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A IMPORTÂNCIA DO
NAMORO E DO NOIVADO



O folder «A Igreja ensina» deste ano 2022 é direcionado especi-
almente aos jovens, segundo um projeto anual que, dentro do Plano 
Pastoral Diocesano, dedica atenção e conteúdo específico à juventu-
de visando a sua formação bíblica e doutrinária. Nos meses de maio e 
junho, trataremos temas relacionados com o namoro, o noivado e a 
sexualidade humana dentro do contexto amplo de apresentar o que 
ensina a Igreja sobre essas realidades.

Neste mês queremos ajudar a pensar que “casamento não se 
improvisa”! O Sacramento do Matrimônio é uma vocação, ou seja, 
um chamado de Deus para um homem e uma mulher, para deixarem 
suas famílias de origem e se unirem com um vínculo sagrado, dando 
origem a uma nova família. Por isso, deve ser preparado com atenção, 
dentro de estágios claros que devem ser vividos de maneira conscien-
te e responsável.

As etapas de preparação ao casamento

No caminho de preparação para o Matrimônio, segundo o costu-
me católico, há que se respeitar as etapas claras e definidas, que 
conduzem à compreensão integral (com o sentimento e a razão) do 
significado da união de amor entre homem e mulher como um dos sete 
Sacramentos. Queimar etapas é tão prejudicial à vida espiritual quan-
to não se casar preferindo “juntar-se”. Estas duas últimas realidades, 
na verdade, são distorções do plano de Deus para o amor humano 
entre o homem e a mulher que se sentem chamados a construir uma 
família diante do Senhor e atrapalham o seu crescimento na fé e na 
busca da vida eterna.

Na Igreja Católica, a etapas para o casamento são praticamen-
te duas: o NAMORO, período no qual os jovens dedicam tempo para o 
mútuo conhecimento e o conhecimento das próprias famílias enquan-
to amadurecem no sentido do amor matrimonial e o NOIVADO, tempo 
de preparação próxima à celebração do amor, que faz do homem e da 
mulher “uma só carne” (cf. Mc 10, 6-9). Não existe tempo fixo nem 
prazo para estas etapas, mas a prudência aconselha que o namoro seja 
um período mais ou menos prolongado que dure enquanto dura o ama-
durecimento básico dos jovens e o noivado um tempo mais curto des-
tinado a dar os passos concretos ao casamento.



Ensinamentos do Papa Francisco 

Numa das suas habituais catequeses das quartas-feiras (27-05-
2015), o Papa Francisco ensinou que «O namoro está relacionado com 
a confiança, a confidência, a fiabilidade. Confidência com a vocação 
que Deus concede, porque o matrimônio é antes de tudo a descoberta 
de um chamado de Deus. Certamente é positivo que os jovens hoje 
possam optar por casar-se com base num amor recíproco. Mas a liber-
dade do vínculo exige uma harmonia consciente da decisão, não só um 
simples entendimento da atração ou do sentimento, de um momento, 
de um tempo breve... requer um caminho. O namoro é o tempo 
durante o qual os dois estão chamados a fazer um bom trabalho sobre 
o amor, um trabalho partícipe e partilhado, que vai em profundidade. 
Descobrimo-nos a pouco e pouco reciprocamente: ou seja, o homem 
“aprende” a mulher aprendendo esta mulher, a sua namorada; e a 
mulher “aprende” o homem aprendendo este homem, o seu namora-
do. Não subestimemos a importância desta aprendizagem: é um com-
promisso bom, e o próprio amor o exige, porque não é apenas uma 
felicidade despreocupada, uma emoção encantada....»

Depois, falando sobre os cursos de 
preparação para a vida matrimonial, que 
os jovens devem frequentar durante o 
período do NOIVADO, disse que eles «são 
uma expressão especial da preparação. E 
nós vemos tantos casais, que chegam con-
trariados ao curso dizendo: “Os padres 
nos obrigam a fazer este curso! Mas por 
quê? Nós já sabemos como funciona!”. 
Contudo, depois ficam contentes e agra-

decem, porque com efeito, encontraram ali a ocasião — muitas vezes 
única — para refletir sobre a sua experiência (de noivos) de forma 
profunda. Sim, muitos casais estão juntos há muito tempo, talvez até 
na intimidade, por vezes convivendo, mas não se conhecem de verda-
de. Parece estranho, mas a experiência demonstra que é assim. Por 
isso deve ser reavaliado o noivado como tempo de conhecimento recí-
proco e de partilha de um projeto. O caminho de preparação para o 
matrimónio deve ser organizado nesta perspectiva, servindo-se tam-
bém do testemunho simples, mas intenso de casais cristãos.»
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 D e p o i s ,  o 
Papa fala de algu-
mas experiencias 
que não podem 
falar nos jovens 
que se preparam de 
maneira cristã para 
o casamento:  «a 
Bíblia, que deve 
ser redescoberta 
juntos, de modo 
consciente; a ora-
ção, na sua dimen-
são litúrgica, mas 
também na oração doméstica, vivida em família, nos sacramentos, na 
vida sacramental — a Confissão... na qual o Senhor vem habitar nos 
noivos e os prepara para se acolherem deveras um ao outro “com a 
graça de Cristo”; e a fraternidade com os pobres, com os necessita-
dos, que nos chamam à sobriedade e à partilha. Os namorados que se 
comprometem nisto crescem ambos e tudo isto leva a preparar uma 
boa celebração do Matrimônio de maneira diversa, não mundana, mas 
cristã! Pensemos nestas palavras de Deus que ouvimos quando Ele fala 
ao seu povo como o noivo à noiva: “Então te desposarei para sempre; 
desposar-te-ei conforme a justiça e o direito, com misericórdia e 
amor. Desposar-te-ei com fidelidade e tu conhecerás o Senhor” (Os 2, 
21-22). Cada casal de namorados e noivos pense nisto e diga um ao 
outro: “Desposar-te-ei com fidelidade”. Esperar aquele momento; é 
um momento, um percurso que vai em frente lentamente, mas é um 
percurso de maturação. As etapas do caminho não devem ser queima-
das. A maturação faz-se assim, passo a passo.»


