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—
“Com uma inteligência que gera bastante interesse e com uma 
sabedoria que premia este interesse com reflexões certeiras, bem 
contextualizadas e relevantes para vida de quem decidiu construir 
um relacionamento centrado em Jesus, o pastor Jean nos convida 
para uma conversa franca sobre o que queremos fazer com a vida 
que Cristo nos confiou. Recomendo estas páginas com a certeza 
de que delas surgem diagnósticos precisos do nosso tempo e uma 
proposta bíblica para quem não deseja ver as patologias deste 
mundo envenenando o amor que vem de Deus.”

THIAGO GRULHA

CANTOR

—
“A Bíblia não fala de ‘namoro’, mas fala muito sobre o relaciona-
mento amoroso entre um homem e uma mulher. Por isso, Jean 
Francesco procura analisar essa prática comum no mundo ocidental 
à luz de princípios bíblicos e oferece sugestões práticas para uma 
juventude que tem perdido parâmetros de santidade e sabedoria. 
Leia esse livro buscando de Deus exatamente essas duas coisas: 
santidade e sabedoria.”

HÉBER C. DE CAMPOS JR.

PASTOR DA IGREJA PRESBITERIANA ALIANÇA, EM LIMEIRA, SP

—
“Em uma época avessa a compromissos e marcada por paixões 
‘consumistas e vampirescas’, Jean Francesco, com a experiência 
de anos pastoreando jovens e adolescentes, nos lembra que o na-
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moro não é mero passatempo, mas um ‘ensaio para o casamento’ 
com o fim de glorificar a Deus. Bíblico, conciso, direto, prático, e 
desafiador. Leia essa obra”. 

FILIPE M. COTTA

PASTOR DA IGREJA PRESBITERIANA DE ELDORADO, CONTAGEM, MG

—
“Este livro é incrivelmente útil. Nele, Jean Francesco compartilha 
corajosamente insights para revelar o plano maior de Deus para 
os relacionamentos, casamento e sexo. Ele elimina conceitos li-
quidificados tão latentes em dias atuais, deixando a verdade do 
design relacional de Deus em evidência. Este livro é interessante, 
informativo, desafiador e de uma ótima leitura. Todos aqueles 
que desejam entrar em um relacionamento devem ler este livro.”

RAFAEL DIEDRICH

PASTOR AUXILIAR DA IGREJA PRESBITERIANA EM ALPHAVILLE, SP

—
“Com um coração perceptivelmente pastoral, nosso amigo Jean 
Francesco aborda um assunto “esquecido” pela igreja. Venho reforçar 
o valor dessa leitura, pois o namoro faz parte da nossa caminhada 
em direção ao que Deus preparou para nós como casamento. Em 
dias onde as pessoas relativizam princípios e absolutizam absurdos, 
é bom ouvir um pastor sóbrio que lida com essa faixa etária do 
namoro dentro de uma igreja, e testemunhar de sua própria história. 
Conheça uma conversa sobre namoro à luz da bíblia. Boa leitura.”

RAFAEL CASSIANO (PIJAMA)

PASTOR DA IGREJA SAL DA TERRA EM GOIÂNIA, E UM DOS LÍDERES DO 

MOVIMENTO MOSAICO
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—
“O Signifcado do Namoro equilibra suavidade e profundidade. Ele 
rompe com o que sempre ouvimos e toca com clareza e autoridade 
nos temas mais importantes do namoro. Recomendo essa leitura 
aos jovens e adolescentes que desejam desfrutar e construir um 
namoro segundo os propósitos de Deus; aos pais que querem 
alcançar o coração dos seus filhos e abençoá-los nessa área; e aos 
líderes que sonham em ser relevantes na vida de seus liderados.

DANIEL M. COELHO

PASTOR DA IGREJA DOCA DOZE EM SANTO ANDRÉ, SP

—
“Num momento onde nossa cultura diluiu a importância de rela-
cionamentos concretos e duradouros, em O significado do namoro, 
Jean Francesco dialoga com toda essa geração. Ele nos explica a 
compreensão de namoro ao longo dos séculos e das últimas décadas, 
com o intuito de termos uma visão geral de como a humanidade, e de 
maneira mais específica o Ocidente, olhou para os relacionamentos 
amorosos, para então entendermos como chegamos até aqui. Esse 
livro é fundamental para você que é responsável por adolescentes 
e jovens, pois te capacitará a dialogar com a cultura e ao mesmo 
tempo ter uma base teológica sólida para orientar essa geração.”

HUGO LEME 

PASTOR DA IGREJA PRESBITERIANA MOVIMENTO, EM AMERICANA, SP

—
“Este não é apenas mais um livro sobre namoro, é sim uma obra 
muito especial e diferenciada. Uma abordagem contemporânea 



O SIGNIFICADO DO NAMORO

5

sem deixar de ser bíblica. O autor aborda o tema com eficiência e 
abrangência, partindo de uma leitura do contexto em que vivemos 
indo até os limites da intimidade numa relação de namoro. Cada 
tema é abordado de forma profunda, e numa linguagem que ado-
lescentes e jovens podem compreender. Recomendo esta leitura a 
todos os adolescentes, jovens, pais e líderes de ministérios dessa 
faixa etária. Com certeza, irá equipar e ajudar a todos os leitores 
a lidar com essa matéria tão sensível em nossas famílias, igrejas e 
sociedade como um todo.”

AMAURI OLIVEIRA

PASTOR DA IGREJA PRESBITERIANA DA PENHA, SP
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Dedicatória

À minha esposa e eterna namorada, Gesiê, a qual viveu comigo 
o processo de dois anos de namoro e mais um de noivado na 
presença de Deus. Ela, com toda a sua ternura, amizade, conselhos 
e atitudes fez com que me tornasse um homem muito melhor 
do que eu achava que era. A mulher que me fez – e ainda faz – 
reconhecer meus pontos fracos, que exalta minhas virtudes e 
me leva para mais perto de Jesus Cristo todos os dias, semanas, 
meses e anos. Dedico este livro a você, pois a maior parte dele 
escrevi enquanto aprendia a te namorar e, enquanto te namorava, 
aprendi a escrever sobre namoro.
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Prefácio

O tema deste livro é bastante pertinente, pois sabemos que o rela-
cionamento a dois está em crise. Muitas pessoas estão juntas sem 
compromisso, preocupadas com o seu próprio prazer e não com 
o do outro, parecem realmente perdidas nesse assunto.

Confesso que achava que sabia namorar, porém, percebo que 
estava completamente equivocada. Sempre quis me casar um dia 
e ter filhos. Entretanto, aos 15 anos, não levava o namoro tão a 
sério assim. “Quero estar com tal pessoa porque gosto dela” – era 
o que eu pensava. Mas será que eu compreendia a seriedade disso?

Desde quando o Jean e eu nos tornamos mais próximos e, 
depois, começamos a namorar, passei a enxergar o namoro como, 
de fato, ele deve ser. Aprendi que, ao estar em um relacionamento, 
os sentimentos são envolvidos, você investe o seu tempo, vive 
experiências, cria hábitos, o que pode levar a recordações e con-
sequências boas ou ruins. 

Meu marido repete com frequência o seguinte pensamento: 
“quanto mais relacionamentos você se envolver, menor ficará o 
seu coração e, às vezes, quando achar alguém que possa valer a 
pena, seu coração estará pequeno demais e muito machucado”. 

Por isso, devemos conhecer muito bem a pessoa com quem 
queremos namorar e apenas nos envolvermos com ela caso exista a 
intenção de dar certo, isto é, casar — não se assuste com a palavra 
“casamento”, quando ocorre a partir dos princípios que Deus nos 
ensina em sua Palavra, é uma decisão maravilhosa!
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O significado do namoro nos encoraja a desfrutar de um bom 
relacionamento no tempo certo, que agrade a Deus e que busque 
o crescimento e a felicidade do casal. Digo, por experiência, que 
namorar debaixo da vontade de Deus é extraordinário! Certamen-
te, você colherá bons frutos por isso durante toda a vida a dois. 

O livro aborda temas extremamente relevantes para serem 
lidos antes e durante o namoro, ou mesmo depois. Ele responde 
a questionamentos frequentes no que diz respeito aos relaciona-
mentos: 1) “Tenho idade para namorar?”, 2) “Se eu não quiser algo 
sério, posso, pelo menos, dar uns beijinhos?” 3) “Até onde vai a 
intimidade no namoro?”, 4) “Ser virgem não rola mais hoje”, 5) 
“O namoro só pode ser entre cristãos?”, 6) “Quero namorar, mas 
casamento é algo muito sério”.

Se você se sente muitas vezes perdido nesse assunto ou simples-
mente quer aprender o que Deus diz sobre isso, invista seu tempo 
na leitura desse livro e encontre bons princípios que orientarão 
as suas escolhas. Bom, agora é a hora de começar, boa leitura! 

Gesiê Castro Lima
São Paulo, janeiro de 2018


