
Tô a Fim de Namorar!

Coisa boa é namorar!  Quem já não sofreu de “apaixonite” aguda? Quem já não sentiu um nó  
na  garganta  e  as  mãos  suadas  ao  trocar  um  olhar  com  a  pessoa  por  quem  o  coração  bate
incontrolável? Existe um momento na vida de todos nós que namorar é quase uma obsessão. Tenho
doces recordações do meu tempo de namoro.

Namorar é maravilhoso!  É impossível casar sem namorar. É nesta fase da vida que duas pessoas
irão  se  conhecer,  trocar  confidências,  abrir  o  coração  um  ao  outro,  preparando-se  para  uma
definitiva vida a dois. Este desejo é legítimo e realizá-lo torna-se imprescindível para o casamento.
Foi  Deus  quem marcou  o  primeiro  encontro  dos  enamorados,  foi  Deus  quem ascendeu  à  lua,
orquestrando os pássaros, e preparando todo o cenário para o primeiro casal de apaixonados. Deus
se alegrou quando viu os olhares lânguidos do primeiro casal. Ele ficou feliz em ver os rostos dos
apaixonados se iluminarem pelo amor. Sorrindo, Deus os abençoou.

Namorar  é  preciso! No  entanto  em  busca  deste  necessário  e  legítimo  desejo,  muitas  pessoas
encontram sofrimento e decepção. Na aspiração de realizar sonhos e encontrar a felicidade algumas
se tornam amarguradas e  feridas;  enquanto outras  abusam, usam e se aproveitam dos corações
vulneráveis. Como, então, evitar complicações futuras?

Nasci em Petrópolis, Rio de Janeiro; lá existem muitos poços, onde aprendi a nadar com meu pai. 
Papai me ensinou uma simples, sabia e essencial verdade para nadar e sair vivo de um poço. Nunca
mergulhe num poço sem antes dar uma “nadadinha” primeiro.  Descubra se o poço é fundo, se
existem pedras no fundo. Quem pula de cabeça num poço pode acabar morrendo.

Este conselho simples se aplica muito bem no namoro. Todo aquele que “pular de cabeça” numa
relação, sem conhecer a fundo com quem esta se relacionando, analisando os prós e os contras,
pode acabar  se ferindo gravemente.  O difícil  é  controlar  o  desejo e  ter  o  bom senso de dar  a
“nadadinha”. A tendência de todos nós é mergulhar com a “cara e a coragem”. “Estou amando!
Encontrei  o  homem/mulher  da  minha  vida”,  afirmamos  imediatamente,  partindo  “pra  cima”
praticamos uma intimidade sem volta, crescente e perigosa. A Palavra de Deus, sabiamente afirma
em Provérbios 6:27 “Tomará alguém fogo no peito, sem que as suas vestem se incendeiem? Ou
andará alguém sobre brasas, sem que se queimem os seus pés?”  Muitos dissabores e mágoas
seriam evitadas se o sábio conselho de meu pai fosse obedecido.

Outro ponto crucial é que a vida nos sinaliza quando algo não vai bem. A febre é um “sinal” nos
alertando que alguma coisa está errada dentro de nós. O ranger constante de um carro que não
consegue dar partida, também é um “sinal” de que o carro vai acabar nos deixando no meio do
caminho.  A desobediência  aos  alertas  que  recebemos  ao  longo  da  vida  produz  problemas  que
poderiam se evitados. Jesus afirmou:  “Chegada à tarde, dizeis: Haverá bom tempo, porque o
céu está avermelhado; e,  pela manhã: Hoje,  haverá tempestade, porque o céu está de um
vermelho sombrio. Sabeis na verdade, discernir o aspecto do céu e não podeis discernir os
sinais dos tempos?" (Mateus 16:2-3).

É possível prevenir crises e encontrar o amor da sua vida.  Para isto, basta apenas dar ouvidos a
"certos sinais”, que soam como um "despertador”, nos alertando dos perigos.  Ao ouvir, entender, e



obedecer  estes  "sinais  de  alerta”,  você  pode  escolher  um  outro  caminho,  fazendo  pequenas
mudanças. Desta maneira, levar seu namoro a um seguro caminho de amor. Eu aprendi desde cedo
que todos  os  aspectos  da  vida  são  influenciados  pelas  escolhas  que  faço.   As  circunstâncias  e
acontecimentos da vida são muitas vezes uma "sacudidela" para nos despertar. Somente chegaremos
ao  fim da jornada se  acordamos e  mudarmos de rumo.  Quando teimosamente  continuamos no
mesmo caminho e atitude,  a despeito dos sinais de alerta para mudarmos de rumo,  certamente
teremos experiências amargas e desastrosas.

Provavelmente  a  maioria  de vocês  assistiu ao filme "Titanic".  O experiente capitão do Titanic
recebeu  seis  avisos  de  alerta.  Os  avisos  diziam para  ele  viajar  mais  devagar,  mudar  o  curso,
pegando a rota mais ao sul, onde as águas eram mais quentes, evitando assim os icebergs.  Ele
ignorou teimosamente todos os avisos de alerta.  Como ele era o capitão, ele pensou, "Este navio
nunca afundará!" Então, ouviu-se um estrondo pavoroso, e o gigante e poderoso navio atingiu uma
enorme montanha de gelo.  Ele afundou rápida e desastrosamente. Quem não muda de rumo quando
recebe um sinal de alerta é candidato ao desastre. Quem muda o curso de sua vida quando avisado
pode evitar o desastre e celebrar a viagem.

Este é um tremendo princípio que podemos aprender do Titanic.  E este é também o maior de todos
os segredos para fazer com que o amor dure para sempre.  Esteja atento aos sinais de alerta da sua
caminhada; dê ouvido a estes sinais; abra bem os olhos para enxergar estes avisos.  Assim, você
poderá mudar de rumo rapidamente, sem comprometer sua felicidade.

No  entanto,  quando  estamos  apaixonados,  muitas  vezes,  nossos  ouvidos  ficam  fechados  aos
inúmeros sinais de alerta que a própria relação nos oferece. Vejamos alguns sinais de alerta que
afirmam que a relação precisa ser repensada.

1. O rapaz grita com a mãe. Ele vai gritar com a esposa.
2. Existe um descontrole financeiro no namoro, vai haver no casamento.
3. O namoro os afasta da vida com Deus.
4. Ele é violento.
5. Ela não permite que ele converse com outras meninas.
6. A paixão causa sofrimento, é doentia.
7. Alguém não se dá com a própria família ou com a do outro.
8. Um dos dois não é cristão.
9. Um dos dois não se envolve com a igreja.
10. A intimidade está indo longe demais.
11. Culpa
12. Discussões constantes

A lista é imensa. Certamente, enquanto você lê este artigo os “sinais de alerta” já estão despertando
a sua consciência. Muitos apaixonados perdem o bom senso. Eles fecham os ouvidos e os olhos
para estes sinais, quando acordam é tarde demais. O que começa errado acaba errado.

Caro leitor vá devagar, não “mergulhe de cabeça” numa paixão desenfreada ou você pode se
dar mal. 



Ouça os sinais de alerta a sua volta! Mude de rumo, ou você vai “afundar”. O desejo de Deus é a
sua total felicidade. Permita que Ele guie a sua vida amorosa. 

Ilumine os seus passos com a luz da Sua Palavra. 

Busque a Sua amorosa direção e na dúvida não ultrapasse.

Dr. Silmar Coelho


