Lição 4
Noivado e Casamento
Geralmente gasta-se muito tempo com planos e preparações antes que
certas pessoas se tornam sócias, no mundo dos negócios. Os envolvidos
querem estar certos, antes de assinar o contrato ou do acordo final, de que a
sociedade será vantajosa e satisfatória.
O casamento é uma fantástica dádiva de Deus a duas pessoas imperfeitas
que entram numa associação extremamente íntima. Mas para assegurar um
relacionamento de contentamento mútuo, o casal deve preparar-se
intensamente durante o namoro e o noivado.
Algumas vezes os namorados surpreendem-se com desacordos que
surgem. O melhor momento para se descobrir como lidar com muitos
desses desacordos é antes do casamento. Nesta lição estudaremos as
maneiras pelas quais as pessoas se preparam para o casamento, as
oportunidades que elas têm para se conhecerem melhor, e como as suas
vidas podem honrar a Deus, durante o período de noivado.
Nesta Lição Estudará...
Preparação Para o Casamento
Costumes do Noivado
O Casamento
Esta Lição Ajudará a...
Conhecer a maneira de honrar a Deus durante o período do noivado.
Discutir alguns problemas que podem surgir devido aos costumes do
noivado.
Distinguir entre o propósito do casamento civil e o da cerimónia religiosa.
PREPARAÇÃO PARA O CASAMENTO
O tempo certo para um casal de jovens casar depende das circunstâncias.
Ambos devem ter idade suficiente para arcar com as responsabilidades do
casamento. Eles devem estar maduros e dispostos a fazerem os ajustes
necessários e começarem a pensar em termos daquilo que é o melhor para
os dois, em vez daquilo que seja melhor para um só.
O casamento não é para pessoas imaturas. O jovem deve saber como
trabalhar, e ter um meio para sustentar uma esposa e família. A jovem deve
saber cozinhar e cuidar de uma casa. Ambos devem conhecer as suas
responsabilidades no casamento, e estarem dispostos a assumi-las de bom
agrado.
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Antes do casamento, é sensato que o casal arranje um lugar próprio para
onde irá após o enlace. Pode ser um minúsculo apartamento arrendado ou
um lugar muito simples, mas é melhor que seja a sua casa, e não a dos pais.
Geralmente não é um bom plano que o casal recém-casado viva com os
pais, muito menos indefinidamente.
O tempo do noivado e da preparação para o casamento pode ser muito
feliz para o casal que segue os planos de Deus em tudo o que faz. Pode ser
um óptimo momento para que ambos conheçam melhor a família um do
outro; pois o entendimento acerca da formação de cada um, pode ajudá-los
na sua nova vida. Começar um novo lar sob os princípios cristãos é uma
das melhores maneiras de assegurar um casamento bem sucedido e um lar
feliz.
Para Fazer
1. Faça uma lista de princípios que podem guiar um casal a saber se está
pronto ou não para o casamento.
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
COSTUMES DO NOIVADO
O casamento é, geralmente, precedido do noivado. Os costumes variam
de um país para o outro. Pode haver uma celebração na qual o jovem casal
anuncia a sua intenção de se casar. Pode haver a troca de aneis ou uma
cerimónia que mostre que eles estão prometidos um ao outro. Todo o
costume de noivado que seja adequado e de acordo com os preceitos de
Deus, é aceitável. Mas os crentes não devem seguir os costumes que não
agradam a Deus.
A meta principal da vida do crente é honrar a Deus e agradar-Lhe em
todas as coisas. “Portanto, quer comais, quer bebais... fazei tudo para a glória
de Deus” (1 Coríntios 10:31). Os cristãos sempre desejam as bênçãos de
Deus no seu casamento, e eles honram-No na maneira como celebram o seu
noivado. Eles não farão do seu noivado uma ocasião para bebedices,
mesmo que isso seja costume em algumas casas.
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Para Fazer
2. Que costumes os cristãos devem seguir para o noivado?
____________________________________________________________
____________________________________________________________
3. Qual deve ser a meta principal do crente em todas as áreas da sua vida?
____________________________________________________________
4. Cite um costume de celebração do noivado que desonraria a Deus.
____________________________________________________________
Problemas Financeiros
Em muitas partes do mundo o jovem deve dar um dote aos pais da
rapariga com quem ele deseja casar. Em outras partes, os pais da rapariga
dão um dote ao rapaz ou aos seus pais. Isto pode ser uma grande soma em
dinheiro ou presentes valiosos. Em outras partes do mundo o rapaz dá um
anel, ou uma jóia à rapariga como símbolo do seu noivado.
Esses costumes podem dificultar a vida dos jovens, se o gasto for muito
grande. Mais problemas surgem. Um rapaz, desejando o melhor para a sua
noiva, pode fazer uma grande dívida para lhe comprar um anel de noivado.
Nos países onde os pais da noiva pagam as despesas do casamento, eles
também podem gastar mais do que podem, e muito mais do que é
necessário.
Um rapaz, que não possa dar o dote requerido, pode escolher
desobedecer à lei do casamento, e simplesmente o casal passa a viver junto.
Outros ainda não se importam em formar um lar, e vivem imoral e
promiscuamente, não restringindo as suas relações sexuais à pessoa que a
Palavra de Deus ordena.
Embora não haja uma solução simples para estas situações, Deus não dá
ordens que não possam ser cumpridas. Certamente os pais crentes e
pastores devem poder dar conselhos e dirigir os jovens que vão casar. Os
pais crentes devem inteirar-se de que o mais importante não é um grande
dote, mas o carácter cristão da rapariga ou rapaz que deseja casar com o(a)
seu filho(a). Eles não devem insistir num grande dote ou num casamento
caro.
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Naturalmente, um rapaz e uma rapariga podem não vir de lares cristãos
e, consequentemente, não receberam conselhos bíblicos dos seus pais.
Entretanto, uma coisa que eles podem ter a certeza é da orientação de Deus,
se eles desejam honrá-Lo. Se é a vontade de Deus que eles casem, no Seu
tempo, à Sua maneira, Deus fará o possível para estabelecer o seu lar
cristão.
Para Fazer
5. Cite três possíveis problemas que resultam da impossibilidade de arcar
com as despesas de certos costumes do país.
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
6. Preencha os espaços para completar a frase:
Pais crentes devem considerar ____________________________________
____________________________________________________________
de mais importância do que um grande dote ou um casamento caro.
Comportamento Durante o Noivado
O noivado é um tempo em que o casal se conhece melhor. Nesse tempo,
eles começam a conversar sobre as suas responsabilidades no casamento e a
planear as suas vidas juntas. Falam das coisas essenciais para construir o
seu lar.
Passar o tempo com amigos, com a igreja e com grupos de família, é
uma outra forma de o casal se conhecer melhor. Quanto mais estiverem, um
com o outro, em diferentes situações, mais poderão saber como ambos
realmente são. Uma coisa é encontrarem-se na igreja, e outra é
encontrarem-se numa actividade social, e, ainda outra, no trabalho.
Se é esperado amor e respeito dos futuros maridos e esposas, certamente
não existe o menor problema para aqueles que pretendem casar. Os jovens
que se amam e se respeitam, terão uma preocupação não-egoísta pela
felicidade e bem-estar do companheiro(a). Cada um fará a sua parte para
proteger as intimidades do casamento, quando se tornarem marido e
mulher. Um casamento pode chegar à ruína se as pessoas levarem para ele
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uma carga de culpa por causa das liberdades concedidas antes e durante o
noivado.
As actividades realizadas durante o noivado não devem trazer censura
ou desgraça à causa de Deus. Um casal que honra a Deus deve ser o
exemplo para os outros jovens. Duas pessoas que se amam, como amam a
Deus, devem e podem exercitar a paciência em todas as circunstâncias, e
mais tarde sentirem-se felizes de assim o terem feito. Lembra-se de Jacob,
que teve de trabalhar sete anos para ter Raquel? “Assim, serviu Jacob sete
anos por Raquel; e foram, aos seus olhos, como poucos dias, pelo muito que
a amava” (Génesis 29:20).
Para Fazer
7. Cite pelo menos dois benefícios do período de noivado.
____________________________________________________________
____________________________________________________________
8. Como provou Jacob o seu amor por Raquel?
____________________________________________________________
NO CASAMENTO
Exigências Civis
Os cristãos precisam de ter certos documentos em ordem para que o seu
casamento seja legalizado. Isto pode incluir certidão de nascimento,
atestado de saúde, ou licença de casamento.
É um bom testemunho diante de Deus que um casal preencha as
exigências civis para a legalização do seu casamento. “Sujeitai-vos, pois, a
toda a ordenança humana, por amor ao Senhor...” (1 Pedro 2:13). Dessa
maneira um homem dá à sua esposa e filhos a honra e a protecção do seu
nome e das leis do país.
Para Fazer
9. Quais os documentos que é requerido ter em ordem para que um casal
possa casar-se legalmente?
____________________________________________________________
____________________________________________________________
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O Casamento Religioso
Todas as exigências civis devem ser cumpridas antes do casamento
religioso. Em alguns países a cerimónia civil acontece antes da religiosa.
Num casamento cristão, a noiva e o noivo fazem votos um ao outro
publicamente diante de Deus. Eles prometem amar, honrar, cuidar e serem
fiéis um ao outro até que a morte os separe. Um ministro fala-lhe sobre as
suas responsabilidades, escuta os votos pronunciados pelo marido e pela
mulher, e pede as bênçãos de Deus sobre o seu lar.
A cerimónia religiosa é uma maneira de mostrar que o casamento é uma
instituição ordenada por Deus e que as pessoas estão a esperar a ajuda e a
direcção de Deus para a sua nova vida e o seu novo lar.
Já falámos do erro de contrair dívidas desnecessárias. Evitá-las pode
significar a realização de um copo de água simples, ou mesmo limitar o
número de convidados.
Naturalmente, uma noiva e um noivo vão querer fazer o melhor. Mas é
possível ter-se um casamento que seja simples, mas lindo.
Para Fazer
10. As exigências civis devem ser providenciadas:
a) antes do casamento.
b) no primeiro ano do casamento.
c) depois do casamento.
11. Qual é uma das maneiras de mostrar que o casamento é uma instituição
ordenada por Deus?
____________________________________________________________
____________________________________________________________
12. Nós sabemos que um casal honra a Deus quando legaliza o seu
casamento de acordo com as exigências civis, porque a Palavra de Deus diz
que estamos sujeitos a:
a) toda a autoridade humana.
b) todo o costume da terra.
c) um ao outro.
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