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Buscar um relacionamento com alguém requer 
de nós responsabilidade e certeza do que estamos 
fazendo. Além disso, precisamos entender que 
tudo tem o seu tempo determinado e esperar o 
tempo de Deus e sempre a melhor opção.

Por este motivo, cabe ressaltar, três tópicos 
importantes que precisam ser analisados antes de 
iniciar um relacionando.

PRIMEIRO: Entrega o seu coração para Deus. 
Dá-me, filho meu, o teu coração, e os teus olhos 
observem os meus caminhos, Pv 23.26. Quando 
entregamos nosso coração a Deus e deixamos que 
Ele cuide dos nossos sentimentos, somos poupa-
dos de sofrimentos e frustrações.

SEGUNDO: Nada nem ninguém poderá tirar a 
primazia de Deus em sua vida. Ele sempre deve 
estar em primeiro lugar. “Amarás, pois, ao Senhor, 
teu Deus, de todo o teu coração, e de toda a tua 
alma, e de todo o teu entendimento, e de todas as 
tuas forças; este é o primeiro mandamento”, Mc 
12.30. Como amar alguém se não amamos a Deus? 
Experimente primeiro viver o amor e Cristo. Bus-
que, primeiramente, novas experiências, intimida-
de com o Pai Celestial... conheça que Ele é, e o que 
Ele representa sem sua vida. Sendo assim, quando 

chegar o tempo de você se relacionar com outro 
alguém, você saberá exatamente o que é amar e 
ser amado.

TERCEIRO: Sejam obedientes aos seus pais. 
“Vós, filhos, sede obedientes a vossos pais no 
Senhor, porque isto é justo. Honra a teu pai e a tua 
mãe (que é o primeiro mandamento com pro-
messa), para que te vá bem, e sejas de longa vida 
sobre a terra”, Ef 6. 1-3. A obediência aos pais é o 
primeiro mandamento com promessa. Ou seja, ser 
obediente aos é uma ordem divina que consequen-
temente atribui uma promessa para aqueles que a 
praticam: quem obedece aos pais é bem sucedido 
e tem seus dias prolongados na face da terra. Por 
isso, é tão importante o filho ser obediente. Quem 
absorve os ensinamentos dados pelo seus pais é 
considerado uma pessoa sábia e muito abençoada. 
Portanto, seja obediente, esteja sob a benção dos 
seus pais e, certamente, você colherá os frutos 
desta promessa.

Entenda esses pilares em sua vida e você viverá 
de forma abundante na graça e no conhecimento 
de Deus. Pois quando escolhemos viver segundo a 
Sua vontade, estamos nos permitindo a viver o Seu 
propósito.
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