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Lição 3 
A Escolha do Companheiro 

 
     Como é que um jovem pode ter a certeza de que achou a rapariga certa 
para ser a sua noiva? Como é que uma jovem escolhe aquele com quem 
passará o resto da sua vida? Deus mesmo, cuja sabedoria é ilimitada, sabe a 
importância de escolher companheiros certos. Ele prometeu: “E o Senhor te 
guiará continuamente, e fartará a tua alma em lugares secos...” (Isaías 58:11). 
     Oração e uma investigação honesta através da Bíblia sobre o tema do 
matrimónio tem preservado muitos jovens de uma escolha infeliz quanto ao 
casamento. Nesta lição descobriremos a importância sobre a consideração 
das atitudes a respeito da vida, traços e padrões de comportamento da outra 
pessoa. Aprenderemos lições valiosas de matrimónios que se têm 
alicerçado sobre os princípios divinos, e de outros que o não fizeram. Deus 
sabe o que está “certo” para cada um dos Seus filhos, e não falhará em 
conduzir aqueles que sinceramente desejam fazer a Sua vontade nessa 
decisão tão importante. 
 
Nesta Lição Estudará... 
A Importância da Escolha 
A Orientação de Deus 
Os Padrões Bíblicos 
As Qualidades Pessoais 
Circunstâncias 
Amor e Aceitação Mútuos 
Certeza da Vontade de Deus 
 
Esta Lição Ajudará a... 
Dizer porque a escolha de um companheiro é extremamente importante. 
Citar os princípios bíblicos pelos quais os cristãos devem orientar-se para a 
escolha do marido ou esposa. 
Apontar características que devem procurar-se num companheiro. 
 
A IMPORTÂNCIA DA ESCOLHA 
     A escolha da pessoa que vai ser a sua companheira para a vida, é 
extremamente importante. Porquê? Há várias razões. 
     Primeira, é importante por causa da influência que o parceiro exercerá 
na sua vida. A pessoa com quem se casar, ajudará a moldar a sua vida. Ele 
ou ela poderá mudar o curso da sua vida tanto para a rectidão e o céu, como 
para o pecado e o inferno. A influência diária do seu companheiro ou vai 
ajudá-lo a alcançar o seu alvo de felicidade eterna ou irá levá-lo para longe 
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de Deus que é a única fonte de felicidade verdadeira. A escolha do 
companheiro da sua vida tornará mais fácil ou mais difícil amar, servir e 
obedecer Deus. 
     Segunda, esta escolha é importante porque é para toda a vida. Os 
cristãos não se casam com a ideia de que sempre se poderão divorciar caso 
não se possam dar bem juntos. Se tem uma bicicleta ou um carro de que 
não gosta, poderá vendê-lo e comprar um novo. Mas não pode fazer isso 
com a sua esposa ou o seu marido. A Bíblia ensina que o casamento é para 
toda a vida. 
 
“Porque a mulher que está sujeita ao marido enquanto ele viver, está-           
lhe ligada pela lei; mas, morto o marido, está livre da lei do marido” 
(Romanos 7:2). 
 
“Portanto, o que Deus ajuntou não o separe o homem” (Marcos 10:9). 
 
     Não há para o cristão alguma coisa como casamento à experiência, isto 
é, viver juntos por um pouco de tempo para ver se dá certo, antes de casar 
realmente. De acordo com os padrões de Deus, isto é imoral – 
completamente errado. 
     Uma vez que a escolha do companheiro para a vida é tão importante, 
não deve ser feita apressadamente. Felizmente, a Palavra de Deus dá-nos 
alguns princípios básicos para seguir ao fazermos a escolha, e assim o 
casamento será feliz. 
 

Para Fazer 
 

1. Dê Duas razões porque a escolha de um marido ou de uma mulher é tão 
importante: 
 
____________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________ 
 
2. Onde é que encontra os princípios básicos para seguir na escolha do seu 
parceiro para a vida? 
 
____________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________ 
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A ORIENTAÇÃO DE DEUS 
A Prontidão de Deus Para Orientar 
     Se é um filho de Deus, pode ter a certeza que o seu Pai quer que tenha 
uma companheira que seja o melhor para si. 
     Deus formou Eva para ser exactamente a companheira que Adão 
precisava. Deus conhece-o e também conhece as suas necessidades. E Ele 
conhece-o melhor do que você próprio e sabe exactamente que tipo de 
pessoa será a melhor para si. Ele ama-o e quer ajudá-lo.   
     Então, antes que a escolha seja feita, esteja certo de pedir a Deus para 
guiá-lo de maneira bem definida à pessoa que Ele escolheu. Ore sobre isto e 
esteja disposto a seguir a orientação do Senhor. 
 
“E, se algum de vós tem falta de sabedoria, peça-a a Deus, que a todos dá, 
liberalmente, e o não lança em rosto; e ser-lhe-á dada” (Tiago 1:5). 

 
Para Fazer 

 
3. O que deveria fazer antes da escolha do seu parceiro ser feita? 
 
____________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________ 
 
Como Deus Guia 
     Como é que Deus pode fazer uma pessoa saber com quem ela deve 
casar-se? Normalmente Deus guia os Seus filhos através de uma 
combinação de 5 meios: 
1. Através da Bíblia. 
2. Através do bom senso – as qualidades certas. 
3. Através das circunstâncias. 
4. Através do amor e aceitação mútuos. 
5. Através da certeza da vontade de Deus. 
 
     Um cristão deve procurar a liderança de Deus através de todos esses 
meios. Quem quer que faça a escolha do companheiro para a vida deve 
estar certo de que seguiu as regras encontradas na Bíblia. As qualidades 
pessoais do homem e da mulher devem fazê-los certos um para com o 
outro. As circunstâncias devem cooperar para tornar possível o matrimónio. 
Deve haver uma aceitação mútua e a certeza da vontade de Deus. 
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Para Fazer 
 

4. Decore os cinco meios que Deus usa para mostrar aos cristãos com quem 
casar. 
 
OS PADRÕES BÍBLICOS 
     O primeiro e mais importante meio de Deus nos guiar é pela sua 
Palavra. Na Bíblia Ele dá algumas regras que devem ser seguidas. Pode ter 
a certeza que a sua liderança nunca irá contra as regras que Ele dá. Duas 
destas regras são: (1) Case-se com um cristão; (2) Tenha a certeza que estão 
de acordo. 
 
Case-se com um Cristão. 
     Aqueles que já se casaram e construíram os seus lares têm obrigações 
morais para com os seus companheiros, sejam eles cristãos ou não. Mas se 
é solteiro e cristão, pode ter a certeza de que Deus não quer que se case 
com um não crente. 
 
“Não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis; porque, que sociedade 
tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas?”     
(2 Coríntios 6:14). 
 
     Lemos na Bíblia sobre dois promissores jovens que cometeram o erro de 
se casar com mulheres que não criam em Deus. Foram Sansão e Salomão. 
Sansão foi atraído por uma jovem que não era serva de Deus. Os seus pais 
aconselharam-no a que se casasse com uma mulher da sua própria tribo, 
mas ele não lhes deu ouvidos. O seu primeiro casamento foi um terrível 
fracasso desde o começo. Mas, mesmo assim, ele não quis seguir os 
padrões de Deus. A sua segunda mulher vendeu-o aos inimigos. O sábio 
Rei Salomão foi levado para longe de Deus pelas mulheres descrentes com 
que se casou. 
     Portanto, seja cuidadoso com as suas amizades. Sempre há uma atracção 
entre os sexos. Não deixe que isso o leve a um namoro com uma pessoa não 
crente. Escolha os seus amigos íntimos entre os cristãos. Não deixe Satanás 
desviá-lo da vontade de Deus, arruinando a sua vida, e prendê-lo a um 
casamento com um descrente. 
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Para Fazer 
 
5. Identifique os nomes de dois homens jovens que se desviaram ao 
casarem com mulheres que não serviam a Deus. 
a) Abraão 
b) Salomão 
c) Noé 
d) Sansão 
 
6. Decore 2 Coríntios 6:14. 
 
7. Qual é a mensagem de 2 Coríntios 6:14 ao crente? __________________ 
 
____________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________ 
 
Tenha a Certeza que Estão de Acordo 
    Só o facto de ser cristão, não é suficiente para se casar com uma pessoa. 
A Bíblia ensina que não pode ter um lar feliz, a não ser que concordem 
sobre as coisas. 
 
“Andarão dois juntos, se não estiverem de acordo?” (Amós 3:3). 
 
     O desacordo sobre a religião poder tornar um lar muito infeliz. Você e o 
seu companheiro/a devem concordar sobre o lugar que Deus deve ocupar 
nas vossas vidas, em como servi-Lo, qual a igreja que vão frequentar, que 
tipo de educação religiosa vão dar aos vossos filhos. Diferenças 
doutrinárias muitas vezes dividem os lares. Cada um indo a uma igreja 
diferente, é um pobre começo no estabelecimento do lar. 
     Não há duas pessoas que possam concordar perfeitamente em tudo, não 
se pode esperar isso. Mas o marido e a mulher devem concordar nos 
princípios básicos. 
    Você e a pessoa com quem espera casar-se concordam nos padrões 
bíblicos para o vosso lar? Em como disciplinar os filhos? Nas 
responsabilidades que cabem ao marido e à mulher? Em como usar o 
dinheiro? Se não, tomem cuidado. Podem estar a começar uma vida 
conjugal errada. 
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     Estas lições ajudá-los-ão a ter um lar mais feliz, enquanto ambos 
estudam as instruções de Deus, e concordam com os padrões que Ele dá na 
Sua Palavra. 
 

Para Fazer 
 

8. Faça uma lista de, pelo menos, quatro coisas sobre as quais você e a 
pessoa com quem vai casar devem concordar. 
 
____________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________ 
 
9. Indique cada declaração verdadeira. 
a) Se um marido e a sua esposa forem crentes, podemos assumir  
    que terão um lar feliz. 
b) Um homem e uma mulher que planeiam estabelecer um lar cristão,  
    devem concordar sobre os princípios fundamentais. 
c) É possível um marido e a sua mulher que são crentes, estarem sempre  
    perfeitamente de acordo sobre tudo na vida. 
d) É importante que um esposo e a sua esposa concordem quanto aos  
    princípios bíblicos para o seu lar. 

 
10. Qual é a sua opinião quanto ao melhor tempo para um casal que deseja 
estabelecer um lar crente, aprender se está de acordo sobre princípios 
básicos da vida? 
a) Durante o seu primeiro ano de casados. 
b) Depois do seu noivado. 
c) Antes do seu noivado. 
 
AS QUALIDADES PESSOAIS 
A Importância das Qualidades 
     Quais as qualidades que gostaria de encontrar na pessoa com quem vai 
se casar? Alguns jovens dizem: “A rapariga com quem me vou casar tem 
que ser bonita, prendada e educada. Deve ser de uma família importante e 
rica.” 
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     Algumas destas coisas são desejáveis, mas nenhuma delas garante o 
sucesso do casamento. Na verdade, uma rapariga bonita pode vir a ser 
orgulhosa e vaidosa por causa da sua beleza. Ela pode até mesmo usar a sua 
beleza para atrair outros homens para si, depois de estar casada. 
     Uma moça de família rica pode esperar do seu jovem marido, que está 
no começo da sua carreira, coisas que ele não está em condições de 
comprar. 
     Beleza, educação e posição social podem ser bons atributos, mas há 
outros muito mais importantes, tais como carácter, semelhança de 
interesses, bons hábitos e boa saúde.  
 

Para Fazer 
 

11. Cite duas qualidades que não fazem necessariamente um casamento 
feliz. 
 
____________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________ 
 
O Carácter Pessoal 
     Com que tipo de pessoa gostaria de viver para o resto da vida? 
Agradável ou resmungona? Amigável ou zaragateira? Paciente ou 
facilmente irritável? Bondosa ou dominadora? Pronta para perdoar ou 
rancorosa? Ajudadora ou que quer sempre ser servida? Generosa ou 
egoísta? Confiante ou desconfiada? 
     Está à procura de uma pessoa de boa reputação ou de reputação 
suspeita? Que seja honesta ou que vai enganá-lo? Que trabalha ou que seja 
preguiçosa? Perseverante ou fácil em desanimar? Em quem possa confiar 
ou irresponsável? 
     O carácter de uma pessoa forma-se e desenvolve-se na infância. Assim o 
lar da pessoa em quem está interessado pode dar-lhe uma ideia de como ela 
é. O provérbio popular, em geral, está certo: “Tal pai, tal filho. Tal mãe, tal 
filha.” Os filhos geralmente seguem o exemplo do pai ou da mãe. 
     Entretanto, a graça de Deus sempre pode ajudar um cristão a mudar os 
seus costumes, mesmo que tenha tido péssimo ensino no lar. Há também 
pessoas que vêm de lares maravilhosos e que se recusam a seguir o bom 
exemplo dos pais. Assim, o lar pode ajudá-lo a perceber certas qualidades; 
mas nunca baseie o seu julgamento do carácter pessoal inteiramente na 
família da pessoa escolhida. 
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Para Fazer 
 
12. Faça uma lista das qualidades que gostaria que o seu marido ou a sua 
esposa tivesse. 
 
____________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________ 
 
13. Agora, confira pela lista que fez. Escreva bom – pelas qualidades que o 
descrevem; fraco – pelas que precisa desenvolver. 
 
Ore para que Deus faça de si o tipo certo de companhia para a pessoa com 
quem vai viver. Agora, ore para que a sua futura companheira desenvolva 
essas qualidades. 
 
Bons Hábitos 
     Os hábitos são difíceis de vencer. Se a pessoa com quem deseja casar 
tem hábitos que o irritam agora, não pense que as coisas vão ficar melhores 
depois de se casarem. Lembre-se do ditado: “Nunca se case com um 
homem para mudá-lo.” Não pense que vai poder modelar o seu marido ou a 
sua esposa de acordo com os seus moldes de comportamento. 
     O verdadeiro amor faz com que o marido e a mulher tentem ajustar-se 
um ao outro e passarem por cima das coisas que não têm muita 
importância. Nas coisas que são importantes, eles devem ajudar-se 
mutuamente. Mas não entre cego no casamento sem ao menos ter pensado 
sobre que tipos de hábitos encontrará no seu companheiro. Eles podem 
mostrar muito sobre o carácter dele ou dela, e sobre o que pode esperar no 
futuro. 
     Ele (ou ela) é asseado ou sujo? Cortês ou às vezes mal-educado? 
Cuidadoso com a aparência ou desmazelado? Fala todo o tempo ou ouve 
com interesse o que os outros têm para dizer? Leva a sério as 
responsabilidades para com Deus e para com a igreja? Como trata os 
irmãos, irmãs, e pais? 
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Para Fazer 
 

14. Faça uma lista dos bons hábitos que gostaria de encontrar no seu 
companheiro para toda a vida. 
 
____________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________ 
 
15. Faça uma lista dos hábitos que acha que impediriam o seu casamento de 
ser feliz. 
 
____________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________ 
 
Avalie-se a si próprio comparando-se com essas listas, e ore por si e pela 
sua companheira. 
 
Interesses e Personalidades Semelhantes 
     Gostaria de viver toda a sua vida com alguém que não tem o mínimo 
interesse naquelas coisa que são muito importantes para si? Maridos e 
mulheres que estão interessados nas mesmas coisas, estão mais aptos a 
terem um lar mais feliz. 
     Às vezes, as características diferentes são boas se elas se completarem. 
Por exemplo, alguém que fala muito poderá ser mais feliz com uma pessoa 
discreta e que gosta de escutar. Uma pessoa idealista, criativa, mas pouco 
prática, precisa de alguém prático para ter equilíbrio. 



 31 

     Entretanto, se o marido e a mulher forem de temperamentos e 
personalidades extremamente diferentes, poderão ter tempos difíceis de 
adaptação. Se um jovem é ambicioso, trabalhador e activo, ele 
provavelmente não terá muita paciência com uma mulher vagarosa, pouco 
inteligente e preguiçosa. 
     Eva foi criada a fim de ser uma ajudante conveniente para Adão. Deus 
quer que o seu companheiro seja adequado, feito para si. Deverão ser 
suficientemente semelhantes para poderem viver bem juntos, e diferentes o 
suficiente para que tenham um lar bem equilibrado. 
 

Para Fazer 
 
16. Faça uma lista das actividades que o interessam. O seu companheiro 
pode não estar particularmente interessado nelas, mas se ele ou ela se opõe 
a essas coisas, isso pode ser um ponto de atrito. 
 
____________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________ 
 
17. Faça uma lista de coisas sobre as quais gostaria de falar com a pessoa 
com quem gostaria de se casar. Ela gosta de falar consigo sobre estes 
assuntos? 
 
____________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________ 



 32 

Boa Saúde 
     A boa saúde é importante não somente para a felicidade do lar, mas 
também por causa dos filhos. Afinal, deseja que os seus filhos sejam 
saudáveis e fortes, e não incapacitados por doença mental ou física 
hereditária. Muitos países exigem exame médico e certificado de saúde 
para se realizar o casamento. Isto faz-se para proteger a família. 
     Isto não significa que uma pessoa tenha que ter saúde perfeita. Algumas 
pessoas com defeitos físicos têm aprendido a superar as suas dificuldades e 
são bons maridos, esposas e pais. A boa saúde não é o requisito mais 
importante numa pessoa, mas deve ser considerada. Pergunte a si mesmo: 
“Ela será uma boa mãe para os meus filhos?” “Ele será um bom pai para os 
meus filhos?” Naturalmente um homem não deve pensar em casar-se com 
uma menina que não tenha alcançado a idade própria e o desenvolvimento 
físico necessário para o casamento. 
 

Para Fazer 
 

18. Porque a saúde física e mental do seu companheiro para toda a vida é 
importante? 
  
____________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________ 
 
CIRCUNSTÂNCIAS 
     Nós já mencionamos que Deus muitas vezes nos guia através das 
circunstâncias. Podemos ver isso ilustrado em várias histórias de amor, na 
Bíblia. 
     Rute deixou a família e o lar para servir o único e verdadeiro Deus. Ela 
foi apanhar grãos nos campos de colheita em Belém, e “aconteceu” que ela 
foi aos campos de Boaz. Deus guiou-a. Encontrando-a, Boaz pôde ver nela 
todas as qualidades que ele desejava para uma esposa. 
     Uma das maneiras que Deus usou para guiar Rute, foi o conselho de 
uma pessoa mais velha, mais experiente. Ela respeitou o conselho de 
Noemi e agiu de acordo com ele. Deus usa sempre os conselhos dos pais, 
pastores, e cristãos mais velhos para ajudar os jovens a saberem a sua 
vontade. 
     O romance de Isaque e Rebeca foi muito diferente de Boaz e Rute. Eles 
nunca se tinham visto até que Rebeca chegou para o casamento. Abraão 
tinha enviado o seu servo para trazer uma esposa para o filho Isaque. O 



 33 

servo orou para que Deus o dirigisse; e pode estar certo de que Abraão e 
Isaque também estavam a orar por isso.  
     Deus respondeu à oração de Eliezer e trouxe Rebeca exactamente ao 
lugar onde ele estava a orar. Assim que ele conheceu a sua família, pôde 
ver que Rebeca tinha as qualidades que fariam dela uma boa esposa para 
Isaque. Toda a família pôde ver que Deus estava a guiar o casamento de 
Rebeca e Isaque. Eles perguntaram se ela desejava ir com o servo e tornar-
se esposa de Isaque. Ela respondeu que sim, e fez uma longa viagem até ao 
seu lar. Eles amaram-se e tiveram uma vida conjugal feliz. 
     Quando os pais fazem a escolha e os arranjos para o casamento dos seus 
filhos, devem orar e pedir a Deus que os guie. O mesmo Deus que usou as 
circunstâncias, colocando Isaque e Rebeca juntos, ainda hoje responde às 
orações. 
 

Para Fazer 
 

19. Cite os nomes de dois casais na Bíblia que Deus uniu através das 
circunstâncias. 
 
____________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________ 
 
AMOR E ACEITAÇÃO MÚTUOS 
     Nenhum casamento pode ser feliz sem um verdadeiro amor entre o 
marido e a esposa. O amor mútuo de duas pessoas dá um sentimento de se 
pertencerem, e fá-las quererem agradar uma à outra, ajudando-as a fazerem 
os ajustamentos necessários. O amor une-as mais fortemente que qualquer 
outra coisa. 
     Amor é muito mais do que sexo ou atracção física. O amor verdadeiro 
inclui respeito, honra, apreciação, e consideração de um pelo outro. Não 
confunda mera atracção física com amor. Se não tem a certeza dos seus 
sentimentos, ore por isso. Fale com os seus pais e cristãos mais experientes 
sobre isso. 
     E se o casamento é combinado pelas famílias, como o de Rebeca e 
Isaque? Não pode haver um amor mútuo, profundo, antes de uma 
oportunidade de conhecer-se um ao outro, mas, pelo menos, deve haver em 
ambos uma disposição de aceitarem-se, antes do casamento. O amor pode e 
deve ser cultivado. Deus que é a fonte de todo o verdadeiro amor, dar-lhe-á 
amor pela pessoa com a qual Ele quer que case, e dará a essa pessoa amor 
por si. 
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“E chamaram a Rebeca, e disseram-lhe: Irás tu com este varão? Ela 
respondeu: Irei... E Isaac trouxe-a para a tenda de sua mãe Sara, e tomou a 
Rebeca, e foi-lhe por mulher, e amou-a...” (Génesis 24:58, 67). 
 
     Naturalmente nós estamos a falar de casamento de acordo com os 
preceitos de Deus. Se é um cristão, não deve aceitar casar com quem não 
for cristão, mesmo que se sinta atraído por ele. 
 

Para Fazer 
 

20. Quais são as qualidades que permeiam o amor que é a base de um 
casamento? 
 
____________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________ 
 
     Se está a pensar em casar-se com uma certa pessoa, compare os seus 
sentimentos com a lista que fez. Sente dessa maneira? Essa pessoa sente o 
mesmo em relação a si? 
     Ore para que não seja envolvido por uma atracção que não é o amor 
verdadeiro. Peça a Deus que o guie nesse momento tão importante da sua 
vida. 
 
CERTEZA DA VONTADE DE DEUS 
     A orientação de Deus geralmente não vem através de uma revelação 
especial, mas através da combinação dos meios que já mencionámos: 
preceitos bíblicos, qualidades certas, aceitação e amor mútuos, 
circunstâncias, e a certeza da vontade de Deus. 
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     Essa certeza pode vir como um sentimento de paz, quando orar sobre o 
assunto, uma crença profunda de que é a vontade de Deus. Isso não se pode 
dar com um só; ambos, homem e mulher, devem orar sobre isso e ter essa 
segurança. 
     A orientação de Deus pode vir durante um período de tempo. A 
segurança pode vir antes ou depois de Deus os dirigir por outros meios. Ou 
pode vir antes para um e, depois, para o outro. Não tenha muita pressa. 
Prove os seus sentimentos através dos outros meios pelos quais Deus 
costuma guiá-lo. 
     Não se preocupe por não encontrar alguém que possua todas as 
qualidades que deseja. Você também pode não preencher todos os 
requisitos da lista da outra pessoa. Quem faz a escolha deve olhar as 
qualidades mais importantes para um lar feliz. E, ao mesmo tempo, deve 
cultivar essas qualidades no seu próprio carácter. 
     Que Deus o possa abençoar e guiar no caminho que Ele sabe ser o 
melhor para si chegar àquela pessoa que Ele separou para si. 
 

Para Fazer 
 

21. A direcção de Deus para a escolha de um companheiro geralmente vem 
através de: 
a) uma combinação dos caminhos. 
b) uma revelação especial. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




