Você é exemplo?
Quem Casa Quer...

Oswaldo Carreiro

Quem casa almeja obter um bom casamento e é isso que também
desejamos para os nossos jovens.
Com o propósito de prepará-los para o casamento, temos oferecido
orientação e capacitação bíblica para que seus relacionamentos e futuros
casamentos sejam saudáveis e desenvolvidos sob o fundamento bíblico.
É imprescindível que desenvolvam relacionamentos que sejam em tudo
pautados por respeito mútuo e por fidelidade aos princípios de Deus em Sua Palavra. Não devem
se deixar levar pelas pressões da “turma” e nem pelo estilo de vida que a maioria dos jovens tem
evidenciado sem nenhum compromisso com o padrão de Cristo.
Antes de iniciarem um relacionamento com alguém do sexo oposto tendo em vista o namoro,
noivado e casamento futuro, como jovens cristãos, devem levar muito a sério a decisão de não
iniciar esse relacionamento e compromisso com alguém que não seja, também, um cristão. (1 Co
7.39; 2 Co 6.14,15).
Além disso, é importante que os jovens reconheçam que tudo tem o seu devido tempo e que
há épocas em que não convém iniciar um relacionamento a procura de namoro, em função dos
compromissos ou circunstâncias naturais da vida ou, para que se possa esperar um maior
amadurecimento. Ao mesmo tempo, é importante desenvolver amizades sadias enquanto se
espera o tempo certo para, então, se iniciar uma amizade mais próxima com o propósito de
conhecer e avaliar possibilidades e perspectivas de compromisso no futuro. É necessário tempo
para desenvolver a avaliação especialmente do caráter e das afinidades sobre pontos
fundamentais. Nunca devem permitir que as coisas se tornem muito intensas muito cedo, ou que
aconteçam antes do tempo apropriado preparado por Deus para desfrutarem plenamente e
intensamente do relacionamento. Devem ser criteriosos e firmes, cuidando tanto do aspecto
emocional quanto físico do relacionamento.
Considerem jovens, que o “ficar”, muito praticado hoje ganha uma conotação sexual muito
rapidamente, impedindo que se avalie de forma realista quem a outra pessoa é de fato, além de
levá-los a obsessão romântica que tomará conta do relacionamento. Isso é pecado! A exortação
bíblica sobre isso é que a lascívia e a defraudação não devem ser toleradas pelo cristão. (1 Ts 4.5,6).
Gostaria ainda de informar aos noivos da IBCU que é indispensável que façam o curso
pré-nupcial que é oferecido através de sete encontros sobre os seguintes temas: Estrutura do Lar /
Relacionamentos com Parentes / Vida Sexual / Planejamento Financeiro / Comunicação / Vida
Devocional e Como Lidar com Conflitos.
Para iniciarem o curso, entrem em contato comigo! E-mail: oswaldo@ibcu.org.br
O casamento é uma dádiva preciosa de Deus! Temos um grande interesse no
desenvolvimento de casamentos saudáveis e fortes, especialmente para a glória Dele.
Desejam se casar? Sobretudo levem isso a Deus em oração, comprometam-se com o padrão
bíblico e deixem-nos saber.
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