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Toda casa precisa de um bom alicerce, sendo assim, um bom namoro é como
a base ou os alicerces do casamento, aquilo que faz ele se manter firme. Por
causa disso você não pode errar nesta etapa tão importante.

Vamos ver abaixo esses 6 alicerces.

1) Um bom preparo
“Meu servo Moisés está morto. Agora, pois, você e todo este povo, preparemse para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu estou para dar aos
israelitas.” Josué 1:2

Assim como Israel teve que se preparar para entrar em Canaã, também
devemos nos preparar para ter um bom casamento. Nós estudamos para tudo,
fazemos 5 anos de faculdade, 2 anos de pós-graduação, 2 a 3 anos de
mestrado e 3 a 5 anos de doutorado. Tudo isso para nos tornamos os melhores
em nossa profissão que provavelmente exerceremos por 30 a 35 anos.

No entanto não nos preparamos e estudamos para a nossa própria vida, que é
o casamento. O casamento é uma sociedade, podemos viver com uma pessoa
pelo resto da vida, talvez 40 ou 50 anos.

Aprenda sobre isso, assista palestras, ouça conselhos, compre e leia livros
sobre namoro, relacionamento e casamento. Estude sobre finanças, brigas,
etc. Entenda que a vida a dois é melhor do que a de solteiro, porém não é fácil!
Prepare-se, faça a sua parte, e depois disso, deixe o resto com Deus e confie
Nele!

2) Companheirismo

“É melhor ter companhia do que estar sozinho, porque maior é a recompensa
do trabalho de duas pessoas. Se um cair, o amigo pode ajudá-lo a levantar-se.
Mas pobre do homem que cai e não tem quem o ajude a levantar-se!
E se dois dormirem juntos, vão manter-se aquecidos. Como, porém, manter-se
aquecido sozinho? Um homem sozinho pode ser vencido, mas dois conseguem
defender-se. Um cordão de três dobras não se rompe com facilidade.”
Eclesiastes 4:9-12
“Então o Senhor Deus declarou: "Não é bom que o homem esteja só; farei para
ele alguém que o auxilie e lhe corresponda.” Gênesis 2:18

Deus fez o homem com necessidade de comunicação. Comunicação e
companheirismo são necessidades do ser humano, isso não irá deixar de
acontecer no namoro e no casamento. No entanto nós não devemos pensar
que nos casamos para suprir essa nossa necessidade, é um erro pensar
assim. Ao contrário, o certo seria que, ao namorar e casar, suprimos a
necessidade de comunicação e companheirismo um do outro.

Por isso em um relacionamento você precisa:
•

APRENDER A FALAR E A OUVIR

Apenas o tolo dá sua opinião o tempo inteiro, converse prestando atenção
ao que a outra pessoa está falando. As mulheres são conhecidas por falar
mais, por isso precisam ser supridas. Não seja um homem que acha que todos
devem ser iguais a ele. Lembre-se sempre de que ouvir é melhor do que falar.
“Meus amados irmãos, tenham isto em mente: Sejam todos prontos para ouvir,
tardios para falar e tardios para irar-se.” Tiago 1:19
•

APRENDER A PEDIR PERDÃO E A PERDOAR

Na guerra, as vezes nós vamos nos ferir, principalmente as pessoas que se
iram fácil. No entanto, não peça perdão só para a briga acabar, tem uma hora
que esse método não vai mais dar certo. Peça perdão porque reconheceu que
estava errado e que vai mudar.
•

SEJA ACONCHEGANTE

Procure ser uma pessoa agradável, de modo que a outra pessoa não veja a
hora de estar com você. Para isso, pare de reclamar por tudo. Que os seus
filhos e o seu(a) esposo(a) sintam vontade de estar com você e não de se
esconder e evitar você.

