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Será que as Testemunhas de Jeová devem usar sites e aplicativos de relacionamento?
Imagem: [Descrição da imagem:] Dois smartphones, um de frente para o outro. De uma das telas está saindo a mão de um homem segurando um buquê de flores. Da outra tela está saindo a mão de uma mulher para aceitar o buquê.
Jeová com certeza deseja que aqueles que se casam sejam felizes e tenham um relacionamento achegado e duradouro. (Mateus capítulo 19 versículo 4 a 6) Se esse também é o seu desejo, como você pode encontrar alguém com quem se casar? Por ser o nosso Criador, Jeová sabe do que precisamos para ter um namoro e um casamento feliz. Então, se você seguir os princípios que ele nos deu, você vai ser feliz de verdade. Vamos ver alguns desses princípios.
Primeiro, temos que entender o seguinte sobre nós mesmos: “O coração é mais traiçoeiro do que qualquer outra coisa e está desesperado.” (Jeremias capítulo 17 versículo 9) Quando duas pessoas que querem se casar se conhecem e começam a se relacionar, os sentimentos que têm uma pela outra rapidamente vão ficando fortes. E quando isso acontece, é muito difícil raciocinar com clareza. Quem toma decisões sobre casamento se baseando principalmente em sentimentos e emoções geralmente acaba se machucando. (Provérbios capítulo 28 versículo 26) Por isso, não seria sábio duas pessoas que ainda nem se conhecem direito começarem a compartilhar sentimentos e pensamentos íntimos. Também seria bom que elas só assumissem compromissos sérios uma com a outra depois de realmente se conhecerem.
Provérbios capítulo 22 versículo 3 diz: “Quem é prudente vê o perigo e se esconde, mas os inexperientes vão em frente e sofrem as consequências.” Quais podem ser os perigos de se usar sites ou aplicativos de relacionamento? Infelizmente, alguns passaram pela triste experiência de ser enganados por alguém que conheceram na internet. Além disso, gente desonesta cria perfis falsos para dar golpes em pessoas ingênuas e roubar o dinheiro delas. E esses mentirosos chegam até a dizer que são Testemunhas de Jeová.
Veja outro perigo. Alguns sites e aplicativos de relacionamento usam algoritmos, ou seja, cálculos matemáticos, para determinar se duas pessoas se combinam. Mas não existe nenhuma prova de que esses métodos realmente funcionam. Pense bem: O casamento é algo muito importante. Acha que, ao decidir com quem se casar, você deveria confiar em programas de computador feitos por humanos? Será mesmo que fórmulas humanas podem se comparar aos princípios da Palavra de Deus? — Provérbios capítulo 1 versículo 7; capítulo 3 versículo 5 a 7.
Em Provérbios capítulo 14 versículo 15 encontramos outro princípio interessante. Ali diz: “A pessoa ingênua acredita em qualquer palavra, mas quem é prudente pensa bem antes de cada passo.” Para decidir se alguém vai ser mesmo um bom marido ou uma boa esposa, você precisa primeiro conhecer bem a pessoa. É difícil conseguir fazer isso por meio desse tipo de site ou aplicativo. Vocês podem até ver as informações que cada um compartilha em seu perfil e trocar muitas mensagens. Mas acha que isso é o suficiente para dizer que conhecem bem um ao outro? Alguns que achavam ter encontrado o amor verdadeiro ficaram espantados quando tiveram o primeiro encontro pessoalmente.
Um salmista disse: “Não tenho convivência com homens mentirosos e evito os que escondem o que são.” (Salmo 26 versículo 4) Para parecerem mais atraentes, muitos costumam mentir em seus perfis. Eles tentam disfarçar ou esconder características ruins de sua personalidade ao trocar mensagens com outros. É muito importante que você avalie algumas questões: Mesmo que alguém diga que é Testemunha de Jeová, será que ele é mesmo um cristão batizado? É uma pessoa madura espiritualmente? Tem uma amizade achegada com Jeová? É alguém respeitado na congregação? Ou é um mau exemplo ou até uma ‘má associação’? (Primeira Coríntios capítulo 15 versículo 33; Segunda Timóteo capítulo 2 versículos 20, 21) Será que está mesmo livre para se casar de acordo com os princípios bíblicos? Para ter essas respostas, você talvez precise conversar com alguma Testemunha de Jeová que conheça bem a pessoa em quem você está interessado. (Provérbios capítulo 15 versículo 22) E é claro que nem passaria pela cabeça de um servo leal de Jeová se casar com um descrente e acabar se colocando em “jugo desigual” com ele. — Segunda Coríntios capítulo 6 versículo 14; Primeira Coríntios capítulo 7 versículo 39.
Como vimos, usar sites ou aplicativos de relacionamento é perigoso, mas existem maneiras melhores de se conhecer alguém com quem você possa se casar. Onde você pode encontrar alguém que vale a pena? Quando a aglomeração de pessoas não está proibida, as Testemunhas de Jeová costumam se encontrar pessoalmente em reuniões congregacionais, assembleias e congressos ou em reuniões sociais.
Quando não é possível realizar reuniões públicas, como, por exemplo, durante a pandemia da covid-19, nós nos reunimos pela internet. Nessas reuniões virtuais, irmãs e irmãos solteiros têm a chance de conhecer uns aos outros. Também podem ver como cada um faz suas partes e discursos e ouvir como expressam sua fé por meio de seus comentários. (Primeira Timóteo capítulo 6 versículos 11, 12) Além disso, é possível conversar com a pessoa em quem você está interessado numa sala simultânea depois da reunião. Você também pode marcar uma reunião virtual com outras Testemunhas de Jeová. Assim vai ter a chance de observar como essa pessoa trata os outros, e isso pode ajudá-lo a perceber quem ela é de verdade. (Primeira Pedro capítulo 3 versículo 4) Com o tempo, quando se conhecerem melhor, vai ser possível descobrir se vocês têm os mesmos alvos e valores e se são compatíveis.
Imagem na página 31: [Descrição da imagem:] Um casal conversando alegremente numa cafeteria.
Legenda: À medida que forem se conhecendo melhor, vocês vão descobrir se têm alvos e valores parecidos
Quando os solteiros deixam que os princípios da Bíblia os ajudem a tomar decisões sobre casamento, é bem mais provável que eles tenham uma vida feliz. É como diz Provérbios capítulo 18 versículo 22: “Quem encontra uma boa esposa [ou um bom marido] encontra algo bom, e recebe o favor de Jeová.” 
