Padrões para uma moça crente avaliar um futuro marido
(Adaptado de uma carta real)

Pr. Pedro Almeida

Querida _ _ _ _ _ _ _ _ :
Como desejo que voce seja feliz!!! Deus muito mais ainda...
Vamos perguntar ao Senhor qual o padrão de um jovem rapaz que Ele quer para voce?
12 sinais da Biblia como saber de cara que esse NÃO e o homem que Deus
escolheu para ser seu marido no futuro. (Pv. 18:22; 19:14)

1

Ele não deve ser divorciado. Você estaria
1Co. 7:11; Mt. 19:8-9
adulterando

2

Ele não deve ser preguiçoso.

2 Ts. 3:10-12

3

Ele não deve ser um crente liberal nem rebelde
Pv. 12:15; 22:24; 1Co. 3:1
(carnal).

4

Ele não deve ser um crente imoral fornicário
Pv. 6:27; Rm. 1:20;
nem mulherengo nem um “boca suja” de
6:9; 1Tm. 3:2
profanidades e palavrões.

5

1Co.

Ele não deve ser um crente que freqüente praias. 2Sm. 11:2-4

6

Ele não deve ser um “crente” que toque em
Pv. 20:11; 23:20,29-35
bebidas alcoólicas.

7

Ele não deve ser um “crente” que fume.

1Co. 3:16-17

8

Ele não deve ser um “crente” que toca em drogas
Gál. 5:20; Sal. 17:4
(feiticeiro).

9

Ele não deve ser um crente que se contamina Sl. 101:3, 119:101;
com cinema, festas, demonismo e música 119:140; Mt. 6:22-23; Pv.
satânica (rock ou CCM).
4:25; 1Tm. 4:1

10

Ele não deve ser um filho que não consiga viver
longe da casa dos pais por ser dependente Gn. 2:24
emocionalmente e financeiramente.

11

Ele não deve ser desleixado com sua aparencia,
Lv. 19:28; 21:5 Dt. 14:1;
não deve ser cabeludo, usuario de brincos nem
1Co. 11:14
tatuagens nem narcisista que cultua a si mesmo.

12

Ele não deve ser um crente que queira
1Co. 7:1-2
pressionar você com relacionamento fisico.

12 sinais de como identificar o homem que Deus escolheu para ser seu marido

1

Ele deve ser um crente, um salvo.

2 Co. 6:14-20 Pv.1:7; 31:30

2

Ele deve ser capaz de relatar sua conversão com
At.. 26:13-20
clareza.

3

Ele deve amar a Cristo acima de todas as Sl. 37:4; Mt. 16:24; 19:21;
coisas.
Mc. 10:21

4

Ele deve amar a Bíblia e crer nela totalmente.

Sal. 119:97, 113, 119, 127,
159, 163, 165, 167, 11, 16,
50;

5

Ele deve ser membro ativo de uma igreja Batista
Fundamentalista Independente.

Rm. 16:17; 1Co. 15:58; Col.
2:7; 2Jo. 10-11

6

Ele deve ser consagrado ao serviço cristão.

1Tm. 4:12

7

Ele deve ser espiritual e fugir do pecado.

2Tm. 2:22

8

Ele deve amar você profundamente e ser grato a Pv. 18:22; Ef. 5:22,28; Col.
Deus.
3:19

9

Ele deve ter um emprego ou negócio com
1Tm. 5:8
independência financeira para sustentar a familia.

10

Ele deve honrar os pais e amar crianças.

11

1Co. 11:3; Ef 5:18-23; Fil.
Ele deve ser um líder espiritual e cheio do
3:17; Col. 3:18-19; 2Ts 3:9;
Espírito Santo.
1Tm 4:12

12

Ele deve ser um homem com vida transparente, 1Co. 6:18; 10:8; 2Co.
que soube esperar e se guardou somente para 12:21; Gal. 5:9; Ef. 5:3; Col.
você.
3:5; 1Ts. 4:3; Jd. 7

Ex. 20:12, Sl. 127:3-5; Pv.
17:6; Mc. 9:36, 10:16

Eu creio que esse rapaz existe. Finalizando, seguem abaixo 3 perguntas para você pensar já aos
_ _ _ anos de idade:
1. Onde você vai achá-lo?
2. Quando você vai achá-lo?
3. Como você está se preparando para merecer esse rapaz?
Que Deus te Abençoe,

