A PRIMEIRA
INSTITUIÇÃO DIVINA
_A FAMILIA_
“Por isso deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e se
unir-se-á a sua mulher, e serão os dois uma só carne.
De modo que já não são mais dois, mas uma só carne.
Portanto o que Deus ajuntou não o separe o homem"
Mc 10.7-9
Por Samuel Pereira

O NAMORO TEM COMO
PROPOSITO LEVAR AO
CASAMENTO
•
•

Exemplo do relacionamento entre
Cristo e a Igreja
Resultado dum compromisso eterno
• Frutificaç
Frutificação da raç
raça humana

O NAMORO
Namoro é um relacionamento
entre 2 pessoas de sexo diferente
que tem como propósito conhecer-se
um ao outro com a finalidade
de unirem as suas vidas
no casamento.

Este relacionamento
pressupõe afinidade afectiva e compartilha.
È a preparação para o cumprimento de Genesis 2.24

O NAMORO
Atributos deste relacionamento:
Seriedade
- Não é uma brincadeira
Responsabilidade
- Atitude, comportamento
Compromisso
- Inicio de uma nova etapa de vida

NAMORAR.
Porquê?...
1-Porque existe
amor, afecto e
afinidade entre
as 2 pessoas
envolvidas.
2-Porque queres
formar uma
famí
família no
contexto da
vontade divina

NAMORAR…. Com quem?...
1-Com a pessoa que
Deus escolheu para ti e
te tem mostrado.
Luc.11.10
2-É uma pessoa da
mesma família cristã.
1 Cor. 6.14-18
3- É uma pessoa
sexualmente virgem.
Hebreus 13.4 e Deut. 22.13-21

QUANDO
NAMORAR?….
1-Quando for a vontade de
Deus
Romanos. 12.2
2-Quando houver
maturidade para assumir
responsabilidades,
compromissos e
cumplicidades.
Amós3.3
3-Quando sentir que está
está no
tempo de pensar em casar.

COMO
NAMORAR?….
1-Com tempo para os dois.
2-Conhecendo
mutuamente, quanto á
personalidade,
temperamento, há
hábitos,
gostos e projectos de cada
um.
3-Com amor, verdade, sem
desconfianç
desconfiança.
4-Honestamente – sem
mentiras e sem segundas
intenç
intenções

COMO NAMORAR?
1-Com Deus no no centro da relação
2-Com tempo para Deus -orando juntos
3-Compartilhar juntos o trabalho na
igreja

COMO NAMORAR?
SEM SEXO
II Tim.2.22 Foge também das paixões da mocidade; e
segue a justiça, a fé, o amor, e a paz com os que, com um
coração puro, invocam o Senhor.
I Cor. 6.12 e 18 …Todas as coisas me são lícitas, mas eu
não me deixarei dominar por nenhuma. Fugi da
prostituição, o que se prostitui peca contra o seu próprio
corpo
EM OBEDIENCIA A DEUS.
Heb.13.4 - Venerado seja entre todos o matrimónio e o leito sem mácula; porém,
aos que se dão à prostituição, e aos adúlteros, Deus os julgará.

O QUE VALE SEXO ANTES DO CASAMENTO?
1. Pecado aos olhos de Deus
2. Vitoria da armadilha de satanás – inimigo de Deus
3. Pode conduzir a uma gravidez indesejada
4. Pode conduzir a actos contra o próprio corpo - aborto
5. Rouba a beleza do relacionamento conjugal
6. Prejudica a relação do crente com Deus
7. Induz a comparações entre relações anteriores

O QUE VALE SEXO FORA DO CASAMENTO?
1. Apagamento do Amor conjugal
2. Desinteresse no sexo conjugal
3. Esterilidade
4. Doenças Venéreas: Sifilis – Herpes
5. Consciência impura
6. Futuro casamento fracassado

COMO NAMORAR?
FIELMENTE ,SEM PROSTITUIÇÃO.
(Quem não é fiel no namoro, como o pode ser no casamento?)

I Ts.4.3-5 Porque esta é a vontade de Deus, a vossa
santificação; que vos abstenhais da prostituição; Que cada
um de vós saiba possuir o seu vaso em santificação e honra;
Não na paixão da concupiscência
Prov.6.32- o que adultera com uma mulher é falto de
entendimento; aquele que faz isso destrói a sua alma.

NAMORAR…COMO?
Com testemunho para gloria de Deus.
ICor. 10.31 Portanto, … fazei tudo para glória de Deus. Portai-vos de modo que
não deis escândalo nem aos judeus, nem aos gregos, nem à igreja de Deus.
Ef. 4.30 E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estais selados para o
dia da redenção.
Gal. 5.19 -As obras da carne são: adultério, prostituição, impureza, lascívia,
Idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias,
… e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse,
que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus.

LEMBRANDO O QUE É
NAMORAR
O Namoro é um Testemunho, porque o cristão é
•Modelo cristão. 1Tim 4.12
•Ninguém despreze a tua mocidade; mas sê o exemplo dos fiéis, na
palavra, no trato, no amor, no espírito, na fé, na pureza.

•Santo. Col.3.5
•Mortificai, pois, os vossos membros, que estão sobre a terra: a
prostituição, a impureza, a afeição desordenada, a vil concupiscência,

•Puro. 2 Cor. 6.14
•Não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis; porque, que
comunhão tem a luz com as trevas?

O VALOR DO CORPO DO CRENTE
Deus quer ter poder sobre o corpo do crente
I Tess. 5.23 E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo;
e todo o vosso espírito, e alma, e corpo, sejam plenamente
conservados irrepreensíveis
para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo.

Deus condenou o adultério e a prostituição
com a morte
Deut 22:22 Quando um homem for achado deitado com mulher que tenha
marido, o ambos morrerão,
Deut. 22.28 Quando um homem achar uma moça virgem, e pegar nela, e se
deitar com ela, então o homem que se deitou com ela dará ao pai da
moça cinquenta siclos de prata; e lhe será por mulher; não a poderá
despedir em todos os seus dias.
Ver Mateus 14.4

