Estudo sobre namoro (IEGI)
I Tessalonicenses 4:3-8 – “Pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação...
Destarte, quem rejeita estas cousas não rejeita ao homem, e, sim, a Deus, que
também vos dá o seu Espírito.” Leia atentamente cada versículo

Como já foi dito no estudo do meu pai, hoje as pessoas, tanto adolescentes
como jovens, adultos, etc., não estão querendo viver dentro dos padrões que agradam
a Deus, querem viver do jeito que acham que devem viver. Sendo assim, estamos
rejeitando a Deus e não ao pastor, ao líder de louvor, etc., então vamos ver como viver
de uma forma que agrade a Deus.
Bom, antes de tudo, é bom sabermos que tudo o que for dito neste estudo, está
relacionado aos 4 tipos possíveis de relacionamento, sendo:
1º - Luz  Luz (Escolha de Deus)
2º - Luz  Luz (Deus abençoa, mas não é a escolha de Deus)
3º - Luz  Trevas (Deus condena tal escolha)
4º - Trevas  Trevas (Deus não é responsável pelo relacionamento)

1º - Relacionamento escolhido por Deus (Luz com luz)
Seria ótimo, ou melhor, excelente, se muitos escolhessem esse tipo de
relacionamento, mais infelizmente não são todos que escolhem o melhor de Deus, por
quê? Que geração sem paciência é essa?
Para ter um relacionamento escolhido por Deus, ou seja, para ter um namoro,
noivado e casamento aonde Deus é quem escolheu seu companheiro ou
companheira, é necessário ter perseverança nas orações, unido com a esperança de
que Deus vai providenciar e cuidar de tudo, inclusive sua vontade de namorar, noivar e
casar! Salmos 40:1 – “Esperei com paciência no Senhor...”
Certo de que Deus também não vai te dar um relacionamento aonde vai gerar
confusão com os pais, com a igreja e com os irmãos, a não ser que Ele tenha um
propósito nisso tudo, que é meio difícil disso acontecer e algo a se fazer somente com
extrema convicção diante de Deus! Um detalhe é que, Deus não vai passar por cima
de Sua palavra para agradar o seu ego, ou fazer seus mimos. Tiago 4:3
Para este relacionamento acontecer, o jovem deve orar da seguinte forma,
claro que não é uma reza, ore com as suas palavras assim:
Senhor, Tu sabes de todas as coisas, conheces meu coração, minhas
vontades, meus desejos, escolha e prepare uma esposa que o Senhor sabe que vai

ser a que melhor vai se encaixar comigo, que o Senhor prepare tudo no momento
certo, no tempo da Sua vontade e não da minha vontade. Livra-me da precipitação,
das paixões da mocidade, e dos desejos maus.
É claro que suas atitudes devem refletir sua fé e esperança, pois não adianta
nada orar e precipitar! É por isso que muitos não suportam isso, pois não aguentam
esperar, o tempo passando, colegas e amigos namorando, e mais deboches e
afrontas, aí começam a namorar aqui, ali, e a conseqüência é a escolha errada.
Jesus pode te dar um relacionamento abençoado tanto de imediato como
podem-se passar anos sem você ver nada acontecer, e isso é viver pela fé! Deus não
pensa como o homem, não opera nos padrões humanos. Se você deixar Jesus
direcionar sua vida, Ele pode e vai te surpreender e muito!
2º - Relacionamento escolhido pelo homem (Luz com luz)
Creio que a maior parcela dos relacionamentos hoje são assim, escolhidos pelo
homem ou mulher. Pelo fato de ser crente e ter o conhecimento de que luz não
combina com trevas, quando sente vontade de namorar ou casar, independente da
idade, começa a procurar no meio da igreja ou em outras igrejas, uma pessoa que se
enquadre nos seus padrões de beleza, comportamento, financeiro, etc.. Ou então sem
procurar, essa é a melhor, de repente encontra com alguém que desperta um
batimento cardíaco acelerado, e então por ser teoricamente “crente” também, pensase, não custa nada tentar, se for de Deus vai dar certo, se não for não vai pra frente.
Então, quando enfim começa o relacionamento, ou 1 e até 5 dias antes, e
claro, sem escutar aconselhamento da liderança, começa a oração para ver se é de
Deus, aí já tem abraço apertado, carinho, grude, beijo na boca (alguns até demoram
chegar nessa parte, mais no coração já chegaram, o travesseiro que o diga!) etc..
Deve-se levar em conta que, se não der certo o relacionamento, corações podem ser
machucados, sentimentos feridos, podem acontecer divisões de famílias, brigas entre
irmãos, e até uma possível saída da igreja onde congrega, pois não vai ter mais
“clima” entre os pombinhos que se arriscaram num relacionamento sem a direção de
Deus.
Bom, se a pessoa realmente quiser o relacionamento, Deus pode abençoar a
união, mais lembrando, não é o melhor de Deus!
3º - Relacionamento condenado por Deus (Luz com trevas)
Esse relacionamento só acontece quando a ovelha decide andar por conta
própria, sem escutar conselhos, e pior, sem temer o que a Bíblia diz sobre esse
assunto. Na IEGI, quando uma pessoa quiser namorar alguém incrédulo, não deve

nem pedir conselho a liderança, pois será tempo perdido, pois sabe que o pastor,
segundo as escrituras não apoiará tal atitude!
A Bíblia é clara sobre esse assunto, 2 Coríntios 6:14,15 – “...que união do
crente com o incrédulo?”
Quais são os princípios do ímpio, santidade, temor de Deus? Vai ser uma luta
diária contra o pecado, pois a lei que opera no mundo é sensualidade, imoralidade, e
outras coisas mais que não convém falar.
Tem assunto até demais para falar sobre as conseqüências deste
relacionamento, mais eu pergunto, falar as conseqüências da desobediência para
quem não teme a Deus resolve alguma coisa?
O importante é: Se o jovem tem um pouco de temor de Deus, ele não vai se
atrever num relacionamento de luz com trevas.
Aí o jovem argumenta, eu já vi pessoas crentes namorarem incrédulos e o
incrédulo converter e ser uma benção. Eu pergunto, você quer correr o risco de achar
que vai consegui converter? Depois faça uma pesquisa e veja quantos que se
atreveram a fazer isso estão hoje firmes na presença de Deus. Dt 7:3,4

4º Relacionamento incrédulo (Trevas com trevas)
Deus não se responsabiliza deste relacionamento, pois está sob domínio das
trevas, portanto o pecado reina neste relacionamento.

Normas de namoro da IEGI

- A IEGI não proíbe o namoro de ninguém, desde que os dois forem crentes e tenham
a aprovação e consentimento dos pais. Se os “pombinhos” forem muito novos e
fizerem parte de algum ministério, e os pais ímpios ou crentes permitirem o namoro,
mesmo assim a IEGI pode proibir o namoro, e se quiserem insistir, afastar do
ministério.
- O namoro será acompanhado pela liderança e pelos olhos de muita gente, se houver
mau testemunho, e for comprovado por duas ou mais testemunhas, se estiver em
algum ministério, poderá ser afastado do mesmo.
- O namoro muito prolongado será acompanhado bem de perto, pois estará sujeito a
maior intimidade e por conseqüência, mais tentado a pecar.
- A IEGI não pressiona ou obriga ninguém a casar com pouco tempo de namoro, pois
é necessário a pessoa conhecer bem a outra pessoa para não se arrepender no
casamento, sendo assim, nem pouco tempo de namoro, nem muito tempo, um
equilíbrio.

- Não namorar ou ir em lugares escuros e/ou longe da vista de outras pessoas.
- Não entrar na casa do namorado ou namorada, quando ele estiver sozinho em casa.
- Evitar ao máximo o contato do corpo quando os hormônios estiverem a flor da pele.
- O beijo de língua sugere o sexo e acende a sirene, portanto só para os casados.
Recomendações

- É altamente recomendável os namorados procurarem conselhos da liderança
durante o namoro.
- Não prolongue ou leve a diante o relacionamento quando houver ciúme excessivo no
relacionamento, pois poderá sofrer e muito no casamento.
- Se estiver namorando, não isole de suas amizades, tente conciliar o namoro com as
amizades.
- Para quê namorar sem perspectiva de casamento?
- Conheça bem a família do pretendente, pois você casará com ela também.
Conclusão

Pense muito bem ANTES de começar um relacionamento, pois quando você
entrar nele, se depois você quiser sair, vai ter conseqüências, e essas conseqüências
podem machucar e muito.
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