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NAMORO CRISTÃO 

 

Um namoro cristão tem que ser com propósito e tem que ter como objetivo o casamento. Não 

estamos dizendo que se deve começar um namoro com data do casamento marcada, mas deve-se ter no 

coração o propósito do casamento. O namoro tem que começar com atitudes de responsabilidade, o 

moço tem que ir à casa dos pais da moça pedir permissão para o namoro, demonstrando sua intenção e 

responsabilidade, pois a responsabilidade traz confiança. 

A moça também deverá ir até a casa da família de seu pretendente, para conhecer o 

comportamento de seu namorado para com seus pais para saber se o tal é obediente e honra pai e mãe, 

para que por meio de suas atitudes possa analisar o seu caráter antes de firmar um compromisso. 

o Vós, filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Honra a teu pai e tua 

mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem, e vivas muito tempo 

sobre a terra. (Efésios 6: 1 – 3). 

A vontade de Deus em um namoro é que o casal se abstenha da imoralidade sexual controlando 

seu corpo de maneira santa e honrosa. 

o Porque essa é a vontade de Deus, a vossa santificação: que vos abstenhais da prostituição (1 

Tessalonicenses 4: 6). 

Um namoro santo é o primeiro passo para um matrimônio santo e abençoado por Deus. É preciso 

se conhecer bem e conhecer o outro no seu comportamento, na sua fé, na sua visão de futuro, nas suas 

prioridades, nos seus valores. 

o Jamais vos coloqueis em julgo desigual com os descrentes, pois o que há de comum entre a 

justiça e a injustiça? O que comunhão pode ter a luz com as trevas? (2 Coríntios 6: 14). 

Deus se agrada da formação de famílias, ninguém nasceu para viver só na terra, por isso antes de 

começar um relacionamento com alguém deve-se orar a Deus e pedir seu direcionamento. 
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