
aprovação dos pais e conselheiros espirituais da igre-
ja, firmam compromisso de casamento. Esse compro-
misso firmado cobrirá um período de tempo variá-
vel para adequação das providências necessárias, de 
acordo com as circunstâncias de cada casal, sempre 
levando nisso menos tempo tanto quanto possível. 
Os comprometidos para o casamento, durante o tem-
po do seu compromisso, devem procurar guardar-se 
santificados em Cristo, não se contaminando, como 
fazem os mundanos praticantes do namoro, mas le-
vando em conta o conselho de Paulo aos viúvos e sol-
teiros, quando lhes diz que seria melhor até que não 
se casassem, mas se não se dominarem, que se casem, 
“porque é melhor casar do que viver abrasado” (I Co-
ríntios 7.8-9).

Alguém pergunta, partindo do entendimento 
de que o namoro é a fase apropriada para conhe-
cimento mútuo, como se conhecer sem antes ter 
namorado?

Responde-se: por ter observado, pessoalmente, 
a pessoa pretendida, durante o tempo necessário, 
nos ambientes em que a pessoa estiver.

- Em casa  (se é obediente aos pais; se tem bom 
relacionamento com os irmãos; se gosta mais de 
dormir e de passear do que de trabalhar, etc.); 

- No trabalho (se é responsável; se desempenha 
as suas atividades com interesse; se é bom ou boa 
colega, etc.);
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- Na escola (se é dedicado ou dedicada aos es-
tudos; se não “cola” nas provas; se não “mata” as 
aulas, etc.);

- Nos trabalhos da igreja (se participa ativa-
mente dentro do local de reunião ou se fica sem-
pre lá por trás, sentado ou sentada nas últimas 
cadeiras, ou até mesmo fora da reunião; se tem 
espírito de obediência à liderança da igreja; se 
tem dedicação ao estudo da Palavra de Deus e à 
oração, etc.).

Assegure-se de que a pessoa que está a lhe chamar 
a atenção com vista a um provável casamento, é in-
dicada, em todos os aspectos, para que com ela  você 
venha partilhar a sua vida numa relação tão peculiar 
como a do casamento. Observe, cuidadosamente, se 
apresenta indícios claros  de ser uma pessoa renascida 
(João 3.3), e não meramente religiosa (II Timóteo 3.5). 
Observe bem para que, particularmente, na questão 
espiritual, haja entre vocês verdadeira identidade. Não 
estrague o seu futuro, unindo-se em casamento a al-
guém que não tenha afinidade com você em seus pro-
pósitos de servir ao Senhor no Seu reino. Lembre-se: 
“Andarão dois juntos, se não houver entre eles acordo?”  
(Amós 3.3). No dizer de Saint Exupéry: “A experiên-
cia mostra que amar não é olhar um para o outro, mas 
olhar juntos na mesma direção”. Pelo menos, não é só 
olhar um para o outro.

No processo de adquirir conhecimento acerca 
da pessoa que esteja em sua cogitação como can-
didata a um possível casamento, valha-se, além de 
suas observações pessoais e diretas, daquilo que 
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você possa colher em conversas com os seus familia-
res e outras pessoas de suas relações. Procure agir de 
forma a não deixar transparecer o objetivo que você 
tem em mente (e no coração), para melhor garan-
tir o êxito da sua pesquisa. É importante conhecer 
bem, não apenas o jovem (ele ou ela), que lhe chama 
a atenção, mas também, a sua família, pois que esta, 
via de regra, tem peso considerável de influência so-
bre o seu membro. Não se esqueça disto.

Quanto a você, prepare-se também, convenien-
temente. Examine seu próprio caráter, sua moral, 
sua vida cristã. Os critérios adotados para avaliar a 
pessoa do seu interesse são válidos, também, para 
a sua própria auto-avaliação. Lembre-se de que 
não basta a você encontrar a pessoa certa. Você, 
da sua parte, precisa, também, ser a pessoa certa. 
Materialmente, é preciso que você tenha emprego 
ou fonte de sustento adequado, suficiente. Então, 
consciente de que você e a pessoa escolhida aten-
dem aos requisitos básicos, essenciais, exigidos, 
assuma o seu compromisso de casamento. Só pela 
graça de Deus, vocês têm cem por cento de pos-
sibilidade de acertar no passo muitíssimo sério 
que ambos deverão dar nesta terra: o casamento. 
Lembrem-se de que se vocês errarem aqui, o resto, 
dificilmente, poderá dar certo em suas vidas. Não há 
como exagerar a seriedade desta questão. Dar ao Se-
nhor oportunidade dEle agir livremente nessa área de 
suas vidas é o que de melhor vocês poderão fazer por 
si mesmos. Os resultados vocês viverão para conferir. 
O Senhor não falha.
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A questão é que se você já é filho de Deus (João 
1.11-12), você já morreu para o mundo (Gálatas 
2.20), e não faz sentido que tire “proveito” do que este 
mesmo mundo oferece. Muitos males que afetam a 
família têm origem naquilo que chamamos namoro: 
esta coisa deste mundo sem Deus. É no submundo 
do namoro que demônios, como, aquele apelidado 
“pomba gira”, danificam muitos casamentos. É prová-
vel que não sejam poucos aqueles que se uniram em 
matrimônio, sem nada ou com muito pouco terem 
em comum uns com os outros, só porque um dia se 
entregaram ao festival da carne, chamado namoro. 
Prenderam-se pela própria sensualidade e sobre tão 
estranha base compareceram perante a autoridade e 
selaram, oficializaram essa união. As conseqüências 
disso são bem conhecidas. É como está escrito em 
Provérbios 20.21: “A posse antecipada de uma heran-
ça, no fim não será abençoada”. 

Cabe ao jovem cristão buscar, no Senhor, graça 
para fugir, inclusive do chamado flerte, que pode 
significar os primeiros passos dados no caminho 
escorregadio da auto-complacência carnal, com-
prometendo sua mente, coração e espírito. É bom 
tomar consciência de que o mal não está, basica-
mente, por exemplo, no beijo ou no abraço dado 
em alguém com quem não se casou ainda, ou não 
venha a se casar nunca. Nessa questão, o mal nasce 
ou começa a nascer no coração, na disposição inte-
rior contrária àquilo que agrada a Deus. A malig-
nidade, sob esse aspecto, portanto, pode começar 
no flerte e aprofundar-se no conseqüente ajunta-
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mento dos flertadores, através do dito namoro, do 
qual provém o roubo recíproco da honra, no qual 
os dois se defraudam mutuamente. A propósito, 
ouvi de alguém: “a gente se abraça, e após alguns 
minutinhos, a gente se afasta, porque, aí, começa o 
abrasar”. Ora, isso é o mesmo que dizer: “a gente 
sempre dá uma colherzinha de chá à carne. Cin-
co minutinhos, apenas, para o capeta se alegrar!” 
Muito triste! Depois desses “cinco minutinhos”, 
nesse dia, a vida cristã está frustrada, o Espírito, 
entristecido. Você se abrasou e o seu dia está estra-
gado, porque você se deixou mover, não pelo Espí-
rito, mas pela carne. 

Namoro é atração apaixonada. É sedução. É de-
sejo ardente de “amassar” o parceiro namorado. É 
o exacerbar da carne. É defraudação recíproca da 
honra. É pecado.

Agora, uma palavrinha de conselho aos pais e 
demais responsáveis pelos jovens. Como igreja, 
cada um é responsável pelo outro. Quando um ca-
sal estiver sob compromisso de casamento, exer-
ça sobre ele, tanto quanto estiver ao seu alcance, 
constante e cuidadosa observação. Não os deixem 
a sós por longo período de tempo. É importante 
que os pais se lembrem de suas próprias experiên-
cias e problemas que tiveram quando jovens nessa 
questão de namoro e colaborem com seus filhos de 
modo compreensivo, discreto, porém firme. Pais 
com entendimento e bom senso saberão como aju-
dar os jovens, quando batalham por uma vida pura 
na presença de Deus. Os jovens agradecerão todo 
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o apoio que lhes puder ser dado.
Também, os jovens devem manter-se bem aten-

tos. Se os pais do seu pretendido ou da sua pre-
tendida revelam-se do gênero “alcoviteiro”, se são 
daqueles que literalmente empurram o seu filho ou 
filha sobre você, sem quaisquer escrúpulos, cuida-
do! É muito provável que o produto de tal família 
não seja a pessoa com quem você deva casar. Nada 
o impede de, constatando que errou na escolha da 
pessoa com quem pretendeu casar-se, romper com 
o seu compromisso.

Afinal, por que tudo isso? Por que tantas medi-
das de precaução e prudência? Pela simples razão 
que todos sabemos: o impulso sexual é forte e uma 
vez despertado, quem o controlará? Há um provér-
bio que bem pode ser aplicado aqui: “como o abrir-
se da represa, assim é o começo da contenda; desiste, 
pois, antes que haja rixas” (Provérbios 17.14). Jovem, 
evite despertar seu sexo fora do tempo. Em Mateus 
5.27,28 lemos: “Ouvistes que foi dito: não adulterarás. 
Eu, porém, vos digo: qualquer que olhar para uma 
mulher com intenção impura, no coração já adulte-
rou com ela”. Se você, portanto, ainda está sob com-
promisso de casamento, ou seja, ainda não se casou, 
e influenciado pelas “facilidades” que predominam 
neste mundo, permitiu-se olhar “com intenção im-
pura” para aquela que, estando comprometida com 
você, não é ainda sua mulher, você “no coração já 
adulterou com ela”. Isso, por certo, é coisa de Deus e 
loucura aos olhos do mundo louco. Você tem a “lou-
cura” de Deus ou a loucura do mundo? 
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Planeje um lar no qual o ESPIRITO SANTO pos-
sa habitar sem constrangimento. Prove, para você 
mesmo, que você é uma pessoa regenerada, pessoa 
nascida de novo. Lembre-se de Maria que, estando 
“desposada com José, sem que tivessem, antes coabita-
do, achou-se grávida pelo ESPIRITO SANTO” (Ma-
teus 1.18). Como Maria, queridos jovens, no decurso 
da sua preparação para o casamento, antes de mora-
rem juntos, sob o mesmo teto, como eleitos, após o 
casamento, permitam que o ESPIRITO SANTO ope-
re em vocês aquilo que vocês, por si mesmos, por suas 
próprias forças, jamais conseguirão: o autocontrole 
necessário sobre os seus impulsos sexuais, com que 
Deus mesmo os dotou. Guardem-se para o exercício 
sexual no tempo próprio, quando vocês desfrutarão 
daquela felicidade que somente um casamento sob a 
bênção do Senhor pode oferecer.

Hoje, mais do que no passado, estas coisas pre-
cisam ser ditas. Antes, a realidade da mulher era 
bem diferente. Quando solteiras, por exemplo, as 
moças viviam sob a autoridade dos pais aos quais 
temiam. Se não por princípios morais, muitas ve-
zes, pelo menos, por medo das más conseqüências, 
guardavam-se de cometer muitos desmandos. Nos 
dias em que vivemos, porém, com a chamada li-
beração feminista e o advento da “pílula” anticon-
cepcional, e outros meios anticonceptivos, a mu-
lher passou a sentir-se livre para imitar o homem 
em seus desvios, chegando, mesmo, por vezes, a 
superá-lo. Basta olharmos ao redor. Basta vermos 
aquilo que penetra em nossas casas através da TV, 
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para concluirmos quão devastador e mortífero é o 
desvio do sexo dos padrões de Deus.

Na igreja não precisamos de coação, repressão 
ou proibições “puritanas”, mas de conscientização, 
para que tenhamos vida santa condizente com a 
nossa condição de filhos de Deus. A santidade no 
que se refere à vida sexual deve ser uma opção livre 
decorrente do nosso viver de súditos do Reino de 
Deus.

Conscientize-se de que, com toda a certeza, a sua 
sexualidade é uma área particularmente perigosa. 
Você terá de confrontar-se com o Inimigo em seu 
combate contra a licenciosidade do namoro. Não 
perca a consciência de que, nesta batalha, você só 
experimentará vitória pela operação do ESPIRITO 
SANTO em sua vida. Mantenha disposição interior 
de submeter-se  àquilo que a Palavra de Deus pres-
creve. “De que maneira poderá o jovem guardar puro 
o seu caminho? Observando-o segundo a Tua palavra.” 
E, “Guardo no coração as Tuas palavras, para não pe-
car contra Ti” (Salmo 119. 9, 11). Leia e guarde no co-
ração os ensinos bíblicos acerca de um doce lar. 

Mantenha fidelidade a Deus. Vitória certa Ele 
sempre concede àqueles que O buscam. O Senhor 
há de dar a você o lar dos seus sonhos e você verá 
que valeu a pena manter-se firme, determinado em 
seu propósito, de não se conformar com os padrões 
deste mundo (Romanos 12.2).

Que Deus o abençoe: eis minha oração.
Glória a Deus. Amém.
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