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MANUAL DE NOIVADO FAMILIAR 
 
INTRODUÇÃO 
 
Este Manual de Noivado Familiar é uma obra em progresso. Esta primeira edição será 
continuamente revisada e desenvolvida baseada em experiências e informações práticas, com 
seções relevantes sendo mudadas ou adicionadas. Mas a despeito de suas limitações, este é o 
primeiro guia desse tipo no mundo ocidental. Ele rompe o desafio de noivar nossos filhos e 
orientá-los na direção de um matrimônio duradouro centrado em Deus através de um processo 
passo-a-passo. Este manual não pretende ser uma regra ou mandamento absoluto, mas provê 
ideias, recomendações e sugestões baseadas na experiência para candidatos e seus pais para 
desenvolverem um plano claro para abordar o processo de noivado. 
 
O processo e políticas definidas neste manual estão baseados nas novas diretrizes de noivado 
internacional desenvolvidas sob a orientação do Presidente Internacional da AES-UCM Hyung 
Jin Moon. As informações e os recursos vêm da experiência de sucesso em noivados orientados 
pelos pais e de alguns de nossos conselheiros de noivado mais capazes e experientes. A 
Presidente e Pastora Sênior dos Estados Unidos In Jin Moon tem compartilhado profundamente 
sobre o processo de noivado, em seus sermões e em orientações dadas para Filhos Abençoados e 
Representantes da Associação das Famílias Abençoadas. Estas percepções orientaram o 
desenvolvimento deste manual. O ensinamento de nossos Verdadeiros Pais, o soberano da 
linhagem e fundador da tradição da Bênção, é o fundamento deste manual. Alguns trechos 
principais das palavras do Pai também estão incluídos. 
 
O resultado, embora ainda em desenvolvimento, é um recurso de grande importância para pais 
que estão entrando no processo de noivado, ou aqueles que estão lutando para encontrar o 
caminho para realizar isto de forma bem sucedida. Infelizmente, algumas das lições mais 
importantes deste livro foram aprendidas a partir dos dolorosos erros cometidos por ignorância. 
Estamos confiantes que os pais encontrarão inspiração, encorajamento, confiança e uma riqueza 
de sabedoria sobre aspectos do processo de noivado que eles nunca poderiam antecipar por eles 
mesmos. 
 
Jovens adultos também podem aprender muito a partir deste manual. Ele fornece ideias claras 
sobre como se preparar, e saber quando se está pronto para começar. Ele oferece ferramentas e 
sugestões úteis para o processo por vezes desconfortável de conseguir conhecer uma perspectiva 
sobre o processo de escolha e noivado, e a difícil tarefa de saber se devemos ficar juntos pela 
eternidade! Dúvidas sobre o processo de noivado; medos sobre como fazer este processo; 
esforços para confiar na autoridade dos pais; desejos de ter um papel mais ativo no processo; 
todas estas e outras questões são abordadas nestas páginas. Encorajamos os pais a estudarem este 
manual juntamente com seus filhos adultos. 
 
Há outros materiais e manuais sobre a Bênção que fornecem inspiração, o profundo significado e 
a perspectiva espiritual sobre o valor do processo de escolha e noivado, e a Bênção. Entretanto, 
este manual em particular fornece a mais clara orientação prática, passo-a-passo, para o processo 
de noivado já publicado. Somos pioneiros de uma nova tradição de noivado e Bênção, herdada a 
partir de nossos Verdadeiros Pais iniciando em 2001.  
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Muitos de nós se sentiam despreparados e oprimidos por esta responsabilidade, e desejavam que 
os Verdadeiros Pais continuassem a assumir esta responsabilidade ao invés de nós. Alguns 
pensavam erroneamente que os pais simplesmente deveriam dizer para seus filhos com quem se 
casar, sem conhecer sua situação e nível de fé. Outros simplesmente sugeriam que seus filhos e 
filhas encontrassem alguém a quem eles gostassem ou com quem quisessem ficar, e 
recomendassem essa pessoa aos pais. 
 
Mas nenhuma dessas abordagens cumprirá a grande responsabilidade que os Verdadeiros Pais 
confiaram para nossas famílias. É nossa convicção que este manual poderá auxiliar nossas 
famílias abençoadas em sua tarefa sagrada. 
 

ENCONTRANDO O CORAÇÃO E A MOTIVAÇÃO DE DEUS 
 
Na verdade, o projeto original de Deus é que os filhos cresçam no amor de seus pais, 
desenvolvam um forte senso de identidade e valor nesse amor, desenvolvam seu caráter e 
capacidade nos relacionamentos familiares sob esse amor, e encontrem seu cônjuge eterno 
através desse amor. Este deve ser um processo mais eficaz para a presença de Deus do que 
qualquer outra autoridade, mesmo dos Verdadeiros Pais. Quando o Pai noivou os primeiros 
Filhos Abençoados em 1986, ele disse que estava apenas fazendo isto em benefício de seus pais, 
e que certamente teríamos que crescer para essa responsabilidade e papel. Agora é esse tempo. 
 
O amor romântico que vemos na cultura ocidental é uma tendência relativamente recente, 
especialmente nesta cultura que foi corroída pelo amor egoísta através do sexo livre, convivência 
conjugal sem compromisso, e a separação do sexo da responsabilidade por suas implicações e 
resultados. Amor romântico tem sido pelo menos a base bem sucedida para o matrimônio 
duradouro na história. Culturas mais distantes têm estabelecido matrimônios duradouros 
baseados no envolvimento dos pais no noivado. Pouco mais de 100 anos atrás na América, se um 
jovem rapaz quisesse cortejar uma mulher, se esperava que ele buscasse a permissão dos pais 
dela. Encontros eram vigiados, sexo antes do casamento era escandaloso (ao menos para 
mulheres), e o divórcio quase nunca era uma opção a ser considerada. 
 
Mas esses tempos e tradições também estão conectados com matrimônios infelizes, com 
dominação masculina e padrões duvidosos, abusos secretos, e outras coisas. Noivados orientados 
pelos pais em culturas tradicionais foram frequentemente orientados por desejos de posição, 
status social, dinheiro, vantagens pessoais ou outros interesses egoístas e mesquinhos. A 
motivação para o processo de noivado dos Verdadeiros Pais é Deus... trazer alegria para nosso 
Pai Celeste, e cumprir o ideal original de Deus. Nosso desafio é encontrar esse coração e 
motivação, e criar as condições e o processo que permitirá Deus estar presente para orientá-lo. 
 
Tendo nós, como pais, e nossos filhos como candidatos, chegamos a esse ponto em nossos 
corações para criar tal processo? Acreditamos que este simples manual, quando estudado 
cuidadosamente e considerado através de oração, fornecerá orientação e inspiração para cada 
família chegar a esse ponto. Aguardamos seus comentários e sugestões a partir da experiência, e 
prometam trabalhar duro para melhorar continuamente seu conteúdo e relevância. 
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I. VISÃO E ORIENTAÇÕES SOBRE O PROCESSO DE NOIVADO 
 

Todos os pais e candidatos devem se tornar familiarizados com as políticas, qualificações e 

processo descritos abaixo. Esclarecimentos e detalhes para cada passo são fornecidos neste 

manual. 

 

A. Políticas Importantes 
 
1) Estabelecer um processo centrado nos pais – se por qualquer razão os pais não podem estar 
envolvidos, conselheiros, palestrantes ou outros orientadores apoiarão. 
 
2) Permitir e respeitar cada intervenção do candidato no processo de noivado. 
 
3) Assegurar a soberania do casal sobre sua decisão de noivado. 
 
4) Buscar com seriedade um possível noivado, sendo um candidato e uma família por vez. 
 
5) Completa abertura sobre situação e fundamento do candidato – sem nenhum segredo ou 
passado oculto. 
 
B. Qualificações Recomendadas para um Inscrito se Tornar um Candidato 
 
1) Idade para o noivado: 18 anos no mínimo para começar; 20 ou 21 anos é recomendado. Os 
Pais podem começar o processo de planejamento mais cedo, e devem estar apoiando e 
comunicando com seu filho durante todo o processo. Entretanto, os pais não devem envolver seu 
filho adulto no processo de noivado ou começar a comunicar com outras famílias até que seu 
filho indique que ele ou ela esteja pronto. 
 
2) Educação do Princípio Divino em nível do conteúdo de 7 dias; é preferível uma educação 
mais profunda (21 ou 40 dias). 
 
3) Conclusão do processo de inscrição pelo candidato, com o apoio dos pais – se os candidatos 
não participam, eles não estão prontos. 
 
4) Conclusão de Entrevista sobre Pureza com o Diretor Regional ou representante – existe um 
caminho para a Bênção para todo Filho Abençoado; esse caminho também depende de sua 
situação. 
 
5) Conclusão de um Seminário de Bênção para candidatos ao noivado. 
 
C. Estágios Recomendados do Processo de Noivado 
 
1) Preparação 
 
a) Preparação espiritual e educacional dos pais; 
b) Qualificação e preparação do candidato; 
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c) Desenvolver um Plano de Noivado Familiar com seu filho ou filha adulto; 
d) Preparação prática e financeira. 
 
2) O Processo de Escolha e Noivado 
 
a) Encontrar candidatos; 
b) Escolher um candidato e uma família a considerar para um noivado (uma família por vez); 
c) Recomendar um candidato para seu filho ou filha adulto, uma vez que todos os pais estejam de 
acordo; 
d) Comunicação do casal, e soberania da sua decisão. Entre 4 e 7 meses no mínimo é 
recomendado para isto, com o máximo de um ano se o processo se tornar estagnado. Os 
candidatos estão livres para dizer sim ou não a qualquer momento em cooperação com seus pais. 
Isto não é simplesmente como namoro, quando possíveis casais desenvolvem uma amizade 
profundamente intencional; 
e) Finalizar um noivado ou reiniciar o processo de escolha com outra família, após reflexão, 
preparação e reafirmação do seu plano familiar. 
 
3) Tornar-se um Casal 
 
a) Planejar a cerimônia de compromisso (dedicar tempo e desenvolver juntos, entre 3 e 4 meses); 
b) Realizar a cerimônia de compromisso, anunciar e relatar o noivado; 
c) Crescer como casal, com apoio objetivo dos pais; 
d) Participar na Cerimônia de Bênção. 
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II. ORIENTAÇÃO DOS VERDADEIROS PAIS E DA VERDADEIRA FAMÍLIA 
 
Palavras do Verdadeiro Pai: 
 

O VALOR DA BÊNÇÃO 
 
“Na vida inteira do Verdadeiro Pai, vocês sabem qual é a coisa mais valiosa que posso imaginar? 
É a Bênção. Para todos vocês, o dom definitivo na história humana é a Bênção. O valor da 
Bênção não pode ser trocado nem mesmo pelo mundo. A Bênção é um homem e uma mulher, 
centrando na vontade de Deus, tornando-se pai verdadeiro e mãe verdadeira, e produzindo amor 
verdadeiro.” 
 
“Seu parceiro ideal é a pessoa que será sua companhia no caminho para o mundo ideal.” 
 
“A perfeição do amor de um homem e uma mulher é a perfeição do universo. No dia que este 
amor foi rompido, a ordem universal foi destruída e o mundo vertical foi quebrado. Portanto, 
vocês devem saber quão importante é o matrimônio a partir do ponto de vista providencial. 
Através do amor verdadeiro, homem e mulher gradualmente se aproximam do centro do mundo 
eterno. Homem e mulher centrando em Deus se unirão no centro. Homem e mulher centrando 
em Deus, dando e recebendo amor, se tornarão uma unidade e darão nascimento a filhos e filhas. 
Filhos e filhas que nascem como o fruto desse amor, através da ação dar e receber centrando em 
pais que são uma unidade com Deus, produzirão a base de quatro posições.” 
 
PAPEL DOS PAIS NO NOIVADO DE SEUS FILHOS 
 
“Eu quero que vocês compreendam que são os pioneiros da tradição do futuro. Vocês estão 
fazendo o molde para os outros se ajustarem. Eu quero que vocês preparem sua casa e seu clã 
para toda eventualidade. Aqueles de vocês vivendo perto de mim sentem mais o âmago desta 
tradição. Vocês devem estar prontos para aprender e assumir a tradição.” 
 
“Vocês podem estar pensando: ‘É somente o Pai que pode fazer o Noivado, não nós,’ entretanto, 
isso não é assim. Todos vocês são capazes de fazer o Noivado, porque Deus, que está me 
apoiando, também apóia vocês da mesma forma.” 
 
“A promessa entre a Família Abençoada e eu é completada quando a Segunda Geração nasce, 
motivo pelo qual essa família recebe a Bênção.” 
 
Durante um discurso em um recente Dia de Todas as Coisas, o Verdadeiro Pai confrontou um 
líder da igreja que estava assumindo um papel ativo na recomendação de um cônjuge para um 
membro da Segunda Geração. O Verdadeiro Pai o repreendeu dizendo: “Como vocês líderes 
podem assumir responsabilidade sobre as vidas eternas da Segunda Geração?” O Verdadeiro Pai 
deu a autoridade e responsabilidade para noivar a Segunda Geração para os pais, não para os 
líderes, não para a igreja, e não para a Segunda Geração.” 
 
“Na visão providencial, a conexão vertical é eterna e, portanto, mais importante do que a 
horizontal, que é temporal. Esse é o motivo pelo qual os pais devem fazer parte da escolha do 
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par. Isto não significa que os pais devem arbitrariamente escolher parceiros para seus filhos, mas 
ao invés, os pais devem intervir, representando o céu, a fim de assegurar a harmonia do 
relacionamento vertical e horizontal. Este é o significado da Bênção.” 
 
Os Verdadeiros Pais disseram no Dia dos Verdadeiros Filhos: “A partir de agora, se vocês têm 
um filho ou filha e tentam noivá-lo com uma pessoa boa, vocês se tornarão pessoas más. Se 
vocês gostaram de uma pessoa em particular (para ser cônjuge de seu filho), conversaram em 
segredo e arranjaram o noivado desta forma, então seus antepassados a partir do céu descerão 
sem dúvida para se opor a esse noivado. Eles dirão: “Seu filho estúpido, sua filha terrível! 
Porque tentam casá-lo com uma pessoa que vocês acham que é boa para ele? Vocês devem 
noivá-lo com uma pessoa que o Céu acha que é boa para ele.” 
 
PALAVRAS DO VERDADEIRO PAI SOBRE NOIVADO: 
 
“O parceiro ideal (par ideal) na mente do Pai é completamente diferente do parceiro ideal que 
imaginamos. O parceiro ideal sobre o qual o Pai pensa é um noivado de tipos completamente 
opostos, tais como tipos primavera e outono, tipos verão e inverno, etc. O Verdadeiro Pai diz: 
“Quando uma pessoa tipo Pólo Norte é escolhida com uma pessoa tipo Pólo Sul, então a partir 
desse casal nascerá um filho que terá enorme capacidade para abraçar o globo inteiro. 
 
“A fim de que uma mulher primaveril atravesse o verão e o inverno, ela tem que encontrar um 
homem outonal. Uma mulher que corresponde à primavera tem que atravessar o verão a fim de 
encontrar um homem outonal, e o homem outonal tem que atravessar o inverno a fim de 
encontrar a mulher primaveril. Portanto, definitivamente ambos atravessarão todas as quatro 
estações.” 
 
“Quando estou combinando pessoas uma após a outra, eu tento não olhar para os contornos do 
rosto de uma pessoa, se possível. Ao invés eu olho para as duas pessoas por algum momento, e 
verifico que tipo de sentimentos surgem. É como se existisse um dispositivo de medição para a 
mente, e eu comparo os dois sem demora. Se quando eu olho para os dois, instantaneamente e 
sem autoconsciência, eu sinto como se eles estivessem se tornando uma unidade, então este é 
exatamente um arranjo feito pelo céu, um arranjo perfeito.” 
 
“Mais do que qualquer coisa, o parceiro de amor de uma pessoa deve estabelecer uma harmonia 
e equilíbrio ideal. Você deve pensar que a pessoa que aparece como seu amado cônjuge é um 
filho ou filha de Deus, a quem Ele ama verdadeiramente e que, portanto, Ele pode disfarçar 
como a pessoa mais feia. Se você ama seu esposo ou esposa com esses olhos, isto tem o mesmo 
significado como amar o filho e a filha de Deus.” 
 
ATITUDE E CORAÇÃO DE CANDIDATOS NO PROCESSO DE NOIVADO 
 
“A expressão “cônjuge ideal” é muito boa, não é? Até agora, você tem pensado que um cônjuge 
ideal é assim ou assim. Não importa quão bom seja seu cônjuge, você não descobrirá seu valor a 
menos que você tenha dentro de si a qualidade para fazer isso. Entende o que estou dizendo? 
Onde está sua capacidade para descobrir se seu cônjuge é ou não excelente? Sem que você 
mesmo seja o melhor, você não pode descobrir a própria essência da excelência de seu cônjuge.” 



 11 

“É através do mérito de investir a mim mesmo que meu parceiro é movido e vem a aparecer 
como um objeto com valor. Deus criou céu e terra não apenas para observar como eles são. Ele 
criou a fim de amar, tendo o coração como a base. Da mesma forma, a única coisa que importa 
na recriação é agir tendo o coração como guia. Embora Adão e Eva fossem pequenos, no mundo 
eles não eram vistos como pequenos, mas como grandes.” 
 
“Homens naturalmente buscam mulheres, mas para qual propósito – para receber amor ou dar 
amor? Essa é a questão mais importante. Este é um problema sério do povo americano que não 
entendeu como funcionam as leis universais. Você nunca deve pensar: “Estou tão feliz que estou 
casado porque agora minha vida será mais fácil. Eu terei alguém para... me servir.” Mas de 
repente, isso não é o que acontece e você começa a reclamar: “Ei, o que está acontecendo aqui?” 
Seu primeiro conceito estava errado; você não está destinado a se casar a fim de tornar sua vida 
mais fácil. Você deve pensar que sua vida ficará mais difícil, mas você deve estar disposto a 
fazer isto a fim de dar amor.” 
 
“Porque você se casa? É para herdar o fundamento de milhares de anos e de dezenas de milhares 
de gerações de pessoas escolhidas; é para as futuras gerações. Se você se casa para seu próprio 
benefício, você destruirá tudo. Esse tipo de tendência decadente está varrendo o mundo, e tudo 
isto tem que ser cortado. Se você tem esse pensamento egoísta, você é meu inimigo.” 
 
“Vamos dizer que existe uma pessoa de boa aparência entre os candidatos para a Bênção. Ele ou 
ela pode parecer esplêndido no lado de fora. Mas o que é importante é se essa pessoa tem ou não 
o valor para existir no futuro diante da vontade de Deus. Essa é a questão fundamental para o 
parceiro a quem essa pessoa encontrará.” 
 
“Portanto, nossos matrimônios são para o benefício de nossos descendentes. Assim, embora os 
candidatos possam parecer inadequados de alguma forma, o problema é como noivar pessoas 
para que seus filhos herdem somente os pontos bons de seus pais.” 
 
Orientação a partir de Hyung Jin Nim: 
 
“A tradição do matrimônio em nossa igreja é onde conseguimos realizar todas as coisas que 
ouvimos quando éramos jovens e todas as coisas que ouvimos em seminários. É o verdadeiro 
lugar para realizarmos e refinarmos essas habilidades muito importantes, tais com entender o 
poder do relacionamento, viver para o benefício da outra pessoa, entender a outra pessoa e 
praticar amor verdadeiro da mesma forma como sempre o explicamos. Quando temos diferenças 
de opinião, as reconhecemos; alcançamos profundos entendimentos através delas pela 
subjugação natural, não pela força.” 
 
“Eu penso que uma das grandes coisas sobre ser Abençoado é que somos constantemente 
lembrados que nosso relacionamento mais precioso é dinâmico, não estático. A fim dele estar 
realmente vivo, ele requer investimento. Ele requer que coloquemos esforço e trabalhemos nele. 
Eu sinto que algumas coisas têm pessoalmente me ajudado – tais com tentar entender mais 
minha esposa. Às vezes, no início, eu apenas não entendia. [Risadas] Não tem problema; se você 
trabalha através disso, você aprende. Este é um processo de aprendizado, um processo de 
crescimento, um processo de aprimoramento contínuo.”  



 12 

“Eu sinto que a Bênção não é somente um marco em nossa vida; ela é uma de nossas práticas 
mais centrais. Vocês podem ter uma família em breve – crianças – em alguns anos. Então vocês 
também podem começar esta prática com seus filhos, educando-os. Isto é muito excitante, muito 
dinâmico.” 
 
“Uma das coisas que penso que seja essencial para Casais Abençoados, as Famílias Abençoadas, 
é compreender o conceito que, ao dar a Bênção, os Verdadeiros Pais estenderam a vida 
Abençoada para nós. Isso é algo sobre o qual ter orgulho, e a vida Abençoada é algo no qual 
devemos ser excelentes. E isto não tem que parar em nós. A vida Abençoada realmente é ter 
sucesso e a vitória que Deus quer que você tenha em sua vida, nos relacionamentos e em todas as 
coisas. Então você dá o próximo passo e se torna essa bênção para aqueles ao seu redor, se torna 
essa bênção para aquela pessoa que precisa de um pouco de ajuda, da sua orientação, seu 
conselho. Quando fazemos isso, podemos começar a completar o ciclo do viver a vida 
Abençoada. Nossa visão é que isso pode continuamente ficar melhor, o que é muito esperançoso. 
Eu não acho que isto tenha um limite no sentido que você alcança algum estágio e apenas fica 
ali. Os Verdadeiros Pais continuamente tentam melhorar e crescer – com os netos, juntos, e 
assim por diante.” 
 
Rev. Hyung Jin Moon: “Percepções Sobre a Vida Abençoada” 
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III. PREPARANDO PARA O PROCESSO DE NOIVADO 
 
A. PARA OS PAIS: Preparação 
 
1) Preparação Espiritual 
 
a) Buscar o Coração e a Perspectiva de Deus 
 
Estamos buscando estabelecer uma tradição centrada em Deus, não no amor autocentrado, 
diferente da tradição ocidental de amor romântico e liberdade sexual. Ao mesmo tempo, nossa 
tradição de noivado deve ser diferente daquelas do passado: não em busca de posição, vantagem, 
status, ou interesses mesquinhos, mas para trazer alegria ao nosso Pai Celeste, e para criar a base 
para a orientação e envolvimento de Deus no processo, e o matrimônio Abençoado que resulta a 
partir disto. Como podemos tornar possível para Deus nos orientar? 
 
b) Palavras do Pai 
 
O Verdadeiro Pai tem falado profundamente sobre seus próprios motivos e métodos para 
escolher o noivado, como também sua confiança que Deus orientará os pais de forma tão 
poderosa como Ele guiou os Verdadeiros Pais no processo de escolha e noivado. Ele também 
tem explicado qual coração, motivo e abordagem os pais devem assumir para o noivado de seus 
filhos. Incluídos neste manual estão algumas breves citações das palavras do Pai. Outras fontes 
estão listadas nas seções seguintes, e mais serão adicionadas no futuro. 
 
Os pais podem se beneficiar pela leitura, reflexão e orientação através destas palavras. Também 
somos afortunados por receber sabedoria e esclarecimento a partir da experiência de In Jin Nim 
tanto como candidata quanto como mãe, através de seus sermões e orientações específicas para 
Filhos Abençoados e representantes do Departamento da Família Abençoada. Estas também são 
fontes excelentes de orientação. Muitas destas ideias são tecidas nas políticas e no processo 
descrito neste manual, que também está baseado nas diretrizes internacionais desenvolvidas com 
a orientação de Hyung Jin Nim. Por favor, leiam e considerem estas fontes enquanto se preparam 
para começar este sagrado e amoroso processo. 
 
c) Estabelecer condições espirituais 
 
Esposos e esposas podem e devem estabelecer boas condições para conectar com nosso Pai 
Celeste, um com o outro, e com o coração de seu filho ou filha adulto a quem eles querem buscar 
um par. Que bela cena é simplesmente orar juntos pela futura Bênção e felicidade de nossos 
filhos! Que essencial é orar juntos se existe desunião, ou se um filho ou filha está distante ou 
atravessando dificuldades. Além da oração ou outras condições tradicionais de devoção tais 
como inclinar, HDH, etc., In Jin Nim encoraja condições criativas que tratam com a situação real 
de seus relacionamentos familiares. Você pode se determinar a passar algum tempo com seu 
cônjuge ou filho a cada semana, ou servi-los secretamente todos os dias. Você pode ligar para 
seu filho ou filha todos os dias, ou transmitir palavras de amor e encorajamento, ou um abraço. 
Condições para mover o Céu, juntamente com condições de sinceridade e serviço para seus 
amados, são uma poderosa combinação. 
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d) Unidade: a condição espiritual MAIS importante 
 
Lembre que onde duas ou mais pessoas estão unidas em nome de Deus, Deus estará presente e 
ativo. Um objetivo importante de qualquer condição que você estabelece individualmente ou em 
família é alcançar unidade em coração – para chegar na mesma sintonia. Por exemplo, ao invés 
de dizer para seu filho adulto quais condições você está orientando que ele estabeleça, pergunte 
qual ele sente que seria mais importante fazer, e ofereça sugestões se ele quiser. Unidade e boa 
comunicação é a condição mais importante para Deus operar. 
 
2) Preparação Educacional 
 
Por favor, leia este manual completamente, como também as palavras do Pai no livro Bênção e 

Família Ideal, ou outras fontes. Na seção de recursos deste manual você encontrará úteis 
pesquisas e conteúdos baseados em experiências sobre como entender seu filho, como construir 
comunicação, ou como apoiar as várias etapas do processo descrito aqui. Outras formas para 
preparar seu coração e entendimento incluem: 
 
a) Seminários sobre Bênção e outros programas sobre o Valor do Noivado e Bênção; 
b) Reuniões sobre Noivado para os Pais – participe antes de seu filho alcançar a idade para o 
noivado, ao menos na época quando ele estiver com 16 anos. 
c) Trabalhar com um conselheiro de noivado disponível, ou um representante do Departamento 
da Família Abençoada experiente – quando estiver pronto para começar o processo de escolha, 
faça contato para conversar com eles.  
d) Ouvir o testemunho de pais que tiveram noivado bem sucedido. 
e) Além dos recursos neste manual, acompanhamento dos pais e relacionamentos concretos 
podem ser extremamente úteis. 
 
3) Entender o Processo 
 
Através desta manual e os recursos mencionados, tenha certeza que você compreende o básico 
do processo de noivado, e as mais importantes recomendações do que fazer e do que não fazer. 
 
4) Estabelecer Comunicação 
 
a) Esposo e esposa; 

i. Discutir este processo primeiramente com seu cônjuge. Mesmo se um dos pais assume 
um papel mais ativo, é importante que os dois estejam juntos; 

ii. Esclarecer seus objetivos e prioridades. O que é essencial para cada um de vocês? 
Quando e como começar? Idade, raça, nacionalidade, pureza, etc… 

iii. Considerar a situação real do seu filho adulto e se ele está pronto. Seu filho já expressou o 
desejo de seguir em frente? Você sabe o que é importante para ele? 

iv. Quando um dos pais não está presente ou está incapaz de participar, o pai ativo pode 
identificar um facilitador para apoiar, ou consultar um conselheiro de noivado. 
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b) Pais e Filho ou Filha adulto; 
i. Os pais devem respeitar as colocações de seu candidato no processo e a soberania da 

decisão final e resultado; 
ii. Os pais devem entender os objetivos, prioridades e expectativas de seu filho adulto;1 

Saiba onde seu candidato está em termos de maturidade e preparação. Se um filho adulto 
quer confiar, os pais podem orientar o processo. Se os filhos não confiam no papel dos 
pais, ou não estão prontos para começar, os pais não devem empurrá-los ou forçá-los. 

iii. Se a comunicação entre pais e filhos é tensa ou difícil, busque assistência através de um 
mediador, conselheiro ou facilitador de noivado. Ouvir e se comunicar são habilidades. 
Estas podem ser aprendidas e podem ter assistência. Quanto mais seus filhos confiam em 
você e se sentem compreendidos, mais profundamente eles receberão sua recomendação. 

 
5) Preparação Prática e Financeira 
 
a) In Jin Nim tem sugerido que uma bela forma de preparar o coração de seus filhos enquanto se 
preparam financeiramente para os custos do noivado e da Bênção, é encorajá-los a criar seu 
próprio e pessoal Fundo de Bênção quando ainda são jovens – “economizar para meu futuro 
cônjuge.” 
 
b) Considerar e se preparar para as despesas com a Bênção com bastante antecedência: 

i. Taxa da Bênção – uma condição de sinceridade para receber a Bênção dos Verdadeiros 
Pais. Atualmente US$ 2.000 por candidato na América, US$ 1.500 ao viajar para a 
Coreia. Uma tabela de taxas internacionais está incluída neste manual. 

ii. Viagem – US$500 na América, acima de US$ 2.000 para internacional; 
iii. Vestuário e acessórios – entre US$ 150 a US$ 1.000 se uma família escolher um vestido 

ou terno muito caro; 
iv. Anel da Bênção – US$ 400 para um anel de ouro. 

 
B. PARA CANDIDATOS: Preparação – Como eu sei que estou pronto? 
 
A preparação mais importante é interna: fé, motivação, maturidade e capacidade de amar. O 
noivado deve ser a primeira entrada para a realidade conjugal de coração, onde o amor começa a 
ser exclusivo, fiel e profundamente confiante. O fundamento para esta capacidade é um senso de 
minha própria identidade e valor, que está destinado a se desenvolver no amor dos meus pais, e a 
capacidade de amar e se relacionar bem com os outros, aprendida no relacionamento com irmãos 
e amigos. Fé em Deus e nos Verdadeiros Pais é naturalmente importante, mas cada candidato 
pode expressar isto de formas únicas e diferentes. Algumas questões críticas a se perguntar: 
 

• Qual é minha motivação para ser noivado? Estou focado em encontrar alguém para me 
amar, ou alguém que eu verdadeiramente possa amar e fazer feliz? 

                                                           
1 NOTA: Seja sensível para entender o envolvimento desejado por seu filho. Ele ou ela pode querer que você 
identifique candidatos, converse com os pais do candidato e faça sua recomendação, ou pode querer estar envolvido 
também no processo de busca. 
 



 16 

• Quão profundamente eu entendo o significado e valor único da Bênção? É apenas 
encontrar alguém para amar e se comprometer de ficar junto para sempre, ou há algo 
mais a fazer? 

• Quão confortável estou em me comunicar ou cuidar de outras pessoas? 
• Quem sou eu? Quais são meus próprios objetivos e planos para o futuro? Eu estou 

procurando alguém para “me completar?” E se os planos do meu cônjuge forem 
diferentes dos meus próprios? 

• O que eu espero do meu cônjuge? O que eu tenho para oferecer? 
 

Embora possa ser possível ainda não se sentir realmente pronto, um senso da minha própria 
identidade, habilidades sociais básicas, autocontrole e maturidade para colocar os outros antes de 
mim mesmo quando necessário, um plano de carreira ou estudo, e uma fé fundamental em Deus 
e no ideal da Bênção são qualificações importantes. Para ajudar a assegurar e apoiar estas 
qualificações, as seguintes qualificações objetivas foram estabelecidas: 
 
1) Idade  
 
A idade mínima internacional para entrar no processo de noivado é 17 anos. Recomendamos 
entrar no processo de noivado não antes de 18 anos. A idade entre 20 e 21 anos poderia ser 
melhor para muitos. O tempo e a maturidade são úteis, e In Jin Nim tem especificamente 
desencorajado o noivado de nossos filhos jovens simplesmente para protegê-los das tentações. 
Naturalmente, isto é importante, mas ainda mais importante é manter boa comunicação com seus 
filhos enquanto eles atravessam os anos perigosos da adolescência e o ambiente desafiador do 
colégio e faculdade. Não encorajamos que você tenha pressa, mas se ainda há hesitação ou 
ausência de interesse na idade de 24 ou 25 anos, é importante considerar e discutir as razões para 
isto. 
 
2) Qualificações Padrões para se Inscrever no Processo 

 
a) Educação do PD – o padrão internacional é o conteúdo ao nível do seminário de 21 dias antes 
de entrar no processo de noivado. A exigência mínima é o conteúdo de 7 dias. 
 
b) Educação sobre a Bênção – o padrão internacional é a conclusão de um Seminário sobre 
Bênção em dois anos antes da Bênção. Nos Estados Unidos, um segundo nível de educação para 
aqueles que estão entrando no processo de noivado está sendo desenvolvido, em um terceiro 
nível para os casais já noivos também, todos conduzindo para o compromisso da Bênção. 
 
c) Preenchimento da inscrição ao processo de noivado – isto inclui o preenchimento do 
formulário de informações do candidato, formulários sobre saúde e exames, entrevista de pureza 
com autoridade regional designada, e reserva de fundos para as taxas da Bênção. Para as 
exigências de cada nação, ver websites internacionais na Seção VII‐ Informação de Contato. 
 
d) Fotografias – preparar ao menos três fotos de alta qualidade (cabeça e ombros do candidato, 
corpo inteiro do candidato, e uma foto da família). 
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e) Preenchimento do perfil do candidato – pelo próprio candidato, com o apoio dos pais, se 
necessário (não simplesmente feito pelos pais em nome do candidato). 
 
Todos estes passos ajudarão em toda a preparação dos candidatos e seus pais, e aumentarão a 
segurança de sua preparação para iniciar o processo de noivado. Quanto mais se acompanha um 
candidato no processo de inscrição, mais os outros pais podem ficar seguros que ele está 
internamente sério, e melhor preparado. 
 
3) Preparação Espiritual 
 
a) Fé – Além de oração e as condições tradicionais de devoção tais como veneração, HDH, etc., 
In Jin Nim encoraja condições criativas que atendam sua real situação e relacionamentos 
familiares. Você pode planejar conversar com seus pais ou abraçá-los diariamente, ou fazer 
secretamente algo por eles ou seus irmãos todos os dias. Você pode participar regularmente em 
cultos de adoração como uma oferta de fé. Dízimo e doação são importantes condições 
espirituais que afirmam nossa confiança e dependência em Deus. 
 
b) Ação – Orientar irmãos ou outras pessoas mais jovens, apoiar ministérios de jovens ou 
adultos, servir a igreja, a comunidade ou uma causa que seja significativa para você, assistência, 
treinamento, etc. Alguns se juntaram ao STF, ou outro programa de experiências para 
desenvolver sua fé e caráter em preparação para o noivado. 
 
c) Unidade com os pais e irmãos. 
 
4) Preparação do Caráter 
 
Como mencionado, é importante entrar no processo de noivado com uma base de maturidade e 
auto-identidade. Algumas características úteis a considerar: 

• Maturidade, autocontrole, altruísmo e sensibilidade para as necessidades dos outros; 
• Um estilo de vida saudável espiritualmente e fisicamente; 
• Habilidade de se comunicar e se relacionar bem com os outros; 
• Um claro plano acadêmico e de carreira. 

 
Trabalhar no crescimento pessoal e desenvolvimento do caráter através de voluntariado, 
desafios, participação de grupos, assumindo responsabilidade, são excelentes formas de se 
preparar para um relacionamento. 
 
5) Comunicação e unidade com pais e irmãos 
 
Para Deus orientar seus pais, ou ser capaz de receber e abençoar sua própria inspiração ou 
sugestões, sua unidade e comunicação com eles são muito importantes. Você deve comunicar 
suas próprias prioridades e preferências, baseado em sua confiança em Deus, nos Verdadeiros 
Pais e em seus próprios pais.  
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Se você estiver planejando como conseguir o parceiro que você quer, ou com conflito para 
confiar na orientação de seus pais, ou escondendo um desejo ou situação secreta, este processo 
fracassará. É importante que seu relacionamento com seus pais seja honesto e aberto o suficiente 
para você: 
 
a) Transmitir seus objetivos e prioridades; 
 
b) Discutir como você quer ser representado; 
 
c) Fazer perguntas, compreender as prioridades de seus pais, chegar ao entendimento entre você 
e eles. Harmonizar com os irmãos, e decidir se eles estarão ou não envolvidos no processo, 
também é importante. Se por alguma razão seus pais não estão presentes, estão incapazes de 
participar, ou o relacionamento de confiança está rompido, converse com um irmão mais velho, 
ou orientador, ou alguém em quem você confia. Um conselheiro ou facilitador pode se colocar 
na posição paternal de aconselhamento para apóia-lo, trabalhando com seus pais tanto quanto 
possível. 
 
6) Desenvolver uma breve autobiografia: um álbum de fotos, ou outras expressões criativas de 
você mesmo e de sua família, para compartilhar com esses pais que estão considerando 
seriamente sua candidatura, com um nível mais profundo de informações. Isto auxiliará outros 
pais de candidatos, ou conselheiros de noivado a entenderem quem é você, e se você é uma 
escolha potencial para o candidato deles. 
 
C. Desenvolver um Plano de Noivado Familiar 
 

1) Pais e seus filhos adultos devem discutir e definir seus papéis relativos e participação no 
processo de noivado. 
 
a) A abordagem e papéis refletirão a perspectiva de fé do candidato, o relacionamento com os 
pais, e sua dinâmica familiar. Por exemplo: 

i. Alguns candidatos preferem confiar e receber a recomendação de seus pais com fé 
absoluta. 

ii. Alguns candidatos querem discutir e concordar com o candidato sugerido antes que seus 
pais entrem em contato com a outra família – e alguns especificamente NÃO querem isto. 

iii. Alguns candidatos têm sugestões a oferecer para a consideração de seus pais. 
iv. Alguns candidatos esperam pela aprovação de seus pais para uma pessoa em particular. 

 
b) Considerar as preferências e prioridades do candidato: faixa etária, raça, cultura e 
nacionalidade, idioma, fé, pureza, planos futuros, etc. 
 
c) Seja claro sobre o grau de envolvimento de seus filhos adultos em cada estágio do processo. 
Vocês devem encorajar suas contribuições, mas NÃO envolvê-los onde eles não querem ou 
precisam estar envolvidos. 
d) Porque cada filho é diferente, mesmo dentro da mesma família este planejamento pode 
parecer muito diferente. Comunicação e unidade de coração é a chave, enquanto se mantém um 
claro papel vertical para os pais. 
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2) Chegar a um acordo sobre prioridades e estratégias (escolha internacional, faixa etária, fé, 
pureza, abertura a situações especiais, etc.). 
 
NOTA: Embora escolher e noivar candidatos a partir de diferentes personalidades, culturas ou 
nações seja saudável, por razões tanto espirituais quanto emocionais, é melhor arranjar 
candidatos com semelhantes graus de pureza e experiência de relacionamento. Quanto mais 
experientes duas pessoas sejam, mais potencial para mágoas e dor, ou para existir desconfiança. 
Entretanto, se dois candidatos e suas famílias fazem essa combinação, deve haver total abertura 
de informações entre as famílias e o próprio casal; independentemente do que tenha sido 
perdoado ou absolvido pela graça dos Verdadeiros Pais... sem segredos e culpas ou medos 
escondidos. 
 
3) Envolvimento familiar – Envolvemos irmãos ou não, criamos uma comissão, etc.? Uma vez 
decidido, manter a confidência do processo somente entre os envolvidos. 
 
4) Decidir sua abordagem à rede de contatos, e métodos de divulgação: 
a) Website(s): www.bcmatching.org; ou www.blessedfamilies.org  no “Matchbook.” 
 
b) Conselheiros para o processo de escolha e noivado – facilitadores treinados que podem 
encorajar e orientar candidatos e seus pais através do processo, auxiliar na comunicação, e ajudar 
se o processo estagnar, ficar complicado ou não muito claro. 
 
c) Representantes – alguém que conhece um candidato e família específicos, e é capaz de 
representá-los e conectá-los, buscando possíveis candidatos, etc. 
 
d) Reuniões de Pais sobre o Noivado – várias vezes por ano nos Estados Unidos, duas vezes por 
ano na Europa, e regularmente em outras nações também. Candidatos podem submeter suas 
fichas para a Reunião de Pais sobre o Noivado, mesmo que não seja possível participar 
pessoalmente. Para detalhes, ver a Seção V. 
 
e) Eventos adicionais de contato para a família ou jovens adultos: seminários, eventos da 
comunidade, bailes, etc. 
 
5) Desenvolva um conjunto de perguntas que você pode desejar perguntar para os pais de um 
potencial candidato referentes à fé, expectativas e ideais sobre a Bênção, grau de pureza, planos 
futuros, etc., baseadas nas preferências e prioridades que você tenha desenvolvido. Você deve ser 
sensível e respeitoso quando fizer perguntas que são delicadas. Entretanto, total abertura e 
veracidade entre as famílias são um dever: esteja preparado para transmitir honestamente a 
situação real de seu próprio candidato, e obtenha respostas para quaisquer questões que sejam 
importantes para você. Você também pode desejar preparar perguntas para entrevistar o próprio 
candidato. 
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IV. O PROCESSO DE NOIVADO 
 
A. PASSO Um: Encontrar Potenciais Candidatos ao Noivado 
 
Há uma variedade de maneiras para abordar o processo de noivado, baseadas na fé e 
relacionamentos de cada família, e na mentalidade e maturidade de seu candidato. Em algumas 
famílias, os filhos possuem uma fé genuína em Deus e confiam em seus pais. Eles podem 
simplesmente esperar que seus pais escolham seu cônjuge. Em outras famílias, os candidatos irão 
querer saber quem seus pais estão considerando antes que qualquer contato seja feito, ou podem 
ter suas próprias sugestões. Alguns jovens podem querer ser arranjados com uma pessoa 
específica, e buscarão a aprovação de seus pais. Todos estas situações podem ser uma base para 
um bom noivado, mas três coisas são extremamente importantes: 
 
� Que a orientação e a aprovação dos pais estejam no centro do processo. A essência da 

tradição da Bênção é inverter o amor autocentrado que destruiu os relacionamentos, as 
famílias e a sociedade. A aprovação dos pais provê esse importante processo vertical. Se os 
pais não estão presentes ou estão incapazes de assumir este papel, conselheiros de noivado ou 
outros representantes adultos podem prover este apoio para os candidatos. 
 

� Que os pais sejam sensíveis à atitude e fé de seus filhos adultos – estejam em sintonia com 
eles. Não ditar ou forçar seus filhos. 
 

� Se os candidatos confiam plenamente na escolha de seus pais, ou estão envolvidos no 
processo, que eles tenham a soberania sobre a decisão final. Uma vez que os pais 
consideram, concordam e recomendam um arranjo, os candidatos devem ter tempo e 
oportunidade para acatar a recomendação, e ter a liberdade para dizer não. 

 
Potenciais arranjos para seus filhos podem ser encontrados a partir de uma variedade de recursos: 
 
1) Sugestão dos pais: Utilizando as Reuniões sobre Noivado para Pais, o Website de Noivado 
Internacional ou o “Matchbook” do site da Associação das Famílias Abençoadas, ou através de 
oportunidades pessoais ou rede de contato na igreja, os pais identificam e recomendam um 
possível candidato, baseado em um plano familiar com a concordância do candidato. 
 
2) Sugestão do candidato: às vezes um candidato conheceu outro Filho Abençoado com quem 
sente algum interesse, ao estar em alguma missão ou participando de alguma atividade. Durante 
o estágio de planejamento, eles devem oferecer esse nome para seus pais. Seus pais podem então 
considerar essa pessoa como uma possível escolha. É muito melhor que um candidato ofereça 
suas sugestões para os pais durante o processo de planejamento do que perseguir um 
determinado relacionamento pessoal e particularmente, e assim evitar ser apresentado para mais 
alguém por seus pais. Do contrário, isso poderá criar confusão e sofrimento emocional, com um 
candidato pensando em uma pessoa enquanto eles estão no meio de um processo de noivado com 
outra pessoa. Dessa forma, isto não afetará os corações inocentes e desavisados de um candidato 
e sua família. 
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3) Um facilitador de noivado, representante para noivado ou amigo da família pode fazer uma 
sugestão, mas somente os pais têm a autoridade para recomendar um par, e os próprios 
candidatos devem ter sua própria decisão final. 
 
4) Quando um candidato busca a aprovação dos pais para a Bênção com uma pessoa em 
particular, o que você deve fazer? 
 
a) Os pais devem reconhecer que o impulso de seus filhos adultos não é simples e 
automaticamente “decaído” ou errado. Enquanto nossa Primeira Geração trilhou um caminho de 
restauração durante o qual fizemos esforços para cortar quaisquer ligações ou atrações do 
“mundo decaído,” nossos filhos estão em um caminho original, e seus ideais e aspirações são 
importantes. 
 
b) Adultos mais jovens devem compreender que um impulso ou atração não é necessariamente 
amor verdadeiro, e que quanto mais jovens e mais imaturos eles sejam, menos confiáveis são 
esses impulsos. Maturidade pessoal deve preceder atrações românticas, e a chave para herdar a 
tradição da Bênção é centrada em Deus, não no amor autocentrado. Quando mais eles 
perseguirem esse impulso de forma privada, mais isto minará o desejo de Deus de abençoá-los. 
 
c) Os candidatos devem oferecer seus desejos ou intenções para seus pais ao invés de persegui-
los “horizontalmente”. Os pais devem considerar os sentimentos de seus filhos completa e 
seriamente. Trabalhem juntos para colocar o relacionamento dentro de uma estrutura vertical. 
Orem e considerem juntos cuidadosamente. Se os candidatos perseguem um relacionamento de 
forma desafiadora e romântica, será difícil para os pais adotá-lo. Se os pais tentam forçar ou 
controlar seus filhos adultos, isto também não funcionará. Mas quando pais e filhos se juntam 
centrados em Deus, tudo ficará mais claro. Considerem que período de tempo, que processo ou 
condições permitirão Deus orientar a situação, e dediquem tempo para trabalhar nisto. 
 
d) Se os pais e seus filhos adultos não podem reconciliar suas perspectivas diferentes e concordar 
sobre um processo, eles devem buscar a orientação e apoio de um conselheiro de noivado ou 
facilitador do Departamento da Família Abençoada, para mediar e auxiliar no estabelecimento de 
um plano e processo claro. 
 
B. PASSO Dois: Identificar e Recomendar um Candidato para Seu Filho Adulto 
 
1) Considerem se determinado candidato é uma boa escolha para seu filho: 
 
a) Considerem as melhores condições espirituais para estabelecer para Deus orientar este 
processo. 
 
b) Reúnam informações sobre o candidato a partir de um representante ou outros que o 
conheçam. Vocês podem optar por perguntar para seu líder local da igreja, ou de forma 
confidencial para o ministério da juventude, sobre a personalidade e envolvimento com a igreja 
do candidato. Seu filho pode estar interessado em uma pessoa ativa na igreja, ou uma pessoa da 
sociedade, uma pessoa séria, etc. Considerem o critério e preferências de seu filho em adição às 
suas próprias prioridades. 
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c) Certifiquem-se que o candidato que vocês estão considerando está pronto para ser noivado. 
Um indicador importante é se ele ou ela preencheu todos os formulários. Se o candidato não tem 
estado tão envolvido, vocês podem desejar mudar para outro. Oficialmente, alguém que não 
tenha concluído a inscrição e o processo de entrevista é identificado como um “inscrito,” 
enquanto que alguém que tenha concluído este processo é identificado como um “candidato.” 
 
d) Contatem os outros pais diretamente ou através de alguém para conhecer a situação do 
candidato mais completamente. Para evitar pegá-los despreparados, ou criar uma situação 
sensível ou de confronto, pode ser melhor contatá-los por e-mail: 

i. Esta pessoa e esta família estão prontos para entrar no processo de noivado? 
ii. O filho deles (e o seu) já é um candidato, ou ainda está no processo de inscrição? 
iii. Os pais estão atualmente conversando com outra família? 
iv. Os pais estão dispostos a considerar seu filho ou filha como uma potencial escolha para o 

filho ou filha deles? 
 
e) Se vocês receberem um e-mail a partir de outra família solicitando que considerem um arranjo 
entre seu filho ou filha e o deles, tenham certeza de tratar isto com respeito e sinceridade. Mesmo 
que vocês estejam ocupados ou já envolvidos no processo com outra família, certifiquem-se de 
respondê-los.  
 
Mesmo se vocês precisarem de uma semana ou duas antes de respondê-los de forma completa, 
enviem uma breve resposta dentro de três dias do recebimento da solicitação. Tal solicitação 
pode estar cheia de oração e expectativa, e falhar em respondê-la é desrespeitoso, e 
possivelmente doloroso. 
 
f) Estejam preparados para o fato que uma família para a qual vocês solicitaram considerar seu 
filho ou filha como um candidato pode dizer ‘não,’ e se assegurem de não tomar isto como algo 
pessoal. Pode haver várias razões que não têm nada a ver com a qualidade de sua família ou as 
qualificações do seu candidato (filho ou filha): eles podem estar em uma discussão avançada 
com outra família e podem não desejar entrar em detalhes; o plano ou prioridades deles pode 
conduzi-los para uma categoria ou tipo diferente de candidato. 
 
g) Peçam para a outra família por mais informações e fotos. Vocês devem preparar fotos de boa 
qualidade que representem bem seu candidato, se vocês planejam apresentá-lo para a outra 
família. 
 
h) Vocês podem desejar verificar no Google ou no Facebook sobre o potencial candidato. 
 
i) Comecem a dialogar com os outros pais, pessoalmente, se possível. 
 
j) Vocês também podem utilizar perfis de personalidade e caráter, tais como Flag Pages, Love 
Languages,2 etc. (seção sobre recursos) neste ponto para entender mais sobre quem é esta pessoa. 

                                                           
2 Nota do tradutor – Estes são aplicativos e literaturas para auxiliar na formação de valores para diferentes áreas da 
vida humana, incluindo o matrimônio. Sugerimos os links http://www.5lovelanguages.com/learn-the-languages/the-
five-love-languages/ e  http://www.ehow.com/love-languages/ para consulta e aprendizado.  
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2) Tomem uma decisão clara com os outros pais para entrarem no primeiro estágio do processo 
de escolha e noivado: comunicação e consideração dos pais. Certifiquem-se de discutir, se 
comprometer e manter sigilo: vocês nunca devem discutir informações pessoais sensíveis sobre 
um candidato ou família obtidas no processo de noivado com qualquer outra pessoa fora desse 
processo. Algumas outras considerações úteis incluem: 

• Considerar e concordar sobre algumas diretrizes e objetivos básicos para sua discussão; 
• Evitar ser muito intenso ou agir com confrontação. No início, mantenha as conversações 

de forma leve. Façam perguntas referentes às respectivas histórias de vida da família e do 
candidato. 

• Perguntas delicadas ou difíceis são mais fáceis para alguém encaminhar em um processo 
de comunicação escrita. Se as respostas para algumas questões verbais ou escritas 
conduzem para questões mais profundas e delicadas, estas também devem ser feitas na 
forma escrita ou verbal, dependendo do acertado sobre as diretrizes de comunicação e da 
forma que vocês acham que obterão a resposta mais completa. 

• Lembrem que o conhecimento e a construção do relacionamento podem ocorrer por 
etapas. Não apressem para desenvolver os caminhos para a confiança e a comunicação 
honesta. 

 
UMA ÚNICA FAMÍLIA POR VEZ: Vocês podem se comunicar com várias famílias de uma 
vez enquanto estão procurando por potenciais candidatos. Mas uma vez que dois conjuntos de 
pais concordam em considerar seriamente um potencial noivado entre seus filhos, vocês devem 
buscar exclusivamente e privativamente essa possibilidade até sua conclusão. Informar com 
clareza a qualquer outra família que solicite que vocês considerem seu candidato, que vocês 
estão atualmente envolvidos no processo com outra família. 
 
3) Considerem o candidato de acordo com as preferências que vocês desenvolveram quando 
fizeram seu plano familiar de noivado. Enquanto preparam esse plano, vocês devem desenvolver 
uma lista de questões que são importantes para seu filho adulto, em harmonia com suas próprias 
preocupações. Esta é a era de total abertura e soberania familiar. Os pais precisam 
cuidadosamente fazer as perguntas certas. Cada família é diferente, e estas questões podem ou 
não ser importantes para seu filho e família. Perguntas delicadas devem ser feitas com respeito, 
mas total abertura entre os pais e entre os candidatos é essencial. É importante que vocês 
respeitem o sigilo de qualquer família com a qual se comunicam, e mantenham toda informação 
delicada em sigilo. Algumas questões que vocês podem querer perguntar são: 3 
 

a) Seu filho já concluiu suas entrevistas de pureza? Ele está em um nível semelhante de 
pureza /experiência do meu filho? (Padrão Cheon Il Guk, Casal Abençoado puro, etc.) 

b) Seu filho está em boa saúde física? Ele já teve alguma cirurgia, condição séria ou doença? 
Existe alguma razão para que possa haver dificuldade em ter uma família? 

c) Seu filho está em boa saúde mental? Ele já foi diagnosticado com qualquer condição 
fisiológica, problema emocional ou incapacidade de aprendizado? Há histórico de doença 
mental ou suicídio na família? Seu filho já precisou de medicação para depressão? 

 

                                                           
3 Nota – Ver Apêndice 1 para uma lista mais completa de questões sugeridas. 
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d) Ambos os conjuntos de pais podem concordar em fazer as entrevistas dos pais com o 
outro candidato por telefone. Preparem perguntas para fazer para o potencial par do seu 
filho adulto tais como: Porque você se sente pronto para fazer os compromissos 
incondicionais exigidos para o matrimônio? O que o papel de um esposo/esposa significa 
para você em sua vida? Qual é a sua paixão? Qual é o seu sonho para o seu matrimônio? 
Como você lidaria com o conflito? Como você acredita que a sua vida de fé deve ser 
vivida? Quais são seus planos educacionais? Quais são seus planos profissionais e 
vocacionais? Como você quer manter sua família? 

 
NOTA: Se os pais se sentem desconfortáveis porque seu filho ou filha teve uma base 
educacional específica, algum desafio ou limitação, não tentem esconder ou encobrir isto. Total 
divulgação é importante, mas vocês têm alternativas. Vocês podem buscar aqueles candidatos 
com situações semelhantes, ou encontrar aquelas famílias que estão mais interessadas no coração 
e caráter do que qualquer limitação específica. Para mais orientação ou auxílio, consultem um 
conselheiro ou facilitador do Departamento da Família Abençoada. Um método mais útil é 
desenvolver um questionário de triagem, que pergunte o que os pais e seu candidato estão 
dispostos a considerar: anteriormente noivados ou Abençoados, Casal Abençoado ‘voltando aos 
trilhos’, dificuldades de desenvolvimento, etc. 
 
4) Se os pais estão convencidos que um candidato é uma boa escolha para seu filho, então: 
 

a) Comuniquem-se com os pais dele ou dela para chegar a um consenso. Decidam o melhor 
plano para cada um de vocês oferecer sua recomendação para seus filhos adultos; 

b) Façam sua recomendação para seu filho ou filha. Uma vez feito isso, vocês devem dar ao 
casal a respectiva responsabilidade de ter a soberania de tomar a decisão e assumir o 
compromisso final. Este é o próximo passo do processo de noivado: comunicação e 
decisão do casal. Para realizar isto: 

 
i. Certifiquem-se que os pais são claros e estão unidos em sua recomendação. Uma vez que 

vocês deram sua recomendação para seu filho ou filha adultos, vocês não devem voltar 
atrás, duvidar ou revertê-la, a menos que algum problema não revelado apareça mais 
tarde. Não sejam confusos ou obscuros. Os pais devem ser honestos e estarem unidos, e 
então conceder a responsabilidade para seus filhos, confiando e apoiando-os conforme 
necessário. 

ii. Apresentar sua recomendação para seu filho ou filha em um ambiente privado como seu 
lar, com uma atitude de oração. O candidato deve ter tempo para receber isto com calma, 
concentração e reflexão. Isto pode ser estressante e pode distrair durante a escola, período 
de provas, etc. Os pais devem ser sensíveis, e não empurrar ou forçar o processo, para 
não criar uma grande ruptura e distração na vida de seu filho ou filha. Entretanto, pode 
ser bom deixá-los saber que vocês têm um candidato em mente a quem vocês querem 
compartilhar para a consideração deles no momento certo (após as provas finais, quando 
eles visitam para um intervalo, etc). Isto pode despertar sua curiosidade de uma forma 
esperançosa. 

iii. As primeiras impressões importam. É importante que ambos os candidatos tenham a 
melhor oportunidade para brilhar quando apresentá-los um para o outro em cada nível. 
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iv. Conectando a partir do interior – Enquanto as fotos de um candidato são importantes para 
a maioria dos pais obterem uma impressão do caráter de um potencial par, muitos pais 
preferem que o casal seja apresentado sem dar primeiro as fotos de um para o outro, mas 
focá-los no interior. Isto pode ser feito dando a cada um deles as respostas do outro para 
as questões preparadas e uma breve autobiografia e resumo do outro candidato. Se os 
candidatos refletem e demonstram interesse, mais informações podem ser 
compartilhadas, tais como trabalhos criativos que refletem o coração e caráter do 
potencial par. As fotos podem ser compartilhadas depois disso, se ainda houver interesse. 
Se o candidato estiver aberto, os pais podem encorajá-lo a orar e pensar sobre isto por 
três dias enquanto se articulam com os outros pais. O primeiro encontro deve ser 
coordenado com a outra família somente depois da informação estar compartilhada, e 
cada candidato tenha a oportunidade de refletir, e ambos estejam dispostos a seguir em 
frente. Se um dos candidatos diz não para a possibilidade, obtenha as razões claras e 
relate para a outra família honestamente e com sensibilidade. 

v. É importante que os dois candidatos recebam a recomendação de seus pais ao mesmo 
tempo. Isto evitará a inútil possibilidade que um candidato possa compartilhar com um 
irmão ou amigo, e a informação alcance o outro candidato antes que tenha recebido isto a 
partir de seus pais. 

 
C. Responsabilidade do Candidato Durante o Processo de Recomendação: 
 
1) Seja honesto consigo mesmo, com Deus, seus pais, e com qualquer potencial par e sua família. 
 
2) Mantenha-se em honesta comunicação com seus pais. Faça perguntas. Certifique-se que seus 
pais compreendem seu nível desejado de envolvimento enquanto o processo de noivado se 
desenvolve.  
 
3) Se você tem alguém em quem está pensando como um potencial parceiro, é importante 
compartilhar esta ideia com seus pais. Se receber a Bênção é importante para você, perseguir um 
relacionamento de forma privada e secreta somente irá confundir a situação, alienará você de 
seus pais, e tornará esse relacionamento mais como amor egoísta, e menos como o ideal da 
Bênção. Seus pais podem e devem trabalhar juntos com você. Se essa confiança não existe ou 
você não pode reconciliar seus sentimentos com as expectativas de seus pais, busque a 
orientação de um conselheiro ou facilitador do Departamento da Família Abençoada. Podemos 
ajudá-lo! 
 
4) Uma vez que concorde em considerar um determinado candidato, você estará entrando na 
próxima fase do processo: se comunicar e conseguir conhecer seu potencial par, e chegar a uma 
decisão como um casal. Você precisará dar para o possível par, tempo suficiente para saber se 
isto pode estar certo. Ao mesmo tempo, não há nenhuma necessidade de arrastar a decisão, se 
isto não vai funcionar. Um processo recomendado é um mínimo de quatro meses e um máximo 
de um ano, se o processo estagnar. 
 
5) Você não deve tomar uma decisão rápida ou impulsiva baseada em sentimentos, coisas 
externas ou somente em seus próprios conceitos. Amor verdadeiro cresce a partir do respeito, 
honestidade, amizade, e do estabelecimento de uma genuína conexão com uma pessoa. 
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Invista em criar essa conexão – você pode não ter nenhuma ideia de quais tesouros repousam 
dentro do coração e da mente da outra pessoa, a menos que você os explore. Você pode estar 
procurando uma pessoa que seja atraente ou que faça você se sentir bem. Mas o que você pode 
precisar é alguém que equilibre ou complemente o seu caráter, alguém paciente, fiel e sincero o 
suficiente para ficar com você nos altos e baixos da criação de uma família e na edificação de 
uma vida. Conceda a si mesmo tempo suficiente e esteja aberto para um processo. Palavras 
gentis, ações amorosas e tempo para construir uma comunicação e confiança auxiliarão o 
crescimento de sentimentos genuínos. 
 
D. PASSO Três: O Processo de Comunicação – Construir um Relacionamento e 
Tomar uma Decisão 
 
Em geral, recomendamos um tempo mínimo de quatro meses para um casal se encontrar, 
desenvolver um relacionamento interno e tomar posse de seu compromisso como um casal. O 
tempo e o processo dependerão da fé de cada família, da confiança do candidato em seus pais e 
do plano familiar previamente acordado. Os candidatos devem respeitar e ter fé na orientação de 
Deus através de seus pais, mas devem também saber que eles são livres para dizer sim ou não a 
qualquer momento durante este processo. 
 
Primeiros Encontros: Como discutido acima, as primeiras impressões importam. É importante 
que ambos os candidatos tenham a melhor oportunidade para brilhar em cada nível de seus 
primeiros encontros. Não há necessidade de pressa. Tempo e apoio podem ser muito importantes 
para criar uma conexão agradável, obtendo uma compreensão exata um do outro e tendo um bom 
resultado. 
 
1) Iniciar a comunicação por internet e/ou telefone – Se os candidatos vivem à determinada 
distância um do outro, o próximo passo será sua comunicação por e-mail ou através da internet. 
Se eles não conhecem um ao outro, é importante fazer esforços para que os sentimentos sejam 
protegidos em cada etapa. Novamente, não há necessidade de pressa. Deve-se escolher um tempo 
quando os candidatos estejam um pouco menos ocupados e possam concentrar alguma energia 
no processo de escolha e noivado. Vocês podem sugerir que o rapaz envie o cumprimento inicial 
de apresentação. Se necessário vocês podem encorajá-lo, e certifiquem-se que eles têm algo 
sobre o que conversar. Vocês podem obter uma lista de questões recomendadas que candidatos 
podem utilizar para conhecer mais sobre o outro a partir do Departamento da Família Abençoada 
ou um conselheiro de noivado. 
 
A comunicação pode acontecer naturalmente desde o e-mail até o telefone, ou comunicação via 
Skype, etc., em um ritmo que seja confortável para o potencial casal. Em qualquer ponto 
qualquer um dos candidatos pode encerrar o processo, mas os pais não devem dominar ou 
intervir para encerrá-lo. Se seus filhos adultos precisam de encorajamento, apoio ou 
orientação, vocês podem sugerir que eles leiam seus e-mails para vocês ou para um irmão mais 
velho antes de enviá-los, para ajudá-los a garantir que eles transmitem boa comunicação com 
seus filhos. Esteja ciente sobre a frequência que o casal está se comunicando. Esteja ciente e 
ajude-os com quaisquer preocupações ou frustrações: “Ele responde todas as minhas perguntas 
com uma única palavra!” “Ela não faz qualquer sentido!” “Eu não sei o que dizer!” 
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Considere e prepare traduções, se necessário, para um noivado internacional. 
 
2) Apoio paternal e familiar – Coordenação com os outros pais pode ser útil. Às vezes 
expectativas românticas, ou as diferenças básicas entre homens e mulheres podem ser desafios 
para a comunicação. Sensibilidade, mal-entendidos e julgamentos rápidos podem minar o 
processo. Dependendo se eles já conheciam um ao outro anteriormente e da duração desta estapa 
antes que eles se encontrem pessoalmente, pode ser bom para os candidatos utilizar ferramentas 
para conhecer um ao outro, e compreender suas semelhanças e diferenças. 
 
Estas informações estão disponíveis no Departamento da Família Abençoada, ou com um 
conselheiro de Noivado (ver Seção Recursos), e incluem: 
 
a) Os Cinco Idiomas do Amor (http://www.5lovelanguages.com/learn-the-languages/the-five-
love-languages/) 
b) The Flag Pages; 
c) Levantamento da Personalidade Myers‐Briggs. 
 
3) Os candidatos se encontram pessoalmente – O próximo e mais importante passo do “primeiro 
encontro” é quando os candidatos se encontram pessoalmente. Se eles não conhecem um ao 
outro, ou mesmo se eles se conhecem, esta pode ser uma situação embaraçosa e desconfortável. 
É imperativo que ambos os candidatos tenham a oportunidade de mostrar seu melhor para o 
outro e ficar à vontade tanto quanto possível. Uma boa maneira para fazer isto é ter uma família 
visitando a outra por dois ou três dias no final de semana, ou um candidato visitando a outra 
família com um membro da sua família ou um amigo muito próximo. Um primeiro encontro 
muito longo é frequentemente muito estressante. 
 
Atenção deve ser dedicada a este final de semana. É geralmente recomendado não estar cercado 
de outros membros da igreja, pois suas expectativas e curiosidade podem criar pressão e 
sentimentos desconfortáveis desnecessários para os candidatos antes de qualquer compromisso. 
É útil escolher atividades que permitam que cada candidato se expresse naturalmente, e ao 
mesmo tempo possa observar o outro. Algumas atividades sugeridas são: turismo familiar, um 
projeto de serviço, caminhadas, visita ao zoológico, boliche, jantares familiares, jogos de 
tabuleiro, e talvez um filme para uma pausa. 
 
Após este encontro, ambas as famílias devem tirar três dias para orar e avaliar o processo do 
encontro. Após este tempo os pais podem se comunicar para determinar se o processo continuará 
ou não. 
 
4) O que não fazer: 
 
a) Não compartilhar com pessoas fora da sua família até que o noivado esteja finalizado e seja 
oferecida uma Cerimônia de Compromisso. 
 
b) Se um candidato não gosta de algo sobre o outro, ou o acha pouco atraente, ele não deve 
expressar isto abertamente para o outro, mas deve compartilhar isto honestamente com seus pais 
ou o conselheiro. Não humilhar, ferir ou tratar de forma insensível um potencial par. 
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c) Se sentimentos desconfortáveis ou negativos surgem e continuam, ou alguém exibe 
comportamento reservado ou se retira do relacionamento, ou parece excessivamente agressivo ou 
controlador, estes são “sinais vermelhos” que não devem ser ignorados. Dediquem tempo para 
verificar isto e questionem sobre quaisquer inconsistências. Algumas destas questões podem não 
aparecer até 3 a 4 meses no processo de comunicação, mesmo com alguém que você conhece há 
anos. 
 
5) Proximidade física: O que é adequado? 
 
a) Desde o primeiro encontro até a definitiva Cerimônia de Compromisso, vocês estão buscando 
conhecer um ao outro e decidir se vocês têm um futuro juntos. Enquanto possa existir a 
esperança desse futuro, este é o momento para aprender sobre si mesmo e sobre o outro, sobre 
seus objetivos e aspirações. Isto não é a mesma coisa como namoro. Enquanto vocês estão 
conhecendo um ao outro a partir do interior, e começam a estabelecer confiança, abertura e 
respeito, não deve haver de forma alguma o contato físico ou sexual. O melhor da química sexual 
flui a partir da química interior. 
 
NOTA: Enquanto vocês podem enviar um cartão de pensamentos ou levar seu potencial parceiro 
para um almoço ou jantar, vocês devem evitar dar presentes pessoais até que exista um 
compromisso claro estabelecido para um relacionamento duradouro. Enquanto um processo de 
escolha ainda está sendo considerado, sua amizade crescente somente deve ser conhecida dentro 
de sua família e não deve ser compartilhada com amigos.  
 
b) Após a Cerimônia de Compromisso vocês são um casal de noivos. Seu noivado deve ser 
anunciado publicamente, na igreja no domingo seguinte ou em um evento similar com a 
comunidade. Vocês estão comprometidos um com o outro, mas devem desenvolver a confiança e 
proximidade de um verdadeiro irmão e irmã: tornar-se melhores amigos. Intimidade física 
prematura pode minar ou causar um curto-circuito no desenvolvimento da genuína intimidade e 
confiança emocional.  
 
Continuem a conhecer um ao outro e comecem a tomar decisões juntos. Como qualquer irmão e 
irmã, é natural segurar as mãos, cumprimentar um ao outro com um caloroso abraço, dançar 
juntos, e no momento certo, ele pode colocar seu braço ao redor dos ombros dela ou ela pode 
repousar seu braço no dele. Vocês não devem beijar na boca, deitar juntos ou qualquer coisa que 
inicie o processo de estimulação sexual. Isto será mais profundo e mais significativo quando for 
baseado no conhecimento e confiança um no outro, dentro da liberdade da Bênção de Deus. 
 
Muitos rapazes aproveitam esta oportunidade para preparar um anel de noivado como uma 
expressão de seu compromisso. Algumas moças preferem que essa expressão memorável seja 
adiada até que possa ser acompanhada pelo primeiro beijo. Vocês podem discutir e decidir isto 
juntos como um casal. 
 
Se por alguma razão você está desconfortável em compartilhar que está comprometido com 
alguém com os amigos da escola ou demais familiares, que não compreendem o processo, você 
pode desejar contar a eles ao menos que está ‘namorando.’ 
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NOTA: Enquanto demonstrações públicas de afeição podem ser bonitas e calorosas aos olhos 
dos outros, elas também podem ser uma distração no ambiente de uma igreja ou reunião de 
jovens, e podem passar a mensagem errada aos Filhos Abençoados mais jovens, se forem 
exageradas. Encorajamos vocês a tornarem seu relacionamento crescente em algo pessoal e 
precioso entre vocês dois, e a serem respeitosos e cientes do ambiente no qual estejam e as 
pessoas ao seu redor. Vocês não devem utilizar seu recente relacionamento em desenvolvimento 
para chamar a atenção dos outros ou para mostrar para as pessoas de fora. 
 
c) Após a Bênção, ou depois de um período de oferta quando direcionado pelos Verdadeiros Pais 
para algum grupo de Bênção, vocês podem naturalmente beijar, abraçar e desenvolver uma 
intimidade amorosa, baseados no respeito e confiança que vocês desenvolveram. Se esposos 
desejam expressar seu compromisso através de uma aliança personalizada, e não o fizeram até 
agora, este é um bom momento. Se vocês não se sentem confortáveis em compartilhar que estão 
Abençoados ou casados com seus amigos da escola ou demais familiares, é lógico compartilhar 
ao menos que vocês estão noivos. 
 
d) O Pai tem explicado quão profunda e significativa pode ser a “primeira noite” de um casal. 
Consumar sua Bênção deve ser uma experiência muito especial. Edificar proximidade interna, 
confiança e respeito, e estar juntos livres de qualquer culta ou medo é importante. Vocês querem 
planejar cuidadosamente a sua primeira noite juntos, e tornar isto especial, convidando a 
presença de Deus. Recomendamos que um casal esteja legalmente casado primeiro, de acordo 
com as normas legais e sociais de seu país e cultura. Algumas sugestões para planejar este 
momento podem ser encontradas no website do Departamento da Família Abençoada. 
 
E. Sugestões Adicionais para o Período de Comunicação: 
 
Uma vez que filhos adultos tenham sido apresentados por seus pais, eles devem utilizar o tempo 
que for preciso para desenvolver seu relacionamento e decidir se eles irão se comprometer para 
um futuro juntos. Lembrem, ao menos um mínimo de quatro meses é recomendado, e não mais 
do que um ano se o processo ficar estagnado. Depois de encontrar um ao outro, ambos os 
candidatos expressarão interesse em conhecer o outro em um nível mais profundo com um 
possível noivado em mente. É importante que durante este período de tempo os filhos se 
mantenham em comunicação aberta e honesta com seus pais, e saibam que eles podem 
livremente decidir não seguir em frente com o processo de escolha a qualquer momento antes de 
participarem em uma cerimônia de compromisso. 
 
Candidatos que são inseguros, ou que precisam de mais envolvimento e soberania sobre a 
decisão, devem obter o tempo que precisam para sua própria decisão. Quando necessário, um 
compromisso privado pode ser feito entre os pais enquanto os candidatos trabalham através de 
quaisquer dúvidas ou inseguranças remanescentes. Quando os filhos olham nos olhos de seus 
pais e dizem: “Isto é o que eu quero. Nós (o casal) queremos fazer isto,” eles serão mais fortes 
quando enfrentarem qualquer futura dificuldade. Então este será o momento para uma declaração 
pública de seu compromisso. Uma vez que uma cerimônia de compromisso seja realizada, eles 
não devem desconsiderar ou mudar de ideia. Portanto, utilizem o tempo que for necessário 
enquanto o processo estiver avançando.  
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Através deste processo, desta abordagem passo-a-passo, nosso objetivo é que todos os membros 
de ambas as famílias se beneficiem deste processo, mesmo se este terminar em noivado ou não. 
 
ALGUMAS SUGESTÕES: 
 
1) Os candidatos podem desejar oferecer uma oração um para o outro todos os dias. Isto ajuda a 
colocar Deus no centro de sua amizade crescente. Também é bom se eles juntos escolhem 
algumas das palavras de Deus para ler todos os dias e compartilhar um com o outro. Estas 
condições começam a edificar uma base espiritual para seu relacionamento, e terá impacto em 
seus pensamentos e sentimentos sobre o outro e seu relacionamento ao longo do tempo. Durante 
este tempo é importante que os pais apóiem o casal orando por eles e pelo processo. 
 
2) Sugerimos o uso de ferramentas adequadas para conseguir conhecer a si mesmo, e 
compreender mais claramente quem é seu potencial parceiro. Uma abordagem recomendada é: 
 
a) Meses 1 e 2 – Responda todas as ‘Questões a Fazer para seu Potencial Parceiro’ (por Marjorie 
Buessing) encontrado no menu “Resources” no website do Departamento da Família 
Abençoada, que está em “Departments” no site: www.familyfed.org/members. Responda duas 
ou três questões a cada semana durante suas conversas por telefone e e-mails para conhecer mais 
um ao outro sobre os muitos diferentes assuntos. A lista completa de questões também está 
incluída no Apêndice 1 deste manual. 
 
b) Mês 3 – Eles preenchem o formulário do ‘Five Love Languages’ e discutem o que a 
linguagem do amor significa para eles. Compartilhem os resultados com todos os pais. Eles 
também podem entrar online e completar o formulário Flag Pages de Mark Gungor, ou um dos 
vários disponíveis para casais aprenderem sobre eles mesmos e sobre o outro. Estes estão 
listados na seção Recursos deste manual, e em breve podem estar linkados a partir do site do 
Departamento da Família Abençoada. Alguns destes custam poucos dólares, mas são muito úteis 
para conhecer sobre sua própria personalidade e da outra pessoa, seus valores centrais, as 
semelhanças e as diferenças. Compartilhem e discutam os resultados com a outra pessoa, e se 
desejarem, com os pais também. 
 
c) Meses 4 e 5 – Ler e discutir o artigo “Finding the Love of Your Life, Selection of a Marriage 

Partner, 29 Critical Matching Variables” (Encontrar o Amor de Sua Vida, Seleção de um 
Parceiro para Matrimônio, 29 Variáveis Críticas do Noivado) de Neil Clark Warren, PhD e 
fundador do eharmony.com. Este artigo pode ser acessado através do menu “Resources” no 
website do Departamento da Família Abençoada. Este artigo traz muitos assuntos que são 
importantes a considerar enquanto se busca conhecer quem é a outra pessoa. 
 
d) Manter uma consistente vida de crescimento espiritual – É útil durante este período de tempo 
que cada parceiro participe na igreja e qualquer oportunidade educacional disponível, tais como 
seminários, acampamentos e ministérios de jovens. 
 
e) É importante durante este período que ambos os candidatos sejam sérios com seu dízimo e que 
eles estejam economizando para suas taxas de Bênção. 
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3) No início de cada mês os pais devem verificar com seus filhos para ver como as coisas estão 
indo, e confirmar que eles querem continuar o processo. Às vezes durante os primeiros sete 
meses os candidatos geralmente tomam uma decisão.  
 
a. Se a decisão é “sim”: O casal deve começar a planejar sua Cerimônia de Compromisso, mas 
não há nenhuma necessidade de apressá-la. Um adicional de 4 a 7 meses é sábio. O tempo é 
nosso amigo, e permite que as coisas cresçam, se desenvolvam e amadureçam. Gratificação que 
se retarda pode ser uma coisa boa. Este período de tempo é parte de um necessário Fundamento 
de Fé. Ao esperar e planejar a cerimônia, o casal aprende mais um sobre o outro, e a importância 
do compromisso que eles estão fazendo. 
 
b. Se a decisão é “não”: Ambas as famílias precisarão voltar para a Parte 1 – seu Planejamento 
Familiar. É importante que ambos os candidatos e suas famílias dediquem tempo para curar, 
tempo para a comunicação entre pais e filhos, e tempo para a avaliação e um novo início. Porque 
quanto mais tempo o processo continua, mais profundas e mais afetadas as emoções se tornam, e 
alguns recomendam três meses de intervalo para cada mês que um casal esteve no processo. Não 
começar novamente até que seu filho ou filha adulto concorde que está pronto. 
 
F. Cerimônia de Compromisso 
 
É importante que um casal tenha o tempo que for preciso para chegar a uma decisão clara sobre 
seu arranjo, e tomem sua própria decisão. Se houver alguma persistente insegurança ou 
indecisão, os candidatos e as famílias podem fazer um compromisso privado, dando tempo para 
o casal abraçar plenamente sua decisão. É muito menos problemático dissolver um potencial 
noivado do que um que tenha sido finalizado e publicamente anunciado. 
 
Uma vez que a decisão de um casal esteja clara, é muito útil estabelecer um claro ponto de início, 
com o entendimento que eles estão prontos para se comprometer um com o outro para sempre, e 
que não haverá mais volta a partir desse ponto.  
 
Uma Cerimônia de Compromisso para o casal e suas famílias, com alguns ou todos os amigos e 
simpatizantes testemunhando e celebrando, é extremamente útil ao estabelecer uma mentalidade 
clara e um fundamento forte de compromisso para o casal. As famílias podem discutir quando e 
onde fazer a cerimônia, o casal pode escrever seus próprios votos, se o desejarem. Exemplos de 
cerimônias e votos estão no website do Departamento da Família Abençoada, e estarão incluídos 
na edição final deste manual. 
 
A Cerimônia de Compromisso deve ser muito especial e sagrada. Esta é a primeira vez que eles 
juram ficar juntos eternamente. Este também é um compromisso entre duas famílias. Pensamento 
e esforço devem ser investidos para tornar isto muito especial. Após as orações e os votos, uma 
Declaração de Noivado deve ser assinada por cada candidato e todos os pais. Enviem uma cópia 
para o Departamento da Família Abençoada regional e relate para o líder do DFA e o líder da 
igreja. O noivado deve ser anunciado no próximo Serviço Dominical. 4 
 

                                                           
4 Nota – Ver Apêndice 2 para exemplo e sugestões para a Cerimônia de Compromisso. 
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G. Após a Cerimônia de Compromisso 
 
1) Agora vocês estão na posição de um irmão e irmã noivos e comprometidos. É conveninente 
segurar as mãos e trocar um caloroso abraço quando cumprimentar ou se despedir, dançar juntos 
em casamentos, etc. É importante se abster de qualquer processo sexual até depois da Bênção. 
Beijo íntimo na boca, deitar ou dormir juntos, toques sexuais, etc., não são apropriados agora. 
 
2) Invistam em seu relacionamento com seu futuro cônjuge. 
 
a) Convidem Deus para seu amor crescente através de um hábito de oração e de estudo. 
 
b) Será benéfico para seu futuro juntos, se vocês participarem de todo programa de educação 
disponível, especialmente qualquer programa para casais. 
 
c) Planejem participar do primeiro Seminário da Bênção disponível. Ele terá mais significado se 
vocês participarem juntos. 
 
d) Vivam para o benefício dos outros. Encontrem uma forma criativa para cada um de vocês 
servir sua comunidade. 
 
e) Encontrem formas de conhecer um ao outro embora vocês possam viver em áreas diferentes. 
Deixe seu noivo ou noiva saber que ele ou ela é a pessoa mais importante em sua vida. 
PEQUENAS COISAS IMPORTAM. Se comuniquem por e-mail, telefone, texto, Skype, e 
façam visitas. Encontrem formas especiais de tratamento com carinho. Deixem suas ações 
demonstrarem seu carinho. Gestos amorosos criam sentimentos de amor. Todos os dias se 
perguntem: “O que eu fiz por meu futuro cônjuge hoje?” 
 
3) Preparem-se para a Bênção; 
 
a) Certifiquem-se que todos os formulários, testes de saúde e requerimentos educacionais 
estejam atualizados. 
 
b) Comecem a economizar para as taxas de Bênção, despesas de viagem, trajes e anéis da 
Bênção, etc. 
 
4) Elaborem o Ano “I‐Deal” (“Eu vou lidar com...”). 
 
Qualquer relacionamento entre um homem e uma mulher, não importa quão amoroso, 
comprometido e profundo possa ser, enfrentará desafios e dificuldades. Deus projetou homens e 
mulheres como opostos complementares; amamos de forma diferente e experimentamos o amor 
de forma diferente. Crescer para compreender as necessidades de seu parceiro, embora elas 
possam ser diferentes das suas próprias, é essencial para amar e viver por ele. Mas por causa da 
insensibilidade, imaturidade, barreiras emocionais e fardos de antepassados, e o estresse dos 
desafios inesperados da vida, todo relacionamento pode enfrentar momentos de crise. 
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Quando momentos dolorosos surgem, a força de seu compromisso eterno é naturalmente 
importante. Mas no momento da Bênção, cada casal será convidado a fazer um compromisso 
simples e prático para um Ano “I-deal.” Se surgirem problemas e a comunicação ficar rompida; 
se um casal não pode olhar olho-no-olho nem encontrar a forma para resolver suas brigas, não é 
aceitável se afastar, optar por não se comunicar, ou buscar consolo de formas erradas. Se você se 
sente sobrecarregado, é importante relatar a situação honestamente, não apenas para um amigo, 
mas para uma pessoa mais velha, um conselheiro, ou um representante qualificado do 
departamento de família em quem você pode confiar. É compromisso do Departamento da 
Família Abençoada fornecer uma rede de apoio, entendimento e orientação que possa auxiliá-lo 
confidencial e profissionalmente. 
 
Um ano de processo de aconselhamento, apoio e mediação para auxiliar no esforço de cada casal 
para compreender, se comunicar e “lidar” com seus problemas será fornecido sempre que 
precisarem. Um investimento de ao menos um ano em um processo orientado será uma exigência 
mínima para cada Casal Abençoado. Naturalmente, uma vida espiritual saudável, comunicação 
honesta e aberta, participação na comunidade e educação regular sobre relacionamento podem 
ajudar a assegurar que seu matrimônio nunca chegue a um ponto de crise. O compromisso do 
Departamento da Família Abençoada é prover essas oportunidades, e encorajamos cada família a 
investir na educação e apoio continuado. Quando os problemas surgirem, não os deixe sair do 
controle para que não exista caminho de volta. Se vocês não podem encontrar a solução entre 
vocês, não hesitem em buscar auxílio logo que precisarem. 
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V. NOIVADO INTERNACIONAL PARA SEUS FILHOS 
 
Como encontrar e considerar candidatos vivendo em outros países 
 
O Verdadeiro Pai tem certamente desafiado a nós, Famílias Abençoadas, a seguirmos além de 
nossas nações, raças e culturas para edificarmos uma cultura original do coração, e tem 
encorajado noivados internacionais e interculturais para os Filhos Abençoados. Ao mesmo 
tempo, este caminho não é para todo candidato ou família.  
 
Quantos de nossa Primeira Geração participaram do processo de noivado conduzido pelos 
Verdadeiros Pais onde o Pai estava enfatizando o matrimônio inter-racial e internacional, e se 
encontraram inesperadamente indicados com alguém do seu próprio país ou raça? De forma 
semelhante, um percentual significativo de Filhos Abençoados que participaram em noivados 
interculturais desde 2004 foram indicados com alguém de sua própria nacionalidade. Alguns 
destes ficaram confusos porque esperavam automaticamente um arranjo internacional. 
 
Portanto, cada família deve considerar com muita oração quando formular um planejamento para 
o noivado, com a contribuição clara de seu filho ou filha adulto, se um noivado internacional é 
apropriado. A primeira e mais importante consideração é o coração e o desejo de seu filho. Se 
seu filho ou filha quer um noivado internacional pelas razões certas, e está preparado para fazer 
este compromisso, considere isto seriamente, mesmo se vocês como pais estejam hesitantes. Seu 
filho ou filha pode sentir um chamado especial para se casar com alguém de um país em 
desenvolvimento. Se Deus está inspirando-o para esse curso, vocês podem ajudá-lo a considerar 
todas as implicações ou desafios que poderá enfrentar, mas estejam preparados para apoiá-los se 
eles verdadeiramente estão cientes e comprometidos. 
 
Alguns pais temem a potencial distância, e os conflitos de idioma e cultura, ou hesitam baseados 
em seus conflitos com um noivado internacional. Mas nossos filhos podem estar mais preparados 
do que nós mesmos, e há muitos países a considerar, alguns mais desenvolvidos e mais 
“conectados” em comunicações on-line do que os EUA.  
 
Com as webcams, o Skype, e a crescente era das viagens internacionais, o mundo está se 
tornando verdadeiramente uma única comunidade. Podemos descobrir que nossos conceitos 
sobre as outras nações estão errados. Outros pais hesitam porque eles simplesmente não sabem 
como encontrar candidatos. Uma variedade de métodos de contato internacional são 
recomendados neste livro. 
 
Por outro lado, se seu filho não pode nem imaginar a possibilidade de um noivado internacional 
e está verdadeiramente despreparado para ir além de sua zona de conforto nesta área, não é 
recomendável empurrá-lo, mesmo que vocês como pais acreditem que este é o melhor curso. 
Vocês podem discutir, educar ou encorajar, mas devem considerar cuidadosamente os desejos de 
seu candidato como também os seus próprios, e incorporar esta decisão em seu planejamento 
familiar de noivado. Naturalmente também é possível noivar seus filhos com alguém de outra 
raça ou nacionalidade que estejam vivendo dentro do mesmo país ou região geográfica. Para 
ajudar sua família na consideração de um noivado internacional, aqui estão alguns pontos a 
considerar: 
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A. ORIENTAÇÃO DOS VERDADEIROS PAIS 
 
“Eu quero que vocês compreendam que são os pioneiros da tradição do futuro. Vocês estão 
fazendo o molde para os outros se ajustarem. Eu quero que vocês preparem sua casa e seu clã 
para toda eventualidade. Aqueles de vocês vivendo perto de mim sentem mais o âmago desta 
tradição. Vocês devem estar prontos para aprender e assumir a tradição.” 
 
“Quase todos que foram importantes na providência de Deus tiveram que deixar sua própria terra 
natal. Jacó teve que ir embora, e você também deve ir para o território inimigo em um momento 
ou outro. A melhor forma seria se casar com uma pessoa que representa seu inimigo. Aqueles 
que se casam de forma inter-racial, especialmente brancos e negros, estão cumprindo isto, e 
juntando dois extremos.” 
 

A Estação de Colheita para a Providência de Deus 

9 de setembro de 1982 
 
“A Igreja de Unificação deve reunir as raças de todas as cinco cores e estabelecer verdadeiro 
amor fraternal. A realidade de fraternidade foi rompida na família de Adão; assim, devemos 
realizar o amor fraternal. O matrimônio que estabeleceu a linhagem satânica ocorreu devido à 
quebra dos verdadeiros relacionamentos de irmão e irmã. Assim, devemos realizar a bênção 
global que transcende nação e raça, onde conectamos vida e linhagem através do amor centrando 
em Deus e nos Verdadeiros Pais, enquanto nos colocamos sobre o padrão absoluto de 
fraternidade. Este é o projeto da bênção em âmbito mundial da Igreja de Unificação.” 
 
“Estamos em um momento de grande transição no universo. Como você está planejando 
enfrentar essa era? Isto não significa a mera mudança dos indivíduos. Esta é a era de uma 
completa mudança do mundo e das nações que representam o universo, raças, tribos e famílias. 
Você vai perceber claramente em qual posição você está. Você está em uma posição que 
estabelece o padrão de sua sociedade, tribo, povo, país ou mundo?” 
 
Proclamação da Realidade de Liberação da Unificação Cósmica para os Pais de Céu e 

Terra – 9 de setembro de 1999 
 
B. BENEFÍCIOS DO NOIVADO INTERNACIONAL 
 
1) O mais importante benefício de um noivado e Bênção internacional é a colheita do coração 
que pode resultar a partir disto. De muitas maneiras, o Verdadeiro Pai tem tornado claro que 
nosso ambiente e experiência no mundo espiritual são determinados pelo tamanho do nosso 
coração e a qualidade do nosso amor. Ele tem nos ensinado que para entrar no Reino do Céu 
devemos ser capazes de verdadeiramente amar três outras nações além da nossa própria. Ele tem 
explicado que os mais belos e brilhantes casais no mundo espiritual são aqueles que 
desenvolveram os corações mais profundos ao amar um ao outro além das mais extremas 
diferenças. Ele tem honrado o caminho dos casais internacionais como único e precioso por esta 
mesma razão.  
 



 37 

2) Matrimônio intercultural é o instrumento sagrado de Deus para curar as divisões do mundo e 
para liberar o ressentimento de nossos antepassados que odiaram e mataram uns aos outros. Sem 
dúvida existe profundo mérito e significado a ser herdado ao participar neste profundo processo 
de cura e restauração. 
 
3) Filhos criados em um ambiente internacional serão mais capazes de abraçar o mundo e todos 
os seus cidadãos de forma mais fácil e natural. 
 
4) Que forma gloriosa e enriquecedora para desenvolver uma família e linhagem estendida que 
se fortalece ao redor do globo e abraça as divisões de nação, raça e cultura! 
 
5) Que melhor forma de contribuir para o ideal de “Um Único Mundo sob Deus?” 
 

C. PONTOS IMPORTANTES A CONSIDERAR QUANDO BUSCAR UM NOIVADO 
INTERNACIONAL 
 
1) Quando estabelecer seu Plano Familiar de Noivado, certifique-se que seu filho ou filha adulto 
concorda com ele como candidato, e realmente deseja e está preparado para um noivado 
internacional. 
 
2) Candidatos devem concluir a inscrição para a Bênção e o processo de entrevista em sua 
própria região antes de começar o processo de noivado internacional. Porque o noivado 
internacional requer fé absoluta e compromisso profundo com o processo, a conclusão do 
processo de inscrição demonstra que os candidatos estão mais preparados e sérios. Isto também 
permite que o Departamento da Família Abençoada de cada nação possa se comunicar com 
relação ao noivado internacional. 
 
3) Certifique-se que você está financeiramente preparado para ao menos uma visita entre os 
candidatos, e os membros da família se possível, durante o período de comunicação, antes de 
decidir sobre o noivado. 
 
4) Utilize os recursos disponíveis e o crescente sistema de suporte internacional disponível: 
website de noivado internacional, as Reuniões sobre Noivado para os Pais, comitês, etc. (ver 
abaixo). 
 

D. DESAFIOS POTENCIAIS PARA O NOIVADO INTERNACIONAL – e algumas 
Recomendações 
 
1) Como podemos encontrar potenciais candidatos ao noivado? 
 
Entre as muitas formas para encontrar candidatos, há o website de noivado internacional: 
www.bcmatching.org, e as reuniões de noivado para os pais em seu próprio país ou em outros, as 
quais incluirão candidatos internacionais. Se os pais não podem participar, eles ainda podem 
mostrar seus candidatos, e ter um conselheiro ou representante. A Europa, os EUA, e alguns 
outros países possuem comitês internacionais para auxiliar especificamente o processo de 
encontrar com segurança um noivado internacional possível. 
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Por favor, consulte a Seção E imediatamente abaixo para as ferramentas específicas e o processo 
fornecido pelo DFA. Além disso, as famílias podem fazer contatos e receber sugestões através 
dos pais espirituais, amigos, líderes e outros membros a quem eles conhecem que estão vivendo 
em outros países. 
 
2) Não queremos que nossos filhos vivam muito longe de nós, ou não poder acompanhar o 
crescimento de nossos netos. Não podemos arcar com os custos da viagem para visitá-los ou 
convidá-los para nos visitarem. 
 

• O casal pode decidir viver em seu país. 
• Com a internet, webcams, e o Skype, vocês podem compartilhar profundamente com seus 

amados praticamente face‐a‐face, com pouco ou nenhum custo. 
• Viagens internacionais se tornarão continuamente mais fáceis e mais acessíveis. 
• Nossos filhos podem e devem se tornar mais bem sucedidos do que nós, com excelência 

interna e externa. Com um planejamento cuidadoso, as visitas e conexões familiares 
podem ser mantidas. Talvez eles convidem vocês uma vez por ano! 

 
3) “Queremos conhecer e confiar no candidato e na família com quem estamos arranjando nosso 
filho.” Esta é uma preocupação válida e razoável. Noivado internacional é uma realidade única 
de fé, onde criamos uma oportunidade para Deus trabalhar além da nossa compreensão. Não 
obstante, as diretrizes de noivado recomendadas incluem um período de tempo para 
comunicação, mesmo para noivados internacionais. Os candidatos podem se comunicar 
profundamente através do Skype e webcam quando possível, e recomendamos fortemente que os 
candidatos e os membros de sua família, quando possível, visitem a outra ao menos uma vez 
antes de decidirem sobre o noivado. 
 
4) “Nosso matrimônio internacional foi tão difícil; não queremos que nossos filhos passem por 
essa experiência.” 
 
Nós também não queremos isso! Vamos agradecer a Deus que nossos filhos estão colocados 
sobre nosso fundamento, entretanto, mais significativo e mais importante, é que eles nasceram a 
partir da linhagem dos Verdadeiros Pais. Se seus filhos querem isto, entendem isto, e são 
soberanos sobre isto, não limitem essa possibilidade, e criem as condições para Deus orientar o 
processo. 
 
5) “Aprender um idioma diferente é tão difícil.” 
 
Felizmente para nós (EUA), o inglês é amplamente utilizado por todo o mundo. Além disso, 
muitos casais internacionais descobriram que uma limitação em uma forma de comunicação 
pode aguçar e tornar mais sensível outras formas de compreender um ao outro.  
 
Se seu candidato tem o coração e o desejo, permitir que ele ou ela seja pioneiro e se torne 
autoconfiante e forte é uma coisa maravilhosa. Apenas certifiquem-se que ele ou ela tem um 
entendimento realista do que esperar. 
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E. O PROCESSO DE NOIVADO INTERNACIONAL 
 
Por favor, acompanhem as diretrizes na Seção IV deste manual, com especial atenção para as 
questões e preocupações identificadas aqui. Conselheiros de Noivado podem apoiá-los durante o 
processo.  
 
Aconselhamos vocês a concluírem o processo de Inscrição da Bênção eu sua própria região antes 
de concluir o noivado. Isto permitirá que o DFA e os conselheiros em cada nação se 
comuniquem uns com os outros e apóiem seu processo de noivado até sua conclusão. 
 
As seguintes ferramentas podem auxiliar os pais a encontrarem potenciais parceiros em outros 
países: 
 

Website Internacional de Noivado – www.bcmatching.org 
 
Este website foi criado pelo DFA internacional para o propósito de encontrar candidatos por todo 
o mundo. Vocês podem entrar e seguir o tutorial para criar sua própria conta. O próprio 
candidato deve se inscrever, criar uma ID5 e senha, postar fotos e completar todas as 
informações. Uma vez concluído, o webmaster regional ou nacional do DFA revisará a inscrição, 
acrescentará esta inscrição na lista de inscritos e fornecerá aos pais uma “senha dos pais,” que 
permitirá que eles possam ver a lista de candidatos internacionais disponíveis.  
 
No website há tanto os inscritos como os candidatos (candidatos são aqueles que já concluíram o 
processo de inscrição para a Bênção em sua nação ou região). Com a ID e senha, os pais e os 
candidatos podem acessar, editar e atualizar seu perfil a qualquer momento. As informações dos 
candidatos também podem ser disponibilizadas ou ocultas pela seleção respectiva de “open” ou 
“close,” ou ser “deletadas” do website quando for decidido. Somente os pais têm acesso à lista 
dos candidatos internacionais com sua senha. O site é apenas uma ferramenta e não substitui a 
inscrição para a Bênção e o processo de comunicação. 
 
Reuniões sobre Noivado para Pais 
 
Em toda nação ou região, Reuniões sobre Noivado para os Pais (RNPs) são realizadas 
regularmente. Contate seu Departamento da Família Abençoada para saber quando e onde estas 
reuniões estão ocorrendo. As RNPs são desenvolvidas para os pais encontrarem e contatarem 
com outros pais, para aprenderem sobre o processo de noivado e encontrarem potenciais 
candidatos para seu filho ou filha. Os pais podem apresentar o perfil e fotos de seus candidatos 
em qualquer RNP, com a concordância dos candidatos, mesmo se os pais participam da reunião 
ou não. Famílias americanas podem submeter perfis para qualquer RNP nos EUA registrando sua 
família na Associação da Família Abençoada (BFA) no www.blessedfamilies.org, completando a 
página de perfil no “Matchbook”, e clicando em “Make Available at PMC.” Para as outras 
nações, consultem seu DFA. 
 

                                                           
5 Nota do tradutor – ID = Identidade Digital. 
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Para famílias em outro país, seu DFA nacional ou regional anunciará as próximas RNPs em seu 
próprio país ou em outros. Para apresentar o perfil de seu candidato em uma RNP em outro país, 
a forma mais simples e eficiente é completar a informação de perfil no website internacional, 
www.bcmatching.org, e informar seu DFA nacional ou regional sobre seu desejo de ter seu perfil 
apresentado em uma determinada RNP em outro país. O DFA solicitará que a RNP imprima seu 
perfil e fotos on-line e os apresente como solicitado. 
 
Conselheiros de Noivado e Comitês Internacionais 
 
Toda nação e região está trabalhando para desenvolver comitês internacionais que podem 
auxiliar os pais a encontrarem potenciais candidatos e se comunicarem com os outros pais, os 
representantes dos DFA ou outros conselheiros nas nações específicas que estão interessados. 
Para os comitês internacionais e informações de contato com os DFA internacionais, por favor, 
vejam as Informações de Contato na seção final deste livro. Por favor, sintam-se livres para pedir 
auxílio e apoio a partir de seu DFA regional ou nacional. 
 

F. PONTOS ADICIONAIS A CONSIDERAR 
 
Quando considerar um noivado internacional, algumas coisas que vocês deverão considerar são: 
 
1) Diferenças culturais. (famílias estendidas, expectativas dos pais, papéis dos cônjuges, etc.) 
 
2) Questões de imigração e vistos. 
 
3) O sistema de apoio da igreja e comunidade em um determinado país ou região. 
 
4) No caso de ser decidido um noivado com alguém em um país em desenvolvimento, 
preocupações adicionais podem incluir a saúde, imunizações, questões políticas ou financeiras.6 
 
G. CONSELHEIROS DE NOIVADO 
 
Quando considerar um noivado internacional, sintam-se livres para consultar o comitê 
internacional ou qualquer de nossos conselheiros de noivado certificados. Antecipamos que 
alguns conselheiros crescerão para se especializar em noivados internacionais. Os conselheiros 
também podem ajudá-los durante o processo de noivado. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
6 Nota – Na verdade, esta consideração deve ser adotada em todos os casos e com qualquer nação. 
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VI. RECURSOS E MATERIAIS DE REFERÊNCIA ONLINE E RECURSOS DE REDES 
DE CONTATOS 
 
Website de Noivado Internacional – www.bcmatching.org 
 
“Matchbook” ‐ site de noivado on-line da Associação das Famílias Abençoadas no 
www.blessedfamilies.org 
 
Reuniões sobre Noivado para os Pais – várias vezes por ano nos EUA e internacionalmente com 
os Conselheiros de Noivado – cada nação e região identificará, treinará e certificará irmãos mais 
velhos da primeira e segunda gerações que, através de dom espiritual, chamado e/ou experiência, 
podem apoiar e auxiliar pais e candidatos no processo de noivado. Para encontrar um conselheiro 
de noivado, ou para saber como se tornar um, contate matchingadviser@unification.org. 
 
Utilizar um representante – um candidato ou família pode identificar um irmão mais velho, 
amigo ou pessoa bem relacionada para representá-los no processo de noivado. Eles podem 
recomendar seu candidato para outros pais, representá-los nas reuniões sobre Noivado para os 
Pais ou através do Matchbook, e servir como um intermediário para seu candidato com outras 
famílias. 
 
CONSELHOS PARA OS PAIS 7 
 
Educating for True Love/ Capítulo 21 ‐ HSA Books. 
 
First Comes Marriage – Reva Seth. Através do aconselhamento de 300 matrimônios 
combinados, ela compartilha a importância de conhecer a si mesmo e identificar o que é central 
na construção de um matrimônio duradouro. 
 
Best Tips on Matching for Parents – Verdadeiro Pai – website (BFD‐resources‐Matching). 
Suggested Guidelines for Family‐Centered Matchmaking and The Marriage Blessing 

Commitments – Dr. Mose Durst/ Ken Hardman – Uma discussão sobre o processo passo-a-passo 
dos pais centrado no noivado. Website (BFD‐resources‐Matching). An Outline for a Biography 

and Statement of Marital Readiness – Um exercício prático e de auto-reflexão para ajudar pais e 
filhos a estarem preparados para o noivado. Website (BFD‐resources‐Matching). 
 
The Seven Principles for Making Marriage Work – John M. Gottman. Baseado em sua pesquisa 
com 700 casais, John Gottman aponta um caminho claro sobre como construir e manter um 
casamento feliz. 
 
Five Love Languages for Teenagers – Gary Chapman. Como identificar as formas nas quais pais 
e filhos expressam seu amor para o outro e como utilizar esse conhecimento para edificar um 
relacionamento para toda a vida. 

                                                           
7 Nota do tradutor – A literatura indicada neste manual é composta de livros, textos e artigos em inglês. Optamos em 
não traduzir os títulos daqueles que não temos o correspondente em português. Somente aqueles que estão 
disponíveis em português terão seus títulos traduzidos e indicaremos onde obtê-los.   
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Wonderful Ways to Love a Teenager – Judy Ford: Para amar um adolescente. 
 
Hey Dad, if you only knew....8 things teens want to tell their Fathers, but don't. – Josh Weidman 
e James Weidman. 
 
Active Parenting for Teens, 3ª Edição – Michael H. Poplin. Ele provê passos concretos sobre 
como lidar com os problemas familiares, a comunicação honesta e a disciplina respeitosa. 
 
Launching Your Teen Into Adulthood: Parenting Through the Transition – Hoolihan. 
 
EDUCAÇÃO PARA CANDIDATOS 
 
I Kissed Dating Goodbye – Joshua Harris. O amor inteligente olha além do desejo pessoal e a 
satisfação do momento. Um “como fazer” para se preparar para o matrimônio a partir da 
perspectiva de Deus. 
 
Amor Verdadeiro Volume I ‐ palavras do Verdadeiro Pai sobre matrimônio 1979 ‐ 1989. 
Conselhos do Verdadeiro Pai desde o tempo das muitas bênçãos da primeira geração 1979‐1989. 
Livro em português disponível no site www.unificacionista.com, na seção ‘Livros’. 
 
Tale of Two Brains: Teen Edit – Mark Gungor (DVD). Ele explora a diferença entre homem e 
mulher de uma forma honesta e engraçada. 
 
The Gift for Life – Manual do Departamento de Bênção para 2ª Geração compilado por Inguk 
Seo, que inclui testemunhos sobre noivado e Bênção a partir da 1ª e 2ª Gerações. HSA‐Books. 
 
Is it Infatuation or True Love? –  Marriage Library Archive 12‐07‐09 website. 
 
Can We Dance? ‐ “Learning the steps for a Fulfilling Relationship” – Susanne M. Alexander. 
Como podemos nos preparar para um relacionamento que esteja fundado no desenvolvimento e 
crescimento do caráter. 
 
O Valor e Significado do Juramento da Família. Mensagem disponível em português no site 
www.unificacionista.com, na seção ‘Mensagens’. 
 
Cheon‐Hwa‐Dang: Lar de Harmonia Celeste – Hyung Jin Moon. Maravilhosa orientação interna 
no desenvolvimento do caráter e disciplina interna. Mensagem disponível em português no site 
www.unificacionista.com, na seção ‘Sermões’. 
 
The Seven Habits of Highly Effective Teens – Sean Covey. Ele aplica os sete hábitos para a Vida 
de adolescentes incluindo histórias de todas as partes do mundo. (auto-imagem, construir 
objetivos mais ativos, seus objetivos para a paternidade...). 
 
Lady in Waiting – Jones/Kendall. Preparação para o matrimônio baseada na Bíblia. Um livro 
sobre como encontrar um matrimônio baseado na Bíblia. 
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Top Ten Things to Think About for Matching Candidates –Jim Stephens. Website 
(BFD‐resources-matching). 
 
Guidelines for Self Improvements – Jim Stephens. Website (BFD-resources‐matching). 
 
Five Steps to Change Bad Habits to Good Ones – James Claiborn. Website (BFD‐resources-
matching) 
 
29 Critical Matching Variables – Neal Clark Warren. Website (BFD-resources‐matching). 
  
Vida da Segunda Geração – Dae Mo Nim. Palavras para a segunda geração. Livreto disponível 
em português no site www.unificacionista.com, na seção ‘Mensagens’. 
 

CONSTRUINDO RELACIONAMENTOS / DURANTE O PROCESSO DE NOIVADO 
 
Saving Your Marriage Before it Starts – Les & Leslie Parrot. Pontos para se preparar para ser um 
candidato qualificado. Este conteúdo faz ao leitor 7 importantes questões, e através das respostas, 
o leitor pode obter habilidades valiosas que ajudam na construção de um matrimônio bem 
sucedido. 
 
Pure Gold – Encouraging Character Qualities in Marriage – Susanne M. Alexander. Aprenda 
como entender e praticar os traços positivos de caráter em seu matrimônio. Ótimo para antes e 
depois do noivado e Bênção. 
 
Boy Meets Girl –Joshua Harris. Orientação prática sobre como mudar do ‘não namorar' para a 
construção de um relacionamento centrado em Deus que se desenvolve para o compromisso e o 
matrimônio. 
 
What is a Healthy Marriage Anyway? –  Website (Marriage Library Archive 2‐04‐10). 
 
Flag Page – Mark Gungor. Ferramenta útil para os jovens aprenderem sobre si mesmos em 
preparação para o noivado. Website (BFD‐ resources‐matching). 
 
Personality Types at a Glance – Myer/ Briggs. Website (BFD‐resources‐Matching). 
 
Commitment Ceremony for Matched BC Candidates – Jim Stephens. Website (BFD‐resources‐ 
Matching). 
 
Five Love Languages Questionnaires – Gary Chapman. Descubra como você e seu noivo(a) 
diferem no dar e receber amor. Website (BFD – resources‐Matching). 
 
Questions to Ask Potential Matches – Marjorie Buessing. Ótimas formas de iniciar conversas e 
questões a perguntar para potenciais parceiros. Website (BFD‐resources‐Matching). 
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WEBSITES 
 
www.themarriagelibrary.com/archives/.htm 
www.smartmarriages.com 
BFD website: www.familyfed.org/members 
BFA website: www.blessedfamilies.org 
www.hsabooks.com 
www.marriagepreparation.com 
www.successtoparenting.com 
www.LoveandLogic.com 
www.eHow.com – busca por “Marriage Preparation” 
Quaisquer outras sugestões serão bem vindas – contate Michael Brunkhorst no e-mail 
mcbrunk@verizon.net 
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VII. Apêndice 1: Questões Sugeridas para Saber sobre um Candidato a Noivado 
 
Aqui estão algumas perguntas recomendadas para candidatos e seus pais pensarem sobre e 
utilizarem quando se comunicarem com outras famílias e considerarem um potencial noivado. 
Primeiro, os pais podem utilizar algumas destas perguntas em sua comunicação inicial com 
outros pais. Eles também podem utilizar algumas destas perguntas mais tarde no processo de 
exploração quando entrevistarem outros candidatos diretamente. Uma vez que os pais 
recomendem um noivado para seus filhos, algumas destas perguntas também podem ser úteis 
quando os candidatos buscam conhecer um ao outro, e discutir seu potencial relacionamento e 
noivado. 
 
1. Qual é seu relacionamento com Deus? Como e quando você se sente mais próximo de Deus? 
2. Quanta educação do Princípio Divino você recebeu? 
3. Qual parte do Princípio mais interessa a você? 
4. Em quais atividades da igreja você tem se envolvido? 
5. Como você vê os papéis de esposo e esposa na família? 
6. Como você visualiza sua futura família se conectando e participando na comunidade e 
atividades da igreja? 
7. Em que tipo de comunidade e ambiente você gostaria que sua futura família vivesse? 
8. Onde você gostaria de viver enquanto cria sua família? 
9. Qual o tamanho de família você gostaria de ter? Quando você acha que quer começar a ter 
filhos? 
10. Você tem algum problema de saúde? 
11. Há alguma razão para pensar que ter filhos possa ser um problema? 
12. Há algum problema de saúde em seu histórico familiar que seja hereditário? Exemplos destas 
seriam epilepsia ou anemia falciforme. 
13. Há algum problema de doença mental em seu histórico familiar? Por exemplo, condição 
bipolar ou tentativa de suicídio. 
14. Você já se consultou com um profissional de saúde mental, foi diagnosticado ou tomou 
medicação para qualquer problema de saúde mental, ou condição psicológica ou emocional, ou 
dificuldade de aprendizado ou desenvolvimento? 
15. Fazer perguntas sobre como o candidato foi educado. Perguntar sobre avós e bisavós. 
Estas são questões preciosas sobre a possível união de duas linhagens. 
16. Como você foi disciplinado com uma criança? Como você gostaria de disciplinar seus filhos? 
17. Como você lida com sua raiva? Você já teve alguma explosão violenta? 
18. Qual é seu nível de pureza? Você está qualificado para participar no Noivado com o VP? 
Você já namorou ou beijou? Você já deu seu coração para outra pessoa? 
19. Você já experimentou algum comportamento de vício? (Álcool, Drogas, Jogos, Pornografia) 
Há algum histórico familiar de vícios? 
20. Você tem algum “empecilho” (questões que tornam impossível para você considerar um 
noivado com alguém)? Exemplos disto poderia ser idioma, localização, raça, nível de pureza, 
educação, vícios, etc. 
21. Quais são suas paixões e objetivos? 
22. Qual é seu plano de carreira e quais são seus planos para sustentar uma família? 
23. Quais são seus interesses e aspirações? 
24. Você tem alguma dívida, tais como empréstimos da faculdade? 
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25. Amar é um verbo. Ele é algo que você faz, não apenas um sentimento. Depois de se 
comprometer com alguém no momento do noivado, o que você irá fazer para ganhar o coração 
dessa pessoa e cuidar dela? 
26. Unidade e amor entre um esposo e uma esposa não são fáceis – homens e mulheres são tão 
diferentes. Quais são as coisas que você faria para continuamente crescer e desenvolver uma 
amizade e um matrimônio saudável? 
27. Como seus pais lidam com as finanças? Como você vê isto funcionando em seu matrimônio? 
28. Como você vê a si mesmo e seu futuro cônjuge resolvendo os desentendimentos? Como o 
conflito e a dificuldade eram resolvidos em sua própria família enquanto você crescia? 
29. Se você se encontrasse brigando em seu matrimônio, para quem você pediria ajuda? 
30. Quais atividades educacionais ou suportes de amizade você poderia escolher para participar 
como um casal? 
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VIII. Apêndice 2: ideia e Recomendações para a Cerimônia de Compromisso 
 
Esta é sua Cerimônia de Compromisso. Esta é a primeira coisa que vocês trabalham juntos para 
criar. Por favor, dediquem tempo para criar uma cerimônia que possa refletir quem vocês são e 
quem vocês querem se tornar. Criem uma cerimônia que inicia sua caminhada juntos através da 
vida dando as boas vindas para Deus em seus corações e em seu relacionamento. Sua cerimônia 
pode ser simples ou ornamentada, mas o importante é que vocês tenham trabalhado juntos para 
criá-la e que vocês sejam sinceros em seu compromisso com Deus e um com o outro. 
 
Alguns Componentes Básicos: 
1. Oração de Abertura; 
2. Algumas palavras de um dos pais de cada família; 
3. Candidatos falam: 

a. O que este Compromisso significa para mim? 
b. Porque meu noivo(a) é a melhor pessoa para mim. 
c. Votos que eles tenham escrito, seja individualmente ou juntos. 

4. Troca de presentes; 
5. Assinatura do Formulário Relatório de Noivado; 
6. Oração de Encerramento; 
7. Compartilhar uma refeição e ter um bolo; 
8. Fotos. 
 
Outras ideias que os casais têm incluído em suas cerimônias: 
 
1. Uma cerimônia de veneração diante dos Verdadeiros Pais, diante de seus pais, entre os 
candidatos e entre as duas famílias. 
 
2. Convidados. Pode ser muito apropriado e inspirador convidar e compartilhar com outras 
Famílias Abençoadas próximas ou familiares como os avós. 
 
3. Os candidatos podem escolher a ordem de quem faz as orações e orientar os pais a dizerem 
ALGUMAS poucas palavras sobre seus filhos, ou sobre o significado deste dia ou da Bênção. 
 
4. Presentes. Os presentes precisam ser combinados antecipadamente. Os pais podem dar 
presentes espirituais para o casal como o Sal Bento a partir de uma família e uma Vela e fósforos 
CIG a partir da outra família. Os candidatos podem trocar presentes de valor semelhante como 
uma jóia não muito cara ou um cobertor feito à mão. As famílias podem trocar um belo presente 
como uma pequena obra de arte de sua região nativa ou algum artesanato. 
 
5. Outras coisas que vocês podem querer considerar para a sua cerimônia: 
a. Um banner. Isto pode ser feito pelos irmãos que querem ajudar. 
b. Uma apresentação de fotos do período de crescimento de cada um dos candidatos, seu 
encontro e o crescimento do relacionamento até esta decisão. 
c. Músicas. 
d. Uma leitura das palavras do Pai. 
e. Fotos. Esta é uma ótima oportunidade de tirar fotos do casal, e fotos das famílias. 
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f. Se houver convidados de fora de nossa igreja, vocês podem querer apresentar uma breve 
introdução que exponha nossa tradição da Bênção em um contexto histórico. 
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IX. Apêndice 3: Informação de Contato 
 
CONTATOS PARA INFORMAÇÕES DO DEPARTAMENTO DA FAMÍLIA 
ABENÇOADA REGIONAIS 
 
1. Washington, DC Doug & Cheryl Wetzstein dwetzstein@aol.com 
2. New York, NY Chen Lawrence Fong lfong@optonline.net 
3. New Jersey, Masako Feddema petrusf@optonline.net 
4. Boston, MA Marjorie Buessing marjorie.buessing@gmail.com 
5. Atlanta, GA Tomio Miyazaki tomiogoto@aol.com 
6. Columbus, OH Chris & Mihoko Rood chrisfox48@gmail.com 
7. Chicago, IL Fumie Ikeda fumiei@sbcglobal.net 
8. Minneapolis, MN Rosemary Yokoi joy2075@gmail.com 
9. Dallas, TX Alice Fleisher alicefleisher@tparents.org 
10. Seattle, WA Richard & Hiroko Stumpf stumpf7@msn.com 
11. San Francisco, CA Poppy Richie poppyrichie@yahoo.com 
12. Los Angeles, CA Peter & Klara Chen pcxg4@sbcglobal.net 
 

DEPARTAMENTO DA FAMÍLIA ABENÇOADA DOS EUA 
 
481 8th Ave, Room 626 
New York, NY 10001 
(212)997‐0055 
Administração: bfd@unification.org 
Assuntos de Bênção: blessing@unification.org 
Assuntos de Noivado: matching@unification.org 
Conselheiros de Noivado: matchingadvisors@unification.org 
Rev. Phillip Schanker: Diretor 
pschanker@unification.org 
Mrs. Debby Gullery: Aconselhamento e Educação 
dgullery@unification.org 
Mrs. Hiromi Stephens: Tradição, Noivado da Primeira Geração, Famílias Intls e Japonesas 
hstephens@unification.org 
Rev. Inguk Seo: Assuntos de Bênção dos Filhos Abençoados 
iseo@unification.org 
Mrs. Esther Flores: Administração 
eflores@unification.org 
 

Comitê Internacional -- EUA 
Margret Orr; margretorr@gmail.com 

 

Conselheiros do Processo de Noivado dos EUA 
Para informação, contate: 
matching@unification.org 
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Departamentos da Família Abençoada em outras nações 

 

Departamentos da Família Abençoada na Europa 

 
www.bfdeu.org 
Alt Sossenheim 63‐65 
65936 Frankfurt 
Alemanha 
Departamento de Bênção de Filhos Abençoados 
 
www.esgd.org 
Geros Kunkel 
geros@esgd.org 
 
Europa – Comitê EUA 
Tessa Thonett 
tessathonett@gmail.com 
 

Coreia 

In‐Bae Hong: Diretor de Assuntos de Bênção dos Filhos Abençoados 
Ibhong77@hanmail.net 
 
Misook Chang: Diretor do DFA 
shumi2@hanmail.net 
 

Japão 
Masaue Sakurai: Diretor de Assuntos de Bênção dos Filhos Abençoados 
masaue@j‐seiwa.org 
 

Brasil 
Dolor Benitez Barboza das Graças 
dolorbdg@gmail.com 
 

Tradução: Marcos Alonso 

 www.unificacionista.com 

 


