Converta-se Numa Mulher Solteira Virtuosa
"A MULHER SABIA EDIFICA A SUA CASA MAS A TOLA DERRUBA-A COM
AS SUAS MÃOS" Prov 14:1
. Há alguma coisa na minha maneira de falar, actuar, vestir ou nas minhas
actitudes que possam embaraçar os homens á minha volta?
. Estou edificando a minha "casa” -lar, escritório, igreja - (versus derrubando-a?)
. Estou assimilando pensamentos e desejos sensuais através de livros, revistas,
programas da televisão, música ou filmes que não são moralmente puros?
. Estou investindo nas vidas das pessoas á minha volta? Estou nutrindo o
coração das minhas irmãs ou doutras pessoas que Deus me chamou a abençoar?
. Estou contando com algum homen (quere seja um pastor, conselheiro, colega,
etc) para que preencha algum vacilo emocional? Acudo algum homen em vez de
acudir ao Senhor para satisfazer as minhas necessidades emocionais?
. Estou cultivando um espiritu agradecido e contente? Deleito-me no Senhor?
. Oculto algum comportamento ou relação na cual estou envolvida?
Presentemente participo nalgum assunto que não quero que o meu futuro marido
conheça?
. Estou dando o melhor da minha energia física e emocional ao Senhor?
. Sinto-me insatisfeita? Estou dando abrigo a pensamentos que me tornam
incapaz de sentir satisfação no serviço ao Senhor e a quem Ele me chamó para
servir?
. Estou cultivando com as minhas palavras, acções e actitudes um espiritu
agradável e amável que honra e glorifica o Senhor?
. Sou uma pessoa critica ou sentenciosa? Os meus pais tem a liberdade de ser
sinceros comigo?

. Mantenho as minhas emoções, atenção, ternura afastados de cualquer homen
com quem não estou comprometida ou com quem não estou casada? Estou
protegendo os meus pensamentos e os sentimentos do meu coração?
. A minha conversa foi alguma vez indecente, rude, ou imprópria duma mulher de
Deus?
. Sou discreta e sóbria na minha maneira de falar com os homens do meu
trabalho?
. Espresso admiração por um homen que seria mais próprio se for a sua mulher a
fazê-lo?
. Espresso um espiritu afável, discreto e submisso?
. Tende o meu comportamento ser "escandaloso e desafiante "? Domino ou tento
controlar os homens á minha volta?
. A minha maniera de vestir ajuda os homens a manter os seus pensamentos
puros e centrados em Cristo? Visto-me de maneira Femenina e modesta?
. Sou uma "porta" ou uma "muralha"? (Cantares 8:9) sou uma mulher "fácil"? Dou
aos homens. á minha volta um sinal de que estou "disponível"? O meu
comportamento convida a "participar" de partes íntimas do meu corpo, da minha
alma ou do meu espiritu? Coqueteio com as minhas palavras, com olhadelas ou
com o meu comportamento?
. Decidi no meu coração ser moralmente pura?
. Presentemente encontro-me numa situação comprometedora, ou numa situação
que pudesse tornar-se comprometedora?
. Guardo a comunicação, as olhadelas, as palavras e familiaridades de natureza
íntima para o meu futuro esposo ( caso me case?)
. Torno-me num "refúgio" para um homen que pudesse estar com problemas no
seu casamento?
. Subemeto os meus desejos sexuais honrando assim o Senhor, o meu futuro
marido e honrando os casamentos ou futuros casamentos das pessoas a minha
volta? Vivo em santidade e honra?
. Aprecio e dou mais valor algum homen do que ao Senhor?
. Amo algum homen mais do que amo o Senhor? A quem estimo mais?

. As pessoas que me conhecem melhor podem dizer que sou uma mulher de
pureza e virtude moral?
. Encontro-me numa situação que pode parecer comprometedora a outras
pessoas?
. Estou dando conta a outra mulher piedosa sobre o meu andar com Deus e das
minhas relações com outras pessoas?
. Trato os homens com respeito mantendo uma distância apropriada com eles,
quere emocional como fisicamente?
. Levanto (e mantenho) "cercos ou limites" adecuados nas minhas relações com
os homens? Defino quais são esses cercos?
"Senhor, reconheço a minha participação pecadora em _______________ e
renuncio a ela e peço no nome do nosso Senhor Jesus Cristo e pelo seu sangue
que desfaças esta fortaleza na minha vida. Senhor, humildemente peço que me
perdoes e me laves com o sangue de Cristo, limpando-me deste pecado. PeçoTE, Senhor Jesus, que voltes a tomar essa área da minha vida que tinha
entregado ao inimigo com a minha participação nesse pecado e cedo essa área da
minha vida para que esteja sob o Teu control. Faço propósito de honrar-TE no
meu coração, praticando a pureza e descrição en todas a minhas relações."
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