
  
 
 
 
 
 
 

CCAASSAAMMEENNTTOO  ÉÉ  MMEESSMMOO  UUMMAA  IINNSSTTIITTUUIIÇÇÃÃOO  
FFAALLIIDDAA  NNOOSS  TTEEMMPPOOSS  DDEE  HHOOJJEE??  ((nnaammoorroo))..  

“As muitas águas não poderiam apagar este amor, nem os rios afogá-
lo (...)” (Cantares de Salomão 8:7). 

esta segunda reflexão da série, onde estamos abordando o 
tema casamento, falaremos sobre como deve ser a vida de 
namorados cristãos. Por incrível que pareça, a Bíblia Sagrada 

não cita em nenhum momento esta etapa do relacionamento. 
Namoro, portanto, em princípio,é um termo que não aparece nas 
Sagradas Escrituras.À época antiga,muitos dos relacionamentos se 
davam dentro da mesma ramificação familiar;pessoas da mesma 
tribo se davam umas às outras ou era oferecidas pelos 
superiores.Nenhum casal,nos tempos bíblicos,pelo estágio do 
namoro.Era questão exclusivamente cultural e de preenchimentos de 
necessidades imediatas.Mas nem por isso iremos cair no extremo e 
no radicalismo de admitirmos a importância do namoro,mesmo 
considerando o grande risco que os casais correm nessa etapa , 
principalmente às solicitações carnais , para uma vida santa. Seria 
equívoco dizer que DEUS não abençoa o namoro . São pelas 
inúmeras interpretações pessoais da palavra de DEUS que há , entre 
os povos de todas as nações ,o aparecimento de tantas heresias 
contaminando a mente dos religiosos.O apóstolo Paulo escreveu à 
igreja de Corinto: “Pois ninguém pode pôr outro fundamento, além do 
que já está posto, o qual é JESUS CRISTO” (1 Coríntios 3:11). Mas, 
se alguém precisa de sabedoria para entender melhor o que está 
escrito, “(...) peça-a a DEUS, que a todos dá liberalmente, e não 
censura, e ser-lhe-á dada” (Tiago 1:5). 

Porém, se o namoro não consta na Bíblia ,segundo a maneira como 
atualmente é concebido,não significa que todos os namorados 
cristãos devam se desfazer do relacionamento. Mas o namoro tem 
que ser santo. Beijos e abraços devem ser feitos com moderação. O 
apóstolo Paulo recomenda: “vede prudentemente como andais , não 
como néscios “(Efésios 5:12). Embora não esteja descrito na Sagrada 
Escritura, o namoro pode se tornar um período de crescimento 
espiritual e de profundo conhecimento na vida do casal. Um namoro 
cristão deve ser apresentado à igreja e à família. Nada impede de 
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que um casal de namorados receba a bênção de DEUS no altar. Um 
conselho importantíssimo: não construa as bases do namoro 
fundamentadas na beleza exterior; nos prazeres mundanos nem nos 
apetites sexuais. Esses são três obstáculos que o casal tem que 
superar juntos, em oração ,na presença de DEUS. Os dois últimos, 
então, aprisionam os namorados e o0s levam a perder o sentido 
correto do relacionamento. O amor tem que ser moderado e sincero; 
não fingido. Um namorado não pode ser um ídolo, para quem 
renuncia a vontade divina para agradá-lo. O centro sempre deve ser 
JESUS. Por isso, antes de qualquer decisão é importante perguntar 
um ao outro se JESUS se agradará. A visão do casal tem que ser a 
mesma; assim como as mesmas aspirações pela santidade. Caminhar 
juntos e traçar metas para a vida profissional também é outro 
ingrediente indispensável. Se o nosso PAI não permitiu que 
escrevessem sobre o namoro, certamente porque nele não se 
observa nenhum compromisso efetivado e concreto (como os noivos 
detêm uma aliança de compromisso aceita pala igreja e pelos 
familiares). E DEUS em todas as instâncias, firmou sempre uma 
aliança segura e concreta com o seu povo, instituída através de suas 
ordenanças e do cumprimento das promessas.  

Pesquisa divulgada recentemente por um telejornal relatou que o 
namoro está na primeira opção no lazer dos jovens brasileiros. Para 
os jovens não cristãos é uma clara oportunidade de viverem uma 
liberalidade mais prazerosa, deixando fluir descobertas sexuais, 
“muito comuns” aos olhos da Psicologia. O namoro tem que ser 
cristão. Se esta pré-condição não se tornar verdadeira para o casal 
de namorados, o futuro trará conseqüências infelizes e frustrantes. 
Os namorados cristãos devem, em primeiro lugar, ser e viver como 
igreja de DEUS, sem mácula nem qualquer sujeira. DEUS, repito, 
deve sempre ser o alvo atingido, a meta a ser conquistada. Namoro 
jamais pode ser visto como um lazer para os filhos de DEUS, porém 
como um compromisso a mais, mais um degrau na escala de valores, 
cuja meta é um casamento abençoado. O comportamento de um 
casal de namorados cristãos em nada deve ser parecido com os 
namoros mundanos. Quem ama seu namorado ou sua namorada vai 
ter paciência para esperar o tempo certo de um envolvimento mais 
íntimo nem vai fazer sugestões indevidas para o outro. Mente sã, 
corpo são. Nosso corpo é templo e morada do Espírito Santo de 
DEUS.Um cristão deve permanecer firme nas promessas. E isto que 
escrevo agora, não faço como uma imposição, como na época da lei. 
Mas confiante da presença do Espírito em minha vida;pela fé natural 
e pela consciência cristã que nos leva para o pleno exercício de uma 
vida íntegra e exemplar para uma sociedade tão cansada e 
desacreditada, muitas vezes, em face de tantos testemunhos infelizes 
de pessoas que,um dia ,entregaram-se ao deleite total dos desejos 
carnais. Se você tem dúvida de como proceder corretamente no 
namoro, peça orientação aos líderes de sua igreja e procure não fazer 



nada precipitadamente ou em oculto, desagradando ao SENHOR 
JESUS. No livro de Mateus está escrito: “(...) Nada há encoberto que 
não haja de revelar-se, nem oculto que não haja de saber-se” 
(10:26). Paulo confirma a importância de sermos santos não só no 
espírito como também no corpo diante de DEUS: “que cada um de 
vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra; não no 
desejo na lascívia, como os gentios, que não conhecem a DEUS; e 
que nesta matéria, ninguém oprima ou engane o seu irmão. O 
Senhor é vingador de todas as coisas (...)” (1 Tessalonicenses 4: 4-
6). Os frutos de um namoro doente vão refletir adiante no noivado e 
no casamento. 

Namorar é, sem dúvida,momento inesquecível na vida de qualquer 
pessoa. É uma fase de profundas descobertas. Também pode ser um 
registro triste, o qual se desejasse apagar da memória.O bom é 
esperar pelo tempo de DEUS e pela confirmação do PAI. Não comece 
nada se não houver essa confirmação. A voz de DEUS é clara e os 
frutos são muitos visíveis. Cuidado por que há muitos freqüentadores 
da igreja (lobos disfarçados de ovelha) que, no fundo são piores do 
que estão no mundo. Faça do seu namoro um canal de bênçãos para 
a vida de todos; pois, dessa forma, subirá pacientemente cada 
degrau até colher os frutos de uma família segura e feliz. 
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