Resenha: Aconselhamento Pastoral

Introdução
Jaime Kemp é Mestre em Teologia e Doutor em Ministério Familiar. Atua como
conselheiro conjugal e familiar, conferencista, e diretor da Sociedade Religiosa Lar Cristão. É
autor com mais de 40 livros publicados, dentre os quais “Devocionais para Casais”, “Reflexões
para uma vida a dois”, “Onde Está Deus no Meu Sofrimento” e “Seu Amor é Melhor que
Chocolate”. Escreve mensalmente artigos nos principais jornais e revistas sobre
comportamento, relacionamentos e família. É casado com Judith desde 1965.
Sua obra tem como público alvo pastores e líderes que trabalham com aconselhamento
pré – conjugal , que é o assunto principal. O autor retrata problemas atuais daqueles que
almejam o casamento, e divide seu pensamento em quatro compromissos: “Terei somente um
namoro cristão”, “Basearei meu namoro nos princípios e propósitos divinos”, “Eu não
defraudarei” e “Farei o possível para viver em harmonia com meus familiares”.

Desenvolvimento
No primeiro princípio, o autor aconselha que se tenha um namoro cristão, enfatiza a
questão do julgo desigual. “Um namoro misto” como Kemp diz poderá no futuro muito
próximo trazer vários problemas, infelizmente nas ultimas décadas é crescente o números de
relacionamentos que não seguem esse princípio. Outro exemplo que podemos citar, é a
palavra de Cristo quando diz em efésios 5:25 “Vós, maridos, amai a vossas mulheres, como
também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela.”, partindo dessa linha de
raciocínio, como um marido não cristão poderá conhecer o amor que Cristo teve pela igreja, se
não tiver recebido de Deus esse amor?
O segundo princípio, “Basearei meu namoro nos princípios e propósitos divinos”, retrata
sobre algumas atitudes que devemos tomar no namoro, que são essenciais para que se tenha
um namoro dentro da vontade de DEUS. Ler a Bíblia, orar junto e falar das coisas de DEUS, são
questões que se os jovens que estiverem namorando, não fizerem durante o namoro, com
certeza não o farão durante o noivado e o casamento. Colocar a Bíblica como regra de fé e
pratica e alicerçar o namoro e noivado, em princípios que sustentarão o casamento nos
momentos difíceis. O namoro não é só troca de beijos, carinhos e afetos, mas um período em
que se conhece e aprende a conviver com as qualidade e defeitos um do outro.
O terceiro princípio, “Não defraudarei”, o autor apresenta um problema que nossa
sociedade cristã vive, o autor afirma que mais ou menos 60% dos jovens já tiveram relações
sexuais pré-nupciais, e que esse problema advêm da falta de informação em casa e nas igrejas.
Ainda existe um tabu muito grande em falar sobre sexo dentro da igreja, isso acarreta uma
série de problemas , porque porquê se o jovem não aprende na igreja com certeza o mundo
está de portas abertas para ensinar o caminho mais fácil, a estrada mais curta e a porta mais
larga.

O quarto e ultimo ensinamento, “Farei o possível para viver em harmonia com meus
familiares”. O verdadeiro propósito de um namoro e noivado é estabelecer alicerces para o
casamento, então a família tem um papel muito importante. Muitos psicólogos afirmam que a
maneira que uma pessoa trata seu pai ou sua mãe, é a maneira que irá tratar seu cônjuge.
Observar o amor e o apresso que existe entra os membros da família, e a harmonia que existe
no lá. Outra questão interessante é o histórico da família, se já passaram por dificuldades e
como venceram os obstáculos, tudo confirmará como a pessoa que iremos formar uma nova
família irá ajudar ou atrapalhar a resolver os problemas advindos do casamento.

Conclusão
O autor termina suas palavras abordando que a família é a principal instituição na Terra,
se a igreja não anda bem, é reflexo de lares em discórdia e famílias destruídas que existem nos
dias atuais, e isso é completamente lógico, porque a igreja nada mais é do que varias famílias
em comunhão servindo a Deus em algum lugar. E infelizmente é um problema que nós
mesmos causamos, quando não instruímos os jovem que pretendem formar uma nova família.

