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NAMORO CRISTÃO, É POSSÍVEL?

REGRAS PARA UM NAMORO BEM SUCEDIDO
Namoro é a relação entre homem e mulher
afetivamente ligados, que buscam criar um
compromisso de amizade e fidelidade.
O namoro nos padrões cristãos tem como regra as

de um tempo acaba percebendo que só beleza não é
suficiente para um namoro promissor.
Algumas pessoas não entendem quando se fala
de confirmar um possível namoro em Deus, pois

orientações do Senhor para que haja sucesso, estabilidade e

imaginam que Deus vai vir do céu fazer a escolha para

amor no relacionamento dessas duas pessoas.

essa pessoa, e bem sabemos que não é nada disso, na

Existem regras básicas, porém, eficazes que

verdade, Deus confirmará se esta pessoa poderá ser um

muito podem contribuir muito para um namoro bem

bom namorado ou namorada se sua vida for condizente

sucedido, abençoado por Deus a ponto de se tornar um

com a Palavra de Deus, essa análise é fundamental para

casamento verdadeiramente feliz.

um passo de compromisso com a pessoa interessada.

Vejamos algumas dicas para que o namoro seja
assertivo:

Analise como o possível pretendente se comporta
diante dos pais, como se comporta na igreja, com os
amigos, nos estudos, etc., com certeza isso dará um

1º - Sejam amigos:

parâmetro para saber se essa pessoa é realmente a

Quando houver interesse em namorar alguém,

pessoas certa para essa relação.

antes de assumir este compromisso, o jovem e a jovem
devem se tornar amigos, e assim se conhecerem

3º - Namoro é uma preparação para o casamento:

quanto aos gostos, sonhos, objetivos, projetos

Um namoro sem propósito, é um namoro sem

familiares, etc., pois se não houver compatibilidade de

compromisso, e isso é muito ruim, pois o namoro deve ter

ideias, objetivos, conceitos de fé iguais, esse namoro

objetivos claros e específicos e o maior deles é o matrimônio.

nem deve começar, pois está fadado ao fracasso.

Quando você namora pensando em casar com esta
pessoa, com certeza terá um namoro que vai agradar a

2º - Busque a confirmação do namoro em Deus:

Deus pois pensando em casamento seu desejo sempre

Quando o jovem cristão quer namorar, parece que

será de respeitar aquele ou aquela que fará parte de sua

o que mais lhe importa é a aparência física, mas depois

história pelo resto da vida.
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