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Ecos de Munique Alemanha!

 Iniciamos a 2ª edição do livreto 
“Desenvolva seus talentos conjugais” 
com uma carta que recebemos de Munique, 
como sinal das bênçãos sentidas na 
Alemanha pela leitura e estudo do tema, 
escreveu Frank da Costa, ex-major da 
Angola - África, residente em Munique:  
 Desde minha chegada à Alemanha orei 
e preguei Palavra para uma senhora, cujo 
marido era muçulmano, alcoólatra, 
incrédulo e que não queria ouvir o nome de 
Jesus. Que bom ter recebido o livreto 
D E S E N V O L V A  S E U S  T A L E N T O S 
CONJUGAIS. Esse livreto me ajudou para 
poder orientar um casal.  Quando a esposa 
começou a praticar o que diz no livreto, 
conseguiu restabelecer o diálogo dentro de 
seu lar. 
 Hoje o Sr. Nsingi Mbiyavanga Gabriel é 
nosso irmão em Cristo Jesus. Passou muito 
tempo, mas em um retiro Deus tocou o seu 
coração e ele pediu o batismo. Em julho 
deste ano, tomou a decisão de abandonar o 
álcool. Sua esposa e os filhos começaram a 
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agradecer a Deus pelo impossível que ELE 
tornou possível. Eu lhe disse: “No mês de 
dezembro faz muito frio, porque não esperas 
pelo menos até o mês de maio com o 
batismo?” Ao que ele me respondeu: “Não 
quero anular essa decisão. Muitos anos eu 
andei perdido nas bebidas, mesmo caindo na 
neve eu estava agarrado com o vício. Para 
que o meu nome seja registrado no Livro da 
Vida, não espero mais.  Quero ser um novo 
Gabriel no ano 2009. E que o dia 25 de 
Dezembro seja o início do primeiro ano da 
felicidade da minha família.” Infelizmente 
e l e  n ã o  f a l a  p o r t u g u ê s ,  e l e  é  d a 
nacionalidade congoleza e fala francês, sua 
esposa é angolana e fala português. Por isso 
conseguiu ler nossa literatura e colocar em 
prática os ensinamentos que nele encontrou.
 F a v o r  m a n d a r - n o s  o  l i v r e t o 
“Desenvolva seus talentos conjugais” que 
terei de enviar para França, Irlanda, 
Portugal, Noruega, Suíça, Áustria e tentar 
colocar essa palavra chave para vários lares 
semidestruídos nessa matéria.

Frank da Costa,  Munique -  Alemanha.
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Desenvolva seus talentos 
conjugais!

 Na Bíblia encontramos a parábola de 
um homem que saiu de viagem e entregou 
cinco talentos a um empregado, a outro 
dois e ao último, um único, afim de que 
com eles negociassem. Mt. 25: 14 – 21  
 Deus vai pedir prestação de contas 
no Juízo Final, de nossos talentos 
conjugais que recebemos ao nos unir com 
nossa esposa. 
 A vida conjugal é o maior “talento”, o 
dom mais elevado de Deus para o casal. 
Podemos até dizer que este foi o único 
“pedaço” do paraíso que Deus permitiu 
que o primeiro casal levasse, quando foi 
expulso do Jardim do Éden. 
 É trabalhoso desenvolver uma vida 
conjugal saudável e isso exige muitos 
sacr i f íc ios  f ís icos,  in te l igentes e 
emocionais! 

Deus vai pedir prestação de contas de nossos 
talentos conjugais, que recebemos ao nos unir

com nosso cônjuge.
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CAPÍTULO I 
Os talentos conjugais

do marido

 Segundo a lei de Moisés o primeiro 
compromisso do homem foi: 

Promover felicidade para a esposa.

 Deut. 24:5 diz: “Homem recém- 
casado não sairá à guerra, nem se lhe 
imporá qualquer encargo; por um ano 
ficará l ivre em casa e promoverá 
felicidade à mulher que tomou”. 
 Como o esposo pode “promover” 
felicidade para sua esposa durante toda a 
vida conjugal? 

Três dicas:

 1ª - Um beijinho no pescoço vai deixar 
ela toda arrepiada.
 2ª - Usar sempre que possível, um 
bom antitranspirante.
 3ª - E o mais difícil: Dar um beijinho 
carinhoso no pescoço, depois das bodas 
de ouro. 
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 Vamos falar sério:
 Promover a felicidade da esposa é 
inspirar confiança sem deixar dúvida da 
fidelidade durante 50 anos. (Pode ser 
necessário ainda mais).
 A felicidade da esposa é saber: “Meu 
esposo é somente meu".

Promover felicidade conjugal 
significa mostrar a aliança

 Quando uma outra, com um piscar de 
olhos, procura roubar a felicidade da sua 
esposa, mostre a aliança conjugal, e este 
gesto pode fazer um ponto final no 
assédio. 
 O c a s i o n a l m e n t e  o s  h o m e n s 
precisam fazer este gesto, para se livrar 
dos seguranças de casas de prostituição, 
em ruas centrais em grandes cidades, 
para livrar-se da “promoção da casa”.
 Promover felicidade conjugal é fazer 
a esposa amanhecer todos os dias com a 
certeza: “Meu marido não me traiu, 
também não depois de 50 anos".
 Desenvolver seu talento conjugal 
como esposo e promover felicidade, é:
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Oferecer segurança para a esposa.

 Por maior que seja a esposa, ela 
deseja olhar para cima quando se refere 
ao seu marido.
 Por mais musculação que a esposa 
possa fazer, ela deseja mostrar para os 
braços fortes de seu marido, e assim se 
sentirá segura.
 Desenvolver felicidade para a esposa 
é demonstrar firmeza na fé, na integridade, 
na ética e moral. 
 Não há maior felicidade duradoura 
que aquela que durante 50 anos não 
decepciona, na fé, integridade, moral e na 
ética.
 Desenvolva seu talento de sacerdote 
do lar, promovendo a felicidade espiritual 
de sua esposa, e ela será verdadeiramen-
te feliz, não só durante um ano, mas em 
toda sua vida.
 Talvez algum homem já pensou: 
“Será que o pastor não vai dar nenhuma 
chance para a felicidade sonhada para a 
lua de mel?”. Vamos falar disso em outro 
ponto.



Desenvolva seus talentos conjugais 7

Desenvolva o seu dom conjugal

 Mt. 19: 4 - 6 “...deixará o homem pai e 
mãe e se unirá a sua mulher, tornando-se 
os dois uma só carne. Portanto o que Deus 
uniu não separe o homem”.
 Marido você acha que tem este 
“talento” de unir-se a uma mulher? 
 Os homens devem pensar consigo: 
“Pastor, para que você acha que eu 
casei?” Espere um pouco, não é tão 
simples assim.
 Um sábio disse: “Eu não admiro que 
um homem se apaixone por uma mulher, 
mas fico maravilhado quando vejo o 
homem se apaixonar durante 50 anos, 
pela mesma mulher”.
 Há homens que se unem com várias 
ou t ras  mu lheres .  I sso  se  chama 
“prostituição”.
 Unir-se com uma mulher para sempre 
se tornando uma só carne, isso se chama 
de: “Casamento”.
 Na noite da lua de mel, (não antes) o 
homem deve começar a desenvolver o 
dom de “unir-se” a sua mulher.
 Separar-se é muito fácil: É só não se 
unir mais ao anoitecer do próximo dia.
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Unir-se à sua esposa é arte!

 Esta arte precisa ser desenvolvida dia 
após dia. Não é só no começo que é difícil, 
depois dos 25 anos pode ser mais difícil 
ainda, e como será depois das bodas de 
ouro?
 O pai do Pastor Robert Christensen, 
de Seattle - USA, depois de mais de 50 
anos de casado disse para seu filho: 
“Estes são os dias mais difíceis de minha 
vida conjugal”. Pois sua esposa sofria do 
mal de Alzheimer.   
 O pianista que não ensaia todos os 
dias, em breve perde sua profissão e ele 
precisa ensaiar oito horas por dia.
 Os cônjuges precisam ensaiar 16 
horas por dia. O restante desejo que 
consigam dormir, até pode ser um nos 
braços do outro.

Promover a felicidade para a esposa é 
fazê-la acordar todas as manhãs com a 
certeza: “Meu marido não me traiu.”
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Marido ensaie as palavras
para entrar na casa

 Esposa engenhe uma recepção 
carinhosa quando ele volta.
 Qualquer cachorrinho sabe fazer uma 
fantástica recepção para o seu patrão, que 
volta cansado e talvez sujo do trabalho!
 Mas, quando se encontra com a 
“querida” esposa ela grita de longe:
 -  “Olha hora meu bem!” 
 -  “Você não tem mais relógio?”
 - “Esquente sua comida, já está na 
geladeira”.
 Algumas até trancam a porta da casa 
e o coitado do “querido” esposo precisa 
suplicar para poder entrar em sua casa,  
depois de duros trabalhos.
 M a r i d o  e n s a i e  u m  “ n o v o ” 
acasalamento a cada oportunidade que 
você tem.
 Desenvolva seus dons ao ponto que 
se torna um artista para chegar aos 50 
anos de “profissão”.
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Desenvolva seus talentos conjugais 
para amar a esposa

 A Bíblia diz: “Marido, ame a sua 
esposa assim como Cristo amou a Igreja e 
deu a sua vida por ela”. Ef. 5: 25.
 No dia do casamento o noivo diz: “Ah 
pastor, deixa pra mim. Gosto deste talento. 
Vou amar minha querida até a morte”.
 Até o dia do casamento o amor para 
com a namorada ou noiva foi um privilégio, 
porque ela piscou para você que hoje é 
seu marido e virou a cara para outros 
pretendentes. Mas, depois de sair de 
diante do altar da cerimônia nupcial, o 
amor conjugal é um compromisso 
assumido.

Marido ensaie um “novo”
acasalamento a cada

oportunidade que você tem.
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Por que Bíblia precisa ordenar aos 
maridos que amem suas esposas?

 Infelizmente muitos desaprendem o dom 
de Deus que receberam no casamento. 
 Foi puro amor! Paixão! Saudade noite e 
dia! Mas, depois do casamento esta paixão 
deve ser desenvolvida como o dom do 
pianista:
 Amar a esposa é uma arte. É talento que 
se pode perder e pode desaprender por 
falta de treinamento. 
 É preciso treinar para manter o amor 
conjugal.
 É preciso procurar “lenha” para colocar 
neste fogo. 
 É preciso juntar as “brasas” para manter 
a força e o vigor da chama do amor.
 O mesmo vale para o empenho que 
deve fazer a esposa. A mulher não pode só 
esperar que o marido traga todo o “carvão” 
para fazer um “churrasco” para o “dia dos 
namorados”.
 Só tem amor quem coloca novas brasas 
no fogo, e cuidado para não colocar  
“carvão” molhado e esperar mais amor na 
vida a dois. 
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 Brasas úmidas da esposa podem até 
apagar as chamas do marido que vem 
“ardendo em amor”.  

O que são “brasas” úmidas?  
A recusa um beijinho na cozinha. 
A reclamação por cada minuto de atraso. 
A “geladeira” constantemente de porta a 

aberta na cama do casal.
 Este frio que sai da “geladeira” causa um 
resfriado do marido que pode se tornar 
crônico e causar o início de uma tragédia 
conjugal.  

Marido você sabe amar sua esposa? 

 Na alegria e na dor, na fartura e na falta 
dos bens? É uma arte conseguir o amor da 
esposa na falta dos bens. Pois, neste nosso 
mundo de consumismo, o marido que 
precisa dizer: “Querida, não vai dar pra 
comprar...”, já está condenado a receber 
fortes críticas de toda família. 
 Muitos casamentos ruíram no momento 
da falta de alguns bens. 
 O casal fez questão de chegar à 
cerimônia colorida de flores, para no altar 
dizer: “Prometo amar meu cônjuge na alegria 
e na dor, na fartura e na falta dos bens até a 
morte os separar”. 
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 Mas, na primeira crise financeira os 
maridos precisam suportar fortes críticas; na 
segunda eles sofrem os ataques dos sogros 
e na terceira crise, só um milagre salva os 
coitados dos maridos. 
 Que Deus nos ajude a superar, tanto as 
primeiras como as últimas épocas financei-
ras difíceis. 
 No princípio tudo pode ser fácil, quando 
pai e mãe suprem as necessidades logo 
depois do casamento, mas, até a velhice 
podem surgir épocas de crises financeiras.
 O casal deve manter acesa a chama do 
amor conjugal na falta dos bens, como fez 
questão de prometer diante do altar do 
Senhor.  

Desenvolva seus talentos sexuais
no casamento

 A Bíblia diz: “O marido deve cumprir os 
seus deveres conjugais, para com a sua 
mulher, da mesma forma a mulher para com 
o marido.” 1 Cor. 7: 3.
 Você conhece os “deveres” conjugais? 
 Estes “talentos” conjugais não valem 
somente para a lua de mel, mas para os 
próximos 50 anos, ou mais.
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Homem cumpra seu papel
como marido!

 Dá para imaginar que isso é assunto 
da Bíblia Sagrada? Alguns acham que 
devem fechar a cortina para Deus, quando 
finalmente vão deitar com a esposa na 
cama.
 No começo isso é assunto tão 
emocionante, mas mais tarde f ica 
diferente.
 Quando os visitantes de nosso 
casamento foram todos embora, foi uma 
emoção inesquecível levar a noiva para o 
quarto conjugal da lua de mel, na casa da 
sogra.
 Você sabia que o dom da união 
sexual é o maior “dom” que  Deus deu ao 
casal? 
 É  um “ ta len to”  que deve ser 
desenvolvido com sabedoria, delicadeza e 
mu i to  cu idado  com sua  esposa ; 
unicamente com ela. 
 Aqueles homens que tem outras 
mulheres não são felizes em sua vida 
conjugal.
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Tristeza por desacertos sexuais

 As lágrimas de maior tristeza que eu vi 
verter dos olhos de esposas, caíram em meu 
escritório porque os maridos não souberam 
cumprir seu dever conjugal na cama!
 Você sabe o que representa para a 
senhora de 20 anos de idade, e também 
para aquela de 50 anos, quando o marido 
vem, satisfaz sua felicidade e dá as costas 
dizendo: “Boa noite querida?” Você sabe o 
que representa quando o marido não sabe 
ser delicado e não tem tempo para a esposa 
neste momento?
 Esposa você sabe que terror acontece 
na alma de sua amigas, cujos maridos 
voltam do trabalho e já estão satisfeitos? 
Mas, aquelas que tem marido fiel, preferem 
oferecer as costas geladas para o esposo, 
que voltou sonhando com o amor de sua 
esposa naquela noite. E isso pode sair muito 
mal.
 Você sabe o que representa se seu 
marido não precisa de satisfação conjugal? 
Vou limitar minhas considerações sobre este 
assunto. 
 Não existe “experiência” sexual antes 
ou fora do casamento, que seja útil para um 
casal que deseja conviver 50 anos.
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É preciso descobrir individualmente os 
segredos da felicidade

 Cada casal deve conseguir o NOW 
HOW (saber como fazer) da felicidade de 
sua cama.
 A felicidade conjugal é o segredo do 
casal. Este deve ser segredo de “Estado” 
guardado a sete chaves. 
 Não faça sua felicidade conjugal 
depender de livros ou filmes eróticos. Isso 
só poderia ensinar felicidade artificial que 
gera cobranças de ambos os cônjuges.
 Felicidade conjugal deve ser um 
segredo que é desenvolvido pelo casal e 
que não deixa as receitas para ninguém.

O segredo da 
felicidade conjugal é o 
novo “segredo” que o 
casal descobre a cada 
novo dia até a velhice!
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CAPÍTULO II
Esposa desenvolva seus 

talentos conjugais!
 Vamos tomar carona com o talento do 
marido que analisamos em capítulo 
anterior: 

O talento da esposa é promover a 
felicidade do seu marido.

 

 A Bíblia diz: “O marido deve cumprir os 
seus deveres conjugais para com a sua 
mulher, da mesma forma a mulher para com 
o marido.” 1 Cor. 7: 3.
 Infelizmente as “estranhas” fazem de 
tudo para promover felicidade para os 
homens que as procuram. As esposas 
faci lmente esperam os “talentosos” 
encantos do marido.
 Maridos acostumados a ser “servidos” 
por profissionais do ramo, dificilmente 
conseguem ser felizes com suas esposas, 
depois de tantas experiências enganosas.
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 Pois lá fora foram os reis do “harém” e 
em casa não tem rei nem rainha, também 
não concubina ou profissional do ramo. 

Os cônjuges são servidores de
amor um para com o outro.

 Esposas o que vou escrever nas 
próximas linhas, eu gostaria de sublinhar 
com as lágrimas que já verteram de meus 
olhos com pessoas desiludidas em seu 
casamento:

Três conselhos: 

 1° - Esposa vá ao encontro do seu 
marido no leito nupcial. 
 2° - Esposa promova a felicidade de 
seu esposo em sua casa e na cama 
também.
 3° - Esposa não faça seu marido 
chorar de “saudades” atrás de suas costas 
frias, dormindo na mesma cama.
 Espero que os homens saibam ser 
carinhos, compreensivos, cavalheiros e 
saibam desenvolver e multiplicar seus 
“talentos” conjugais. Para isso é só investir 
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no desenvolvimento de seu dom natural 
para com suas esposas durante toda a 
vida.
 Agora tenho um assunto que está fora 
de moda no século XXI: Posso anunciar 
um velho talento feminino que a Bíblia 
recomenda? Ou vamos arrancar estas 
páginas da Bíblia Sagrada?

O talento da submissão
ao marido

 Este é um talento, “presente de Deus” 
que a esposa recebeu para ser a 
auxiliadora do seu marido. 
 É quase incrível que o apostolo Paulo 
sol te i ro,  d iz:  “As mulheres sejam 
submissas aos seus próprios maridos, 
como ao Senhor”.  Ef. 5: 22.  
 Pedro que tinha até sogra disse: 
“Mulheres sede vós, submissas a vosso 
próprio marido...” 1 Pedro 3: 1. 
 Não quero ditar uma lei. Estou 
entregando-vos vosso direito, o talento 
feminino, vosso dom de Deus.
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O privilégio de ser submissa!

 Convido as senhoras a imaginar o 
prazer que toda esposa sente ao poder 
olhar para cima e dizer: “Este é meu 
esposo!”. 
 Você consegue sonhar algo mais 
belo, que poder deitar sua cabeça no 
ombro do esposo, sendo abraçada 
carinhosamente por ele, ainda depois de 
50 anos de vida conjugal? 
 A esposa que é submissa ao marido, 
vive protegida de alguém que é mais forte 
que ela. No momento quando ela tem um 
bebê; está cuidando dos filhos; não está se 
sentindo bem; nestas horas que a esposa 
sente como é bom ter alguém para cuidar 
de suas necessidades femininas com 
braço forte.
 

Mulheres confiem em vossos 
maridos! 

 Dando lhes oportunidades de 
desenvolvimento de sua autoconfiança e 
atuação protetora responsável. Confiança 
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é talento que pode ser multiplicado para 
produzir o dobro.
 Quanto mais você fizer de seu 
esposo, o tanto mais ele pode lhe proteger 
e dar segurança.
 Há mais de 30 anos, como jovem 
pastor, eu fui visitar o Pastor Jan Serfas. 
Em sua casa estava somente a sua 
esposa e quando ela falava de seu 
esposo, se referia a ele dizendo: “O pastor 
Serfas...” Em meus ouvidos jovens 
ressoavam aquelas palavras de respeito 
de sua esposa: “O pastor Serfas...” Não: 
“Meu velho...” ou “O Jan”. Ele era o senhor 
pastor Serfas.
 A esposa que ergue seu marido vai 
ser erguida pôr ele da altura de onde ela o 
colocou e ficará muito mais elevada que o 
próprio marido, pela nobreza de sua 
consideração diante de filhos e amigos. 
 Será difícil ser submissa com esta 
compreensão? A esposa que age assim 
será princesa até a morte os separar!
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Desenvolva seu dom de
beleza interior!

 A Bíblia recomenda: “Esposas, a 
beleza de vocês não deve estar nos 
enfeites exteriores, como cabelos 
trançados, jóias de ouro ou roupas finas. 
Ao contrário, esteja no ser interior, que não 
perece, a beleza demonstrada num 
espírito dócil e tranquilo, o que é de grande 
valor para Deus”. 1 Pedro 3: 3 - 4. 
 O talento maravilhoso da beleza da 
mulher deve estar no interior.
 Certamente o apóstolo Pedro não 
tinha nenhuma encrenca com o exterior, 
mas e le  quer ia  que as mulheres 
desenvolvessem uma beleza interior    
q u e  p e r m a n e c e  t a m b é m  c o m  o 
envelhecimento.

A beleza da esposa deve ser 
desenvolvida em sua alma

 A mulher que anda muito emperiqui-
tada e procura ser a “Miss Beleza” entre as 
amigas, facilmente pode criar desconfian-
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ça de seu esposo. Ele pode chegar a temer 
que ela vá encantar outros homens, com 
más intenções para com a sua esposa. 
 A Bíblia diz que: “Deus dá grande 
valor a um espírito dócil e tranquilo”. 
Procure desenvolver a beleza de sua 
alma. Esta é a beleza que a Bíblia reco-
menda para as mulheres.

O dom da beleza interior é dom de 
Deus para as mulheres

 Mas, elas gastam tempo e dinheiro 
com seu exterior, (tudo bem) mas 
lamentavelmente chegam a perder a 
nobreza interior.
 Esposa, o maior orgulho de seu 
marido será sua beleza interior, em todos 
os momentos e em todas as idades. Sem 
esquecer que o capricho corporal físico e 
higiênico não deve faltar. 
 Acredito que nenhum marido ficaria 
feliz, se ao ver sua esposa cruzar a rua, 
ouvisse homens assobiando atrás de sua 
“bela” esposa.
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 Mas, se ele percebe a beleza de uma 
“Miss beleza interior” entre senhoras 
jovens ou idosas, isso será motivo de 
orgulho e de satisfação para seu esposo.

A sociedade necessita de
belas mulheres!

 Mulheres belas no seu interior e       
no comportamento onde quer que 
estejam. Desenvolver a beleza interior 
com nosso “talento” é possível somente 
pela graça de Deus.
 Esposa desenvolva o seu dom 
feminino e divino, multiplicando sua beleza 
interior. Devolva a Deus o dobro da beleza 
do vestido de noiva mais encantador do 
mundo, com uma beleza interior que se 
mostra em sua vida conjugal.

A “Miss Beleza Interior”
é o orgulho do esposo e da 

sociedade!
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Onde encontrar um salão de 
beleza interior?

 O “salão de beleza interior” é uma 
igreja bíblica. O “espelho” é sua Bíblia 
Sagrada. O “pente” e a “tesoura” são as 
mensagens bíblicas de pessoas sinceras 
diante de Deus e de sua Palavra. Os 
joelhos postos no chão em oração pelo 
esposo e os filhos, se Deus os concedes, 
podem mudar o semblante de uma 
senhora. 
 A “beleza” de muitas mães foi o 
carinho que acompanhou seus filhos. 
Infinitamente muitos doutores, esquecem 
que os esforços de suas mães, que vigiava 
em longas noites de oração, o filho em 
febres altas e em perigo da vida. Esse foi o 
“salão de beleza” de vossas mães.
 Doutor, fazendeiro, empresário, 
homens e mulheres importantes de nossa 
sociedade, não esqueçam que vossas 
mães estiveram longas horas de vigília no 
“salão de beleza” mais importante, 
cuidando de vossas almas para que vocês 
tenham a prosperidade que hoje estão 
desfrutando.
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CAPÍTULO III
Esposa desenvolva o dom 
de ser boa dona de casa

 Paulo diz: “Quero que (as viúvas mais 
novas) casem criem filhos e sejam boas 
donas de casa...” 1 Tim. 5: 14 b 
 A o  p r e p a r a r  u m  s e r m ã o  d e 
casamento, eu chego a sonhar com o 
modelo de casa que desejo para o jovem 
casal:
 Casa com suíte para o casal, dois 
quartos, uma cozinha pode até ser com 
máquina de lavar louça, lavanderia com 
uma boa máquina de lavar roupa, carro na 
garagem, e uma suíte para hóspedes. 
 Mas, com tudo isso faltaria o mais 
importante!  A boa dona de casa.
 A sociedade moderna está perdida no 
espaço e os filhos estão jogados na rua por 
que nos faltam as boas donas de casa.
 O mais perfeito enfeite para uma 
menina de 12 a 14 anos é um avental 
diante de um fogão aprendendo o que sua 
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mamãe ensina. Pode ser fogão a lenha, 
elétrico, ou forno de microondas. 

A casa é laboratório da
felicidade conjugal!

 Esposas vocês sabem que a cozinha 
mais simples, com um fogão e algumas 
panelas, pode produzir o mais alto “calor” 
de amor no peito de seu esposo?
 O amor do marido passa pelo 
estômago! Boa comida gera uma mente 
encantadora de sonhos, que faz o sangue 
circular forte pelas veias e o calor do 
coração do maridão, fica fervendo de amor 
pela boa cozinheira. 
 Esposa eu posso pedir em nome de 
seu marido, o amor de sua vida? 

-  Seja uma boa dona de casa! 
- Ame a sua casa, cozinha e seu 

quarto conjugal. 
- Ame o jardim de sua casa. Plante 

grama, flores e cuide de seu lar.

O amor do marido passa 
pelo estômago!
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Marido, faça de sua casa 
um Altar do Senhor

 Pode ser que o mundo esteja 

virando Sodoma. E é isso que está 

acontecendo, mas em nossas casas 

podem entrar os anjos de Deus para nos 

proteger do juízo de Deus, que vai cair 

sobre os sodomitas. 
 Meu irmão e amigo, você que está 

comprometido com sua esposa, seja o 

sacerdote de Deus em seu lar. Seja 

também o conselheiro amigo e 

carinhoso de sua esposa.
 Marido coloque-se ao lado de seus 

pastores, como sacerdote da “tribo” da 

nova geração que se consagrou no 

sagrado laço do seu matrimônio. A igreja 

precisa de suas ideias, do seu trabalho 

voluntário e dê seu apoio financeiro para 

zelar por sua alma e família.
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Esposa ajude seu marido
como sacerdotes do lar

 Coloquem uma Bíblia ao lado do 
prato do esposo, na hora de servir a 
mesa. Deve haver um breve tempo para 
um devocional e momento de oração na 
hora de alguma refeição.
 A vida é agitada, mas toda casa 
precisa de um “sacerdote e de uma 
sacerdotisa” para ministrar uma palavra 
divina em sua casa ou ela será uma casa 
pagã e o medo e terror invadirá 
facilmente a sua casa, se faltar a graça 
de Deus.
 A esposa “Miss beleza interior” 
pode fazer a casa se transformar em um 
“castelo forte”, pelas palavras sábias de 
fé e amor de uma mulher que cuida do 
bem estar de sua família.
 Milhares de jovens nunca estariam 
nos presídios se tivessem tido mães de 
oração e uma disciplina cristã.
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