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O dilúvio é um
fato histórico e um
aviso que o tempo
da graça é limitado.
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Antes de dizer o SIM
Fabrício, o moço da capa, é um profissional
da mecânica automobilística. Ele teve que
batalhar muito para reconquistar sua noiva.
As muitas dificuldades no namoro, levaram
Deise a dar um basta no relacionamento,
ainda antes de se casarem.
Quase desesperado, o moço teve que
usar todas as suas habilidades masculinas,
para reconquistar o coração desta menina.
No fundo de sua alma, ela continuava com o
desejo secreto, de permanecer ao lado de
Fabrício. Porem, seria necessário uma
reconciliação que não fosse apenas emocional, mas sim, que fosse para um relacionamento que resultasse em casamento.
Após fazerem vários ajustes foi isso que
aconteceu.
O texto deste livreto contêm partes da mensagem daquela noite emocionante, quando
ambos trocaram o “SIM” no altar e diante
das testemunhas.
Antes desse SIM é importante fazer vários
2
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acertos como: “Deixe-me pensar”. “Vamos
conversar melhor sobre isso...”
Para fazer um financiamento, que comprometerá suas finanças por alguns anos,
muitos passam noites sem dormir, relêem o
contrato e pedem opinião de pessoas que
entendem do assunto. Porém, o casamento, cada vez mais é feito de forma leviana,
sem uma avaliação minuciosa.

Infelizmente as maiores preocupações
estão voltadas para a festa do casamento
e não para a bênção e a vida conjugal.

Um financiamento mal feito traz prejuízos
financeiros. O SIM para a pessoa errada
significa muito mais que uma dor no bolso,
será uma dor na alma, por muito tempo ou
por toda a vida.
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Se você ainda não se casou, analise bem
para não entrar em um barco furado.
O matrimonio pode ser um pedaço do
céu como do inferno aqui na terra.
Analise racionalmente
Esta é a maior dificuldade. As pessoas
erram menos assinando contratos de
financiamento, que de casamento. Sabe
por quê? Porque decidem casar-se, após
um beijo emocionado durante um jantar
romântico. Mas, a assinatura do financiamento só é feita, após uma análise detalhada dos custos.

A Bíblia diz: "O cauteloso é grande
em entendimento, mas o de ânimo
precipitado exalta a loucura."
Pv. 14.29

T
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mar decisões importantes da vida,
influenciado pelo ânimo precipitado, é
como saltar com um paraquedas
desconhecido.
Namorados apaixonados respondam
sinceramente, as seguintes perguntas:
- Como ele(a) honra seus compromissos?
- Como ele(a) trata seus familiares?
(Já, já você será um deles).
- Ele(a) costuma usar de mentirinhas para
livrar-se de suas responsabilidades?

Não se iluda com a esperança de que
esta pessoa será diferente com você.
Depois do cortejo e da conquista, ele(a) se
tornará contigo aquilo que é hoje com os
outros ou quem sabe até pior. É a falta de
uma análise fria e antecipada que resulta
em muitos divórcios doloridos.
Inconscientemente pessoas apaixonadas
usam um óculos com lentes rosadas.
Independente das cores reais da vida, o
apaixonado sempre verá um tom rosa
sobre tudo.
Antes de entregar-se a alguém,
retire as lentes da paixão!
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Ame sua esposa
como o seu celular!
Não, não é isso que a Bíblia diz:
Maridos, amem suas mulheres, assim
como Cristo amou a igreja e entregouse a si mesmo por ela. Efésios 5.25

Poucos de nós maridos
estamos perto de amar
nossas esposas, como
Cristo amou a igreja.
Muitos não amam nem
mesmo como amam
alguns objetos. Já seria
um desafio dizer:
“Amem vossas esposas
assim como vosso celular”!
Veja algumas comparações:
O celular cai no chão, o que ele faz?
Quase que desesperado levanta o celular
com cuidado e faz uma análise completa
olhando de todos os ângulos, para ver se
danificou. Mas, quando a esposa diz que
está com dor nas costas, porque limpou a
casa e estendeu (a sua) roupa? “Ah, lá vem
6
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ela novamente! Isso é frescura, só está
querendo a atenção”. (Talvez, ela realmente esteja desejando a atenção que você
está dando ao seu celular.)
Ele sai de casa, sem o celular? Antes de
sair, coloca a mão no bolso para assegurarse da presença do fiel “companheiro”. Caso
contrário, revira a casa toda, nem que perca
alguns minutos, mas sair sem ele seria como
sair sem roupa, impossível. Já se a esposa
precisar de alguns minutos para terminar de
arrumar o cabelo, ele é capaz de gritar: “Eu
não aguento mais, vou sem você”!

E quando a bateria está chegando ao
fim? Ele rastreia intensamente a tomada
mais próxima. Ai se não tiver o carregador
junto, ele fica inquieto e até nervoso. E se a
mulher falar que está sem dinheiro? “Mas
pra que você precisa de dinheiro novamente”? Pergunta indignado.
O celular não pode ficar uma hora sem
carga, mas a esposa poderia passar o
mês inteiro sem um centavo no bolso.
Responda ainda: quantos minutos do dia
passamos olhando para o smartfone, e
quantos dedicamos os olhos do cônjuge?
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Caso precise do celular para o trabalho,
considere apenas as horas em horário extra
comercial e mesmo assim se surpreenderá.
Este vício não atinge somente os homens.
Há poucos dias vi um noticiário de um
marido que, desesperado agrediu a esposa
por usar excessivamente o computador. Ele
queria ao menos um pouco da atenção que
aquela maquina estava recebendo.

“Maridos amem as vossas esposas
como Cristo amou a igreja e deu a
sua VIDA por amor a ela”. Ef 5.25

Capital Material X Emocional
Este é um resultado do mundo capitalista;
valorizamos mais o capital material do que
o “capital emocional” e espiritual. Qual seria
sua resposta diante da pergunta:
Quantos bens você possui?
Você vai pensar em seus bens materiais,
como casa, carro, moto ou bicicleta. Estes
são bens materiais que podem ser contabilizados com qualquer calculadora. Eles não
8
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têm vida nem a capacidade de responder às
suas necessidades emocionais. Esses bens
podem apenas dar migalhas de prazer
superficial. Estes jamais lhe darão um abraço
e dirão: “Eu te amo”. Vejo que muitos são
apaixonados por seus bens materiais. Porém,
não vejo nenhuma casa dar uma piscadinha apaixonada para seu dono.

“Melhor é um bocado de pão seco
com paz e tranquilidade do que a
casa repleta de carnes e
contendas”! Provérbios 17.1
Neste versículo, a Bíblia faz exatamente
esta comparação com o bem material (casa
repleta de carnes), e o bem emocional (paz
e tranquilidade). Não a esposa em si, mas o
“bom relacionamento com ela” é um bem
emocional. Ela é uma pessoa com uma
alma, e somente pessoas podem suprir a
necessidade que temos de sermos amados.
Nem mesmo todo o sucesso de
Hollywood pode substituir a carência
que temos por estes “bens”.
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Não são poucos os suicídios de pessoas no
auge de sua fama. O sucesso não é um
“bem emocional”. Como uma droga, ele
pode anestesiar temporariamente suas
necessidades emocionais, mas nunca
substitui-las.
Acabo de fazer uma pausa na minha
escrita. Minha filha Nicolle de quatro anos
entrou em meu escritório para trazer mais
uma lembrancinha do dia dos pais. Depois
de um sorriso apaixonado e um abraço
apertado ela voltou a brincar. Isto é um
bem emocional.

Infelizmente muitos só percebem o valor
destes bens quando começam a perdê-los
ou destruí-los com as próprias atitudes.
10
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Ao trair a mãe de seus filhos, eles continuam sendo “seus” filhos, mas em seu olhar
perceberá que este “bem emocional” foi
danificado, destruído e dificilmente poderá
ser restaurado a seu estado original.
A sociedade esta repleta de filhos bajulados por pais, que mais parecem maquinas
de produzir presentes. Na tentativa de
compensar seus desastres relacionais
enchem seus filhos de presentes desnecessários. Mesmo vivendo em quartos que
mais parecem lojas de brinquedos, a alegria
superficial que experimentam, não
consegue corrigir os estragos causados em
sua psique, pela falta da harmonia familiar.

Sou rico emocionalmente!
Mas estou ciente que posso me tornar um
miserável, no momento em que der espaço
para o mal.
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Não deixe o seu
casamento fundir.
Creio que você está entendendo a figura de
linguagem do título. É preciso cuidar de um
bem material para que ele dure por mais
tempo. Com o casamento é a mesma coisa.
É preciso ter sabedoria no convívio para
não danificar o relacionamento .
“Do mesmo modo vocês,
maridos, sejam sábios no
convívio com suas
mulheres e tratem-nas
com honra, como parte
mais frágil.” 1 Pe. 3:7
Tomando o carro como exemplo, você sabe
que terá que fazer algumas coisas para que
seu automóvel permaneça em funcionamento. Muitos gostariam de possuir um automóvel que lhe carregue pelo mundo todo, sem
necessitar sequer um litro de combustível.
A mesma esperança insana existe em
relação a vida amorosa.
12
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Faça a manutenção
preventiva
Freios, troca de óleo, filtro de ar, filtro de
combustível, alinhamento e balanceamento, velas, etc. Independente do carro que
você comprar, ele também vai precisar de
manutenção. Até o mais novo modelo.
Não perca a garantia! Ele pode ter três ou
cinco anos, se não receber a manutenção
esta garantia perde a validade.
A bênção espiritual,
por mais linda que
seja, não garante o
funcionamento do
matrimônio.
É preciso constante
manutenção.
É interessante que pessoas que nunca se
interessam pela igreja, quando pensam em
casar-se, lembram-se do padre ou do pastor
antes tão esquecidos. Será apenas o desejo
de ter fotos religiosas onde o pastor não
passa de um ator em todo o “teatro
religioso”, ou será uma “superstição”,
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achando que casar-se na igreja, por si só
trará uma garantia de casamento feliz?
Somente uma vida constante com Deus e
com todos os cuidados no matrimônio,
pode garantir a benção de Deus na vida do
casal.

Faça um Pitstop
Não é possível trocar sequer um pneu com o
carro em movimento. Às vezes o casal precisa
parar e avaliar o seu relacionamento. Não me
refiro há dar um tempo no relacionamento. O
homem e a mulher precisam às vezes parar o
que estão fazendo para se concentrarem no
cônjuge. (desligar o celular, por exemplo).

“No sétimo dia
Deus já havia
concluído a obra
que realizava e
nesse dia descansou”. Gn 2.2
Ouvi um colega pastor opinar que Deus
descansou para deixar Adão e Eva em lua
de mel. No sexto dia o casal foi criado e no
sétimo Deus deixou os dois descansarem. A
lua de mel é um tempo que o casal reserva
para cuidar do início do seu relacionamento.
14
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E quem disse que o restante da vida matrimonial não necessita de tal tempo? Isso deve
fazer parte da manutenção.
Esposa, pergunte ao seu marido; “Querido,
o que você gostaria que eu fizesse para lhe
agradar depois trabalho”?
Maridos, antes de “esquentar o motor”,
perguntem: “Tem algo que eu possa fazer
para melhorar o nosso relacionamento”?
Por que nós homens não costumamos
perguntar? Porque não somos homens o
suficiente para ouvir a resposta.
Quando elas começam a manifestar um
desagrado, nós olhamos como um lutador de
UFC, prestes a entrar na luta e perguntamos:
“Você não vai reclamar, não é”?
Devemos aprender a ouvir nossos erros. É
melhor que elas falem para nós e não para
outros! Principalmente sobre questões
íntimas. Se o problema já é grave deixe o
casamento alguns dias a mais na mecânica. E
porque não tirar uns dias de férias para
arrumar aquilo que você tem de mais
precioso? Encontrem uma maneira, mas não
deixem o casamento sem manutenção.

Depois que fundir, vai custar mais caro.
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Aperte os parafusos
Sempre podem surgir alguns barulhos
irritantes no carro. Quando isso acontece,
você pode tomar algumas decisões; Ficar
nervoso sempre que dirigir. Tentar acostumar-se ou apertar os parafusos que
estiverem soltos.
Já ouvi dizer: “Eu acho que faltam alguns
parafusos na cabeça da minha mulher”!
E pode ser verdade. Por que ela está deste
jeito? Porque o homem não apertou os
“parafusos emocionais” da esposa.
“Ela não regula bem”! Diz o marido. Então
cuide dela, aperte os parafusos com
carinho. Existem “parafusos” que só o
cônjuge pode ajustar (não queira que
outros façam isso por você).

O homem deve ajudar a manter o
funcionamento emocional da
esposa e a esposa do marido.
Vamos lembrar daqueles abraços
carinhosos que recebemos no tempo de
namoro. As palavras de afirmação e os
16
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presentinhos que surpreendiam sua amada?
Isso tudo fazia com que o emocional dela ou
dele ficasse ajustadinho. Naquela época
você apertava os “parafusos” em seus
braços, ela estava firme emocionalmente e
por isso você a escolheu.

A falta de apertões carinhosos
causa desajuste emocional no
homem e na mulher.
Ao invés de apertar, muitos soltam ainda
mais. Rir das decisões ou opiniões do seu
cônjuge é uma forma de soltá-los. O deboche
deveria ser uma prática desconhecida entre
o casal. Gosto da frase que diz:
Nunca ria das escolhas de sua esposa...
Afinal, você é uma delas!
A Bíblia diz:

“O marido conceda à esposa o que lhe
é devido (amor, carinho...), e também,
semelhantemente, a esposa, ao seu
marido.” 1 Co. 7.3 (NTLH)
Esposa, você acha que seu marido não é o
mesmo que era no tempo de namoro? Seja
você a mesma namorada carinhosa que era.
Conceda a ele o que ele está precisando.
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Faça-o sentir-se como um príncipe.
Antes de casar, as mulheres fazem os
namorados se sentirem príncipes
encantados. Pouco depois do SIM, eles
passam a se sentir como sapos inúteis.
Elogie suas qualidades
e não destaque as imperfeições.
Você vai sentir que ele ficará bem mais firme
emocionalmente e muitos “ruídos” sumirão.
Seja novamente a namorada que esforçavase para ganhar o coração do namorado.

Você vai se surpreender.
Faça um teste por 30 dias!

Conheça o som do “motor”
O carro que eu estava dirigindo fazia um
pequeno barulho no motor. Levei ao
mecânico, que em alguns segundos pode
dizer qual era o problema. Aquele mecânico
trabalha há anos no ramo e conhece muito
bem o som dos motores daquele modelo.
O que faria um mecânico novato? Trocaria
várias peças, gastaria muito tempo e
dinheiro. Mesmo assim poderia não ter
18
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resolvido o problema. A experiência e a
intimidade com aquele tipo de carro fez toda
a diferença.

Sua esposa não foi feita em série!
Você terá que conhecer o
som que só ela faz. Muitos
pensam que “mulheres e
homens são todos iguais”,
em algumas coisas pode
ser verdade, mas nos
detalhes mais importantes, não. O palpite que o
amigo ou amiga lhe der,
pode ser o terror para
vosso casamento.
Por quê? Porque ele tem outro “modelo”.
Isso é o interessante e gostoso do casamento. Cada um deve conhecer o seu
modelo! Escutar com atenção o som do
coração do cônjuge.
Com os anos você se tornará um
especialista em seu modelo. Pequenos
detalhes farão com que você saiba o que
está acontecendo, antes mesmo de ouvir
uma só palavra. Um olhar de canto; um
NÃO DEIXE O SEU CASAMENTO FU N
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suspiro mais longo. Estas coisas já serão um
raio-x completo, que acusará o problema que
deve ser resolvido.
Estou casado há onze anos e não foram
poucas as vezes que briguei com minha
esposa, por não compreendê-la profundamente. Hoje já está melhor, mas continuo me
especializando.

Quem troca constantemente de
“modelo” nunca se especializa.
Desistir sempre que surge um problema fará
com que nunca se aprenda a resolver
conflitos.

Ela é Touch
Muitos acham que a mulher funciona como
uma máquina. Apertando um botão ela lava
a louça. Apertando outro, ela lava a roupa.
Quando vão dormir, querem apertar o botão
do amor, achando que ela imediatamente
vai fazer o que ele quer. Não é assim que
funciona. O homem pode até ser mais
“mecânico”, mas a mulher não. Como diz o
versículo: “tratem-nas (as esposas) com
honra, como parte mais frágil.” 1 Pe 3.7
Ela é sensível ao toque. Não tem botões
20
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mecânicos. Ela é touch, como o navegador
GPS dos carros mais novos! Vários toques
precisam ser dados até que comece a
navegar. Se você descobrir bem onde deve
dar os toques, este navegador conhece o
caminho até para a lua. (me empolguei na
comparação).
Nisso nós homens falhamos. Queremos
saber qual é o problema e resolver rapidamente. “Porque você está chorando? Digame que eu resolvo”! Mas, ela não gosta de
ser resolvida tecnicamente, antes deseja ser
compreendida emocionalmente.
Esposa, seu marido também é peça única e
precisa ser compreendido pessoalmente.
Dedique-se ao máximo para se especializar
neste modelo. Conheça bem, sinta o ronco
do “motor”. (Espero que ele não ronque a
noite, mas não é deste ronco que estou
falando).
Conheça o som dos sentimentos. Ganhe
intimidade com o coração dele. Talvez ele
chega muito cansado e irritado do trabalho,
porque realmente as coisas não estão fáceis.
Ao chegar em casa, ele espera encontrar
uma esposa e não uma patroa. Use sua arte
feminina para acalmá-lo.
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Antes de atacar, escute e se necessário
deixe ele quieto por alguns minutos, até que
esteja pronto para um diálogo.
Caso seu marido seja jovem, então você tem
um modelo novo. Daqui algum tempo ele
será um usado. Mas, continue cuidando dele,
logo ele se tornará um modelo antigo e bem
valorizado. O antigo bem cuidado, pode valer
mais do que muitos novos. Posso até
imaginar você dizendo daqui alguns anos:
“Não existe modelo novo tão bom quanto
o meu maridão”!

De olho no painel
Tem alguma luz piscando?
Não ignore achando ser apenas “uma
luzinha”. Ela esta indicando algo de errado no
sistema. Faça o que for preciso antes de
seguir viagem. Seu marido está
com a “luz vermelha” piscando? Irritado, impaciente ou
ansioso? Talvez ele esteja apenas
precisando do seu “combustível”.
Em nossa casa brincamos com
nossas filhas dizendo que cada
um tem uma “bateria do amor”.
22
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Quando digo que estou com a bateria fraca,
as filhas vêm correndo e me abraçam até
que eu faço um som sinalizando que
encheu. Assim também elas, muitas vezes
precisam que eu as abrace até que se
sintam cheias de amor novamente.
O homem e a mulher também possuem um
“tanque do amor” que precisa ser reabastecido. Normalmente o homem esvazia seu
tanque mais rapidamente. Não sei por que
isso é assim. (Vou perguntar para Deus
quando eu chegar lá). Só sei que o homem
não pode ficar sem o combustível, nem a
mulher. Por isso a Bíblia adverte:
“O marido cumpra o seu dever para
com a sua esposa e da mesma forma
também a esposa o cumpra para com o
marido. A mulher não pode dispor de
seu corpo: ele pertence ao seu marido.
E da mesma forma o marido não pode
dispor do seu corpo: ele pertence à sua
esposa.” 1 Co 7.3-4 - Versão Católica
O corpo da mulher deve ser o único posto
que abasteça o marido e vice versa.
Segundo este texto bíblico, um não pode
negar “combustível” ao outro.
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Diferente do que se ouve: “Quero casar pra
ser feliz”. A Bíblia diz que sua tarefa é fazer o
outro feliz. Você casa para abastecer o outro.
Se isso acontecer de ambas as partes, não
será maravilhoso? Portanto, fique de olho nos
pequenos sinais que demonstram aquilo que
o outro precisa. Observe!
Lembro-me de um senhor totalmente
alcoolizado dentro do seu carro na avenida de
nossa cidade. O carro estava dando estouros
assustadores. Eu achei que o carro iria pegar
fogo pelo barulho e a fumaça que se podia ver.
Mas, aquele homem continuava sentado
dentro do carro, acelerando o motor ao
máximo e xingando o carro que não andava.
Embriagado, ele não tinha mais sensibilidade
nem percepção dos fatos.
Muitos são assim no casamento. O cônjuge
está soltando “fumaça”, quase se esgotando emocionalmente, mas a outra parte não
percebe. Pior ainda, xinga porque não
“funciona” como deseja.
Resolva os pequenos problemas sinalizados
no “painel” do seu casamento, caso contrário,
trocará de “carro” a vida inteira. Chegará ao
ponto de achar que nenhum funciona e
terminará sua vida “a pé”!
24
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Cuide da lataria
Ela também faz parte do carro!
Não quero supervalorizar a “lata”.
É o motor que faz o carro andar.
Mas, não podemos menosprezar
nosso corpo e nossa aparência
após o casamento. Um bom
polimento faz bem aos olhos!
Tanto o homem quanto a mulher, não
podem deixar de se cuidar só porque já
conseguiram o SIM.
A noiva casa com um noivo de 70 kg. Mas em
pouco tempo tornam-se 120 kg. Até os pés da
cama sentem o impacto. Como ela não vai
sentir? Por favor, me entendam. Não estou
falando de problemas de saúde ou até
acidentes que prejudicaram o estado físico.
No caso da mulher, depois de uma
gravidez, uma porção da beleza da mãe
sempre é transferida para a nova vida
que ela gerou.
Em recompensa, a mãe ganha uma beleza
interior incomparável. O verdadeiro amor
sempre superará todas estas mudanças
naturais. Meu desejo é apenas lembrar de não
“relaxar” com seu estado físico.
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Como vimos, o corpo do homem pertence à
mulher e o corpo da mulher pertence ao
homem (1 Co 7.4).

A mulher deve ter o direito e o incentivo
para se arrumar, comprar uma roupa
bonita e assim valorizar sua beleza.
Alguns homens quando andam pela rua,
acham as outras mulheres lindas. Elas
estão com um vestido bonito, um belo
sapato e um batom delicado. Mas, quando
a sua própria esposa quer se cuidar. “Não
precisa, deixe de bobeira”! Depois fica
admirado que o encanto se perdeu.

Não é preciso exagerar com coisas
caras! (Como homem precisei destacar
esta frase). Um pouco de cuidado pode
26
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trazer de volta aqueles arrepios do tempo
de namoro.

No mínimo um bom banho!
Já ouvi mulheres se queixarem do marido
deitar sujo e mal cheiroso, esperando que
ela lhe de carinho. Corte as unhas, tire os
pelos do nariz (eu sei que dói), passe um
perfume suave, compre um pijama novo.
Não deixe seu cônjuge ter o sentimento de
ter que dormir com o alcoólatra da esquina.
Um marido bem limpinho e cuidado, com
certeza deixará a esposa orgulhosa e
animada.
Uma esposa cheirosa e arrumada, vai
animar o esposo a correr do trabalho direto
para casa.
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O real valor do matrimônio
Deixe-me falar um pouco mais sério. As
comparações foram apenas para simbolizar e
ajudar na compressão de alguns detalhes.
O matrimônio vale muito mais que qualquer
automóvel e precisa de muito mais cuidado.
“Nada, em toda a criação, está oculto aos
olhos de Deus. Tudo está descoberto e
exposto diante dos olhos daquele a quem
havemos de prestar contas”. Hb 4:13

Perante Deus, você não terá
que prestar contas sobre a
maneira que lidou com seu carro
ou com sua moto. Ele é um
conjunto de lata, borracha e
outros materiais que logo se
tornarão lixo. Mas, a alma do
seu cônjuge é eterna. Deus
soprou nele o fôlego de vida, com o desejo
que fosse bem tratado e amado. Você
provavelmente chegou, prometendo fazer
exatamente o que Deus deseja. Talvez, do
seu relacionamento já nasceram filhos.
Neles também se encontra o fôlego de
Deus. Como você tem cuidado deles?
Por que dedicamos todo este livreto para a
maneira que tratamos nosso cônjuge?
28
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Deus está mais interessado em nosso
comportamento dentro de casa do que
dentro da igreja.
Veja o que a bíblia diz:
“Se alguém não cuida de seus parentes, e
especialmente dos de sua própria família,
negou a fé e é pior que um descrente”.
1Tm 5.8

Declarar-se “fiel” a Deus, mas não à esposa é
autoengano. Ser “religioso”, mas descuidado
com o cônjuge é hipocrisia.
Cuidar da família
é cuidar da própria salvação.

Pai, você promete que nunca vai
trair a minha mãe?
Certa madrugada nossa filha Sarah de sete
anos, acordou de um pesadelo. Minha sogra
que estava com ela naquele noite, quase não
conseguia acalma-la. Ao perguntar por que
ela acordou tão assustada, Sarah respondeu
que havia sonhado que o pai tinha traído a
mãe e saído de casa.
As muitas histórias de separações das
coleguinhas de escola ficaram no subconsciente de nossa filha.
No outro dia, sentados à mesa, conversamos
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sobre o assunto. Sarah disse que foi o pior
pesadelo de sua vida. Logo depois de
relembrar, respirando fundo ela olhou nos
meus olhos e perguntou: “Pai, você promete
que nunca vai trair a mãe”? Em tom de
brincadeira eu disse que jamais o farei, e que
eu espero que a mãe delas também não o
faça. Assustada ela perguntou se isso existe.
“Existe o que filha?” Perguntei. “De uma
mulher trair o homem? Eu achei que só os
homens é que faziam isso”. Rindo, explicamos
que a maldade pode existir em ambos os
lados. Nossa pequena Nicolle pediu a palavra
e deixou seu conselho final. Gesticulando
beijos com as mãos ela disse:
“Então, vocês tem que se
cuidar e namorar bastante!”
(Pedi para ela repetir o gesto para a foto)

Com quatro anos, ela
sabe que precisamos
estar bem “abastecidos”
de amor para vencer as
tentações lá fora. Não
foram poucas as vezes
que Nicolle apagou a luz e
fechou a porta do nosso
quarto pedindo que nós
namorássemos.
30
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Evite o pior pesadelo
Estatisticamente existe mais de 50% de
chance de você já ter vivido o pesadelo de
uma separação. Como vítima ou vilão, eu
não sei. (Normalmente o outro foi o culpado)
Este livrinho é como uma gota de água sobre
a chapa quente da realidade dos matrimônios brasileiros. Mas, se esta gota de Deus
cair sobre seu coração, um frescor
agradável será sentido em sua casa. Para
as estatísticas nacionais mudarem, transformações precisam acontecer em cada lar
brasileiro.
O passado não pode ser mudado, mas:
O amanhã é uma pagina em branco
que espera as cores de sua escolha.
Eu lhe convido a tomar hoje a decisão de
pintar esta “pagina” com a beleza de Deus
sobre a vida de sua família.
.
Oração: Deus perdoe-me se falhei no
cuidado de minha família. Ajuda-me a
investir no meu relacionamento, compreender e reconhecer as necessidades do meu
cônjuge. Amém.
Pr. Isaí Marcelo Hort
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