“Roupas de casamento”

Uma alegoria

Por Erin Thiele

Em uma bela manhã de Sol, um adorável menino nasceu. Seus pais ficaram muito felizes. No mesmo
dia em que ele nasceu, seus pais embrulharam um presente especial para ele “pois quem encontra uma
esposa encontra uma coisa boa e obtém o favor do Senhor”. Seria um presente não para ele, mas para
sua esposa, a quem ele conheceria e se casaria muitos anos depois.
Quando ele era apenas um menino, sua mãe e seu pai lhe disseram que esse presente especial precisava
ser protegido, para ser guardado em segurança até o dia de seu casamento. Portanto, eles eram muito
cuidadosos com quem ele se relacionava durante seus anos de juventude. “Não se deixe enganar: a má
companhia corrompe os bons costumes”.
O tempo passou muito rápido enquanto o menino crescia e se tornava um belo rapaz. Num dia de
primavera, esse jovem foi apresentado à garota dos seus sonhos. “Deus pode fazer qualquer coisa, você
sabe, muito mais do que você jamais poderia imaginar, adivinhar ou pedir em seus sonhos mais
loucos!”
Ele e seus pais acreditavam que ela era uma boa cristã e não tinham nenhuma indicação de que ela não
seria nada menos do que parecia ser. O jovem, tão apaixonado, prontamente pediu ao pai da moça sua
mão em casamento e os planos para o casamento começaram.
O belo jovem sorriu, pois estava animado ao pensar no presente inestimável que logo seria dado a sua
adorável noiva. Durante anos, ele escondeu cuidadosamente seu presente especial e caro. Não importa o quanto os outros tenham tentado,
ninguém jamais viu seu presente, tão cuidadosamente ele foi escondido de todos.
O dia especial finalmente chegou. O casamento foi lindo. A alegria estava no ar. As flores, o bolo e o lindo traje de casamento, tudo estava
perfeito.
Logo o grande evento acabou, mas para este jovem, a expectativa ainda estava aumentando. O momento que ele estava esperando, sonhando,
estava prestes a acontecer. O jovem casal se registrou na recepção de um hotel caro e foram escoltados até o quarto.

O noivo sorriu para sua bela jovem esposa enquanto ela se sentava na ponta da cama de casamento. Todos os pensamentos dele estavam
voltados para o presente que em breve apresentaria a sua amada muito especial, sua esposa.
No entanto, estranhamente, a expressão de sua nova esposa era peculiar, ela
parecia distraída, preocupada. Mas nada poderia estragar este momento para
eles, ou assim ele pensava. Com a empolgação prestes a explodir, ele disse à
sua esposa nervosa que se sentasse e esperasse enquanto ele fosse pegar o
presente dele para ela.
Logo ele caminhou em direção a ela segurando o presente mais lindo e
magnificamente embrulhado. O papel estava mais bonito do que no dia em
que foi embrulhado. Era dourado e branco com brilhos de prata brilhante e
cintilante que brilhavam como estrelas.
Cautelosamente, com cuidado, com as mãos trêmulas, ela começou a abrir o
presente. Mas em vez de alegria, seu rosto mostrou um coração pesado. Ao
dobrar o delicado papel de seda, ela viu o vestido de noite mais lindo que já
vira. Era perfeitamente adequado para sua pequena estrutura: o tecido, botões de pérola, lantejoulas, cada detalhe era mais lindo do que
qualquer coisa que ela já tinha visto. Ao olhar para o rosto de seu jovem e querido marido, ela viu lágrimas de alegria escorrendo por seu belo
rosto. Pois ele tinha sido fiel à sua amada esposa antes do dia do seu casamento, e agora, seu coração transbordava de êxtase.
Como era de costume, agora era sua vez de apresentar seu presente a ele. Este jovem marido ficou tão entusiasmado em dar seu presente que
quase se esqueceu de que também receberia um presente de casamento. No entanto, sua jovem esposa parecia estar inquieta, seus olhos fixos,
fixos em nada, mas propositalmente seus olhos nunca encontraram os dele. Destemido, ele pegou as mãos delicadas dela e, com apenas os olhos
e um sorriso, a encorajou a trazer seu presente de casamento para ele.

Lenta e deliberadamente, ela foi até o armário e saiu com uma caixa. Quando ele viu pela primeira vez, ele ficou tão surpreso que o sorriso ficou
fixo em seu rosto brilhante. Então a realidade o atingiu e seu rosto inocente assumiu uma aparência dolorosa e desanimada. Sem que seus olhos
encontrassem os dele, ela colocou seu presente na cama ao lado dele: ela estava tão envergonhada que não poderia colocá-lo em suas mãos.
Juntos, eles se sentaram em silêncio, até que ele teve fé para aceitar o destino
que estava diante dele. Ele pegou o presente, esboçando um sorriso pequeno e
doloroso. O papel de embrulho estava rasgado e manchado, mal cobrindo a
caixa. A fita também estava surrada, esfarrapada e amassada. Foi necessário
muito pouco esforço para desembrulhar o presente; o papel simplesmente caiu
no chão, expondo uma caixa muito surrada e gasta.
Ao abrir a caixa, não havia mais papel de seda cobrindo o conteúdo. Pois lá,
dobrado e descoberto no fundo da caixa, estava um terno muito danificado.
Ele poderia dizer que antes era um branco perfeito, como a neve, mas agora
estava amarelado, manchado, rasgado. Os botões feitos de jóias caras estavam
faltando ou estavam pendurados por apenas um fio.
Lágrimas nublaram sua visão. Tremendo, ele pegou a vestimenta surrada e,
sem dizer uma palavra à esposa, dirigiu-se ao cômodo ao lado para colocar seu
terno velho e surrado, deixando-a sozinha com seu vestido perfeito e
inestimável.
Em apenas alguns dolorosos minutos, ele e sua noiva caminhavam pelo
corredor do hotel, de braços dados, a caminho de seu baile especial de
casamento. Enquanto eles estavam no elevador, com os olhos fixos no chão,
ele podia ouvir as pessoas rindo atrás de suas costas.

Ao entrarem no salão de baile, os convidados permaneceram em silêncio, diante deles
estavam os recém-casados. Quando a música começou, o horror apareceu no rosto de
seus pais. Quando ele pegou a mão de sua esposa e se virou, eles puderam ver toda a sua
vestimenta. Enquanto ele se movia, seu terno começou a se desfazer e um botão caiu na
pista de dança para o horror ou a diversão de todos.
Muitos dos rapazes estavam rindo, apontando e sussurrando uns para os outros,
comentando sobre quando eles usaram este mesmo terno. Eles se reuniram em um canto
para compartilhar suas histórias, olhando com frequência para chamar a atenção do
envergonhado noivo. A jovem noiva também tinha uma cara de vergonha e humilhação.
Seu vestido era magnífico, mas por causa de sua impureza, ela não estava animada em
usá-lo. Ela sabia que não tinha o direito de usar um vestido tão lindo, enquanto seu
jovem e maravilhoso marido usava trapos. Ela podia sentir os olhos dos pais dele queimando sua nuca. Ela podia sentir o desgosto e choque
absoluto que eles deviam estar sentindo quando olharam para a garota que enganou a todos.
Oh, como ela gostaria de poder voltar atrás. Voltar para a época em que ela teve pela primeira vez pensamentos de dar seu presente para seu
primeiro namorado “de verdade”. Assim que foi aberto pela primeira vez, o presente antes inestimável foi muito mais fácil de dar uma segunda
e terceira vez. Agora, anos depois, ela honestamente não conseguia nem se lembrar de quantos abriram aquele presente e usaram o terno de seu
marido que ela agora gostaria de ter guardado somente para ele.
Seu rosto ficou vermelho de vergonha; sua culpa perfurou seu coração e a fez sentir um nó no estômago. Não havia dúvida de que seu jovem
noivo sempre fora feito para ela, mas ela não esperou. Ela tinha vivido “o dia de hoje” ... e agora o amanhã finalmente havia chegado.
Logo sua vergonha se transformou em horror ao pensar em tudo que havia perdido: o amor e o respeito que uma vez teve de seu jovem marido
que a adorava, seus sogros, até mesmo seus próprios pais que agora estavam compartilhando a vergonha de sua filha que não esperou até sua
noite de núpcias. Lá estava ela, usando um vestido branco enganosamente, que deveria representar sua pureza.

Não havia como voltar ... e os próximos meses, depois anos, passaram terrivelmente.
Sem aviso, seu pecado de infidelidade, que havia começado anos antes de ela conhecer seu amado
marido, incrivelmente começou a ressurgir, como uma fortaleza. Descontente em casa, com o
marido, basicamente infeliz com a vida, voltou aos velhos hábitos. Mais uma vez, ela estava dando
o que realmente pertencia a seu marido. Ela não sabia mais distinguir o certo do errado;
“Limpando a boca, ela disse que não estava fazendo nada de errado”. Quando ela falou com o
marido, ela foi “amarga e afiada como uma espada de dois gumes”.
Um dia escuro, seu pecado de infidelidade foi descoberto. Quando ela voltou para casa depois das
compras, seu jovem marido havia levado seus dois filhos pequenos e se foi. Onde? Ela não sabia.
Ele havia deixado ela “sem uma palavra”.
Com o coração partido e uma vida destruída, ela chorou incontrolavelmente na beira da cama. Horas depois, ela ainda estava sentada ali,
atordoada, se perguntando como esse pesadelo havia começado. A dor era insuportável. O que ela poderia fazer para recuperá-los?
Como você pode ver, minha querida, namorar não é a maneira de encontrar um bom marido. Na verdade, está na origem das meninas darem o
que deveriam guardar para o homem com quem vão se casar. Você não concorda? Mas se namorar não é a resposta, então você deveria tentar
“cortejamento”? Depois de ser questionada sobre minha opinião sobre o namoro, tenho que dizer honestamente que não incentivo o
cortejamento, pois não há nenhum lugar na Bíblia que sugira esse método. Esta é a solução que os pais cristãos criaram para neutralizar o
namoro, mas também tem muitas desvantagens e armadilhas. Embora o casal proteja sua intimidade física, o cortejamento não protege a
intimidade emocional, que também é muito importante no casamento. Se você deseja seguir a Bíblia à risca, então os pais devem ser os únicos a
escolher as esposas para seus filhos.
Bem, então, como você encontra o homem certo se você decidir não namorar? Incentivo as moças que desejam um homem de Deus, a confiar
em Deus, seu Pai Celestial, para escolher por elas. Então eu garanto o homem certo para você irá persegui-la na hora marcada!

Infelizmente, se você perseguir ou correr atrás de alguém que ame você agora, em vez de esperar pelo Senhor, também garanto que terá que
continuar correndo atrás dele. Depois de liderar um ministério para mulheres por muitos e muitos anos, conheço a dor de cabeça das mulheres
que correram atrás e pegaram o homem errado. O casamento deve durar mais de 50 anos, portanto, vale a pena esperar para encontrar o
homem certo, buscando o Senhor, não qualquer pessoa! Tenho certeza que você concorda. E enquanto você espera e busca o Senhor,
confiando em seu Pai Celestial no tempo designado, Ele começará a torná-la uma mulher virtuosa que encontra o amor verdadeiro.

O final
ou
O início?

Contaminada, violada
Esta alegoria e este aviso podem ter chegado tarde demais devido a circunstâncias imprevistas que
deixaram você contaminada e violada. Talvez tenha acontecido quando você era muito jovem,
alguém em quem você confiava, roubou sua inocência e te deixou confusa, assustada e indigna
do amor que você merece.
Você pode sentir que não há esperança e, devido a isso, por que esperar que as coisas possam ser
diferentes?
Talvez tenha acontecido mais tarde, talvez um namorado em quem você confiava, ou talvez um
cara que você não conhecia bem que roubou de você o que você queria guardar para o dia do seu
casamento.
Talvez você tenha desistido devido às mentiras que ele disse, quando confessou seu amor sem
fim por você. Não importa como você chegou a este estado desesperador, há esperança.
Sua Palavra pode lavá-la, purificá-la e Seu amor pode curar todas as feridas, fazendo você se sentir
inteira, limpa e digna do amor de um príncipe novamente.

Isso começa com você sendo amada pelo P
 ríncipe da Paz.
EncouragingWomen.org/POP/

Esta foi uma gravação em áudio de “Roupas de casamento” lida por Ariele em Santa Catarina. A editora NarrowRoad espera que você
compartilhe isso com cada uma de suas amigas e, POR FAVOR, visite nosso website para ver esse livro em outras línguas e OUTROS
livros da série Sua Princesa para compartilhar.
A série Sua Princesa e seus audiolivros são gratuitos, para encorajá-la a compartilhar com todas. No entanto, oferecemos a
oportunidade de fazer uma doação que será usada para distribuir livros a países que precisam de encorajamento.
Em nome do NRP, obrigada pela atenção !!

