
  
 
 
 
 
 
 

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

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

 terceiro tema da série aborda 
sobre a vida dos noivos cristãos. 
O período do noivado é um dos 

mais importantes do relacionamento de 
quem pretende ter, no futuro, um 
casamento feliz. Digamos que, além de 
ser uma preparação para o casamento, 
o noivado é um tempo de observação; 
do casal se conhecer melhor. É o 
momento em que o interesse do 
homem pela mulher é confirmado através da troca de alianças, com o 
consentimento da igreja e dos familiares de ambos: “Congregai o 
povo, santificai a congregação, ajuntai os anciãos, congregai os 
filhinhos, e os que mamam. Saia o noivo da sua recâmara, e a noiva 
do seu tálamo” (Joel 2:16). Esta é a verdadeira preparação para o 
casamento, o verdadeiro noivado, aquele cujos noivos vivem em 
santidade esperando a hora do matrimônio. Na reflexão da semana 
passada, vimos que, de acordo com a Sagrada Escritura, o período de 
namoro inexiste. Dessa forma, ele é substituído pelo noivado. Isso 
prova o zelo que DEUS tem pela família. Noivado é um compromisso 
seguro,mas uma etapa de confirmação muito importante; um pré-
casamento; mas não um matrimônio consolidado. Portanto, o casal 
de noivos deve se abster de qualquer relação mais íntima. 
 
A Bíblia Sagrada faz muitas referências ao termo noivos. Lá, ele é 
usado para comprovar o amor que JESUS CRISTO tem pela sua 
igreja. ELE é o noivo, que escolheu e preparou um povo aqui na 
terra. Para isso, firmou em si um compromisso, através do seu 
sangue, com a igreja amada; sua noiva. Isto é a chamada Nova 
Aliança. Ao seu tempo, CRISTO vive a observar o comportamento de 
cada um, o compromisso particular, individual, que cada um tem em 
relação a ELE, e no tempo certo, ELE virá buscá-la. Na segunda carta 
que o apóstolo Paulo escreveu ao companheiro Timóteo está escrito: 
“Procura apresentar-te a DEUS aprovado, como obreiro que não tem 

O



de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade” 
(2:15). Tais palavras são confirmadas também no livro de Efésios: “a 
fim de apresentá-la a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem 
ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível” (5:27). Aqui 
estão as características da noiva (igreja) preparada para receber o 
seu Noivo (JESUS CRISTO). Após a vinda de CRISTO, se confirmará o 
casamento perpétuo, eterno e nunca desfeito. Observe que a 
participação neste casamento espiritual dependerá das atitudes da 
noiva (igreja) aqui na terra. Uma noiva de vestes sujas não entrará 
no céu. Preste muita atenção à declaração de amor de JESUS pela 
sua igreja: “Que belo são os teus amores,ó minha irmã, noiva minha! 
Quão melhores são os teus amores do que o vinho, e o aroma dos 
teus bálsamos do que o de todas as especiarias! Favos de mel 
manam dos teus lábios, noiva minha! Mel e leite estão debaixo da tua 
língua, e o perfume dos teus vestidos é como a fragrância do Líbano. 
Jardim fechado és tu, minha irmã, noiva minha, manancial fechado, 
fonte selada” (Cântico dos Cânticos 4: 10-12). Quem não toma para 
si um noivado santo na terra, desvirtua não só a pessoa com quem 
firmou um compromisso, mas principalmente a JESUS. Em Isaías traz 
essa necessidade de pureza entre o casal: “Como o jovem se casa 
com a donzela, assim os teus filhos se casarão contigo e, como o 
noivo se alegra com a noiva, assim se alegrará contigo o teu DEUS” 
(62:2). 
 
A consciência de querer cumprir a vontade de DEUS é de cada um. 
Um noivado errado só poderá culminar num casamento desastroso. 
DEUS busca santidade nos seus filhos; e ser “santo”, segundo a 
Sagrada Escritura, significa dizer NÃO a tudo aquilo que se opõe à 
vontade de DEUS. Quando Paulo escreveu sua primeira carta à igreja 
de Corinto, ele bem expressou como é o verdadeiro amor: “O amor é 
paciente, é benigno. O amor não inveja, não se vangloria, não se 
ensoberbece. Não se porta inconvenientemente, não busca os seus 
próprios interesses, não se irrita, não suspeita mal” (1 Coríntios 13: 
4-5). Observe bem se seu noivo ou noiva tem essas características 
citadas pelo apóstolo. Casais descontrolados emocionalmente, 
agressivos, chantagistas, desconfiados, ciumentos não são de DEUS 
e, portanto, jamais podem ser abençoados. Cultive apenas o amor, o 
verdadeiro amor em si e com o outro. Congregue na casa dos justos, 
dos santos, no templo formoso de JESUS CRISTO. Fortaleça o seu 
noivado e use bem o seu tempo para ouvir a Palavra de DEUS. 
Apresente a DEUS, no altar, na hora do casamento, um noivado 
limpo e transparente. DEUS o recompensará. Seja como o noivo 
expresso nos Salmos 19: “que é qual noivo que sai do seu tálamo, e 
se alegra, como um herói, a percorrer o seu caminho” (vers. 5), e 
terás um casamento muito abençoado. 
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