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ÍNDICE  PANORÂMICO 
01   Como orar ?  
02   Livres...para agir como convém  
 

03   Busque ajuda ao menor problema   
04    Estou de copo cheio ! 
 
05   Começa  só com um : você  !  
06   Por que ele mudou ?  Quando ele (a) vai mudar? 
 
07 – A angústia da espera pelo ideal que ainda não se concretizou   
08 – Que cara é essa ?  Você vive de cara feia??? 
 
09 – Gente insegura faz o outro se sentir seguro demais   
10 – Comunhão com Deus é vital   
 
11 – Amar a si mesmo : egoísmo esclarecido 
12 - Como seu parceiro prefere ser amado ?  
              - Respeite os valores dele   
 
13 – Sapo ou príncipe ? Bruxa ou princesa?  
14 – É como fazer a barba: tem de ser todos   os  dias !  
 
15 – Indispensáveis a qualquer mudança:  
        esforço, sacrifício e tempo   > Você está a fim?  Vai encarar?  
 
16 – Sapato apertado ninguém quer  : 
       >  não  ‘esprema’  seu cônjuge para se moldar a você 
17     Agradar ...  ao outro ! 1 Coríntios 7.32-34  
 
18 – Só  Jesus...  pode transformar a água em vinho    
19 – Anote as vantagens de estar casado com essa pessoa  
          ( esqueça os defeitos. Aliás, entregue-os a  Deus  )  
 
20 – Como é estar casado com você ???   
21 – Precisa agendar  um tempinho  exclusivo ... 
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22 – Acudindo à necessidade do outro   
23 –O defeito de todo ser humano: criticar para se sobressair  
 
24    Alimentar   a mente com o que é bom 
25 – Fidelidade  mútua  é não agir pelas costas, seja  no que  for    
 
26  Um aparte indispensável, antes de continuar : Deus estabelece  
       prioridades de acordo com as mútuas necessidades básicas :  
             > esposa submissa    >  marido lidera com amor   
 
27   Sem sexo, para que casamento?   
       > Não vos defraudeis mutuamente  
 28  Casei com uma pedra: ninguém quer uma pedra em seu sapato                    
                   ( só Deus dá um coração de carne, Ez 36.26  )   
 

29 –Aprendendo a ler nas entrelinhas : 
       -  reclamações e ira revelam áreas carentes.  
30 – ‘Estáticas’ no relacionamento: desprezo, ressentido, isolar-se   
          > Afastam você de Deus e  acabam afastando um do outro   
                   > Acerte-se com Deus, primeiro 
   
31 – O segredo:  priorizar o Altíssimo 
        - Buscar  primeiro o Reino de Deus, Mateus 6.33   
        - Trazer Jesus  para a família: ‘ onde estiver 2 ou 3 reunidos 
         em Meu nome, aí estou no meio deles ‘ Mt 18.18-20 
          ( Jesus no meio, une e  ameniza  as diferenças ) 
FIM    

Nota introdutória 

 Este é um resumo do livro CASAMENTO BLINDADO’_ ler o livro! 
> Dividido em reflexões para um mês para avaliar a sua realidade.    

SERVE DE DIRETRIZ  PARA  BOM RELACIONAMENTO EM GERAL 
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Serve, também, como  um indicador de brechas que podem vir a ser 
motivos de problemas e até mesmo acabar com o casamento.  

A Palavra diz : 
 ‘Melhor é serem dois do que um’  Ec 4. 9-12 e  Amós 3.3 

No entanto: ‘ andarão dois juntos se não estiverem de acordo?’  
 
E  adverte ‘ Concilia-te depressa com o teu adversário,     Mt 5.25 
     enquanto estás no caminho com ele; ( para não se dar mal) ‘    
 
pois:  ‘Se vós, porém, vos  mordeis  e devorais uns aos outros,  
           - vede , não vos consumais uns aos outros ’  Gl 5.15  
 
Afinal, Todo reino dividido contra si mesmo é devastado;     Mt 12.25 
 > e toda cidade, ou casa, dividida contra si mesma não subsistirá’ 

Este é um resumo que compartilha dicas de atitudes para tornar um 
casamento imune aos ataques do diabo, Mas, os princípios 
apresentados e atitudes sugeridas servem para qualquer tipo de 
relacionamento. Sigamos juntos, cada dia, com a mente e o coração 
abertos à direção do Espírito Santo  – x - 

Dia  01    Como orar ?  O que é oração? 

Primeiramente, o que não é: não é uma reza .Não é ler os Salmos. Não 
é seguir um ritual decorado. Não é algo ridículo, nem ‘de outro mundo’ 

Orar é simplesmente  falar com Deus e ouvir a Sua voz. Note: não só 
falar, pedir, mas também ouvir, perceber o que Ele lhe responde de 
volta. Esta resposta não é algo audível, pois Deus se comunica conosco 
através do nosso entendimento, ou seja, Ele nos leva a entender coisas 
de forma que não entendíamos ou percebíamos antes de falar com Ele. 
     Encontre um lugar reservado, onde não será interrompido. Ao orar 
pelo seu casamento, vida amorosa ( seja qual for o motivo) convém 
começar pensando em si mesmo:   Nós somos agentes de mudança 
nas pessoas ao nosso redor não por imposição  mas pelo  nosso 
exemplo  e atitude cristã 
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 . ‘Esposas ganham os maridos  ‘ sem palavras, pelo  porte ‘ 1 Pedro 
1.1-6   Portanto, a mudança  começa em VOCÊ , depois espalha-se 
para os outros.Fale com Deus e peça que lhe mostre onde você 
precisa melhorar como pessoa, como esposa, marido etc. Peça que Ele 
abra os seus olhos. Fale com toda a sinceridade e humildade. Imagine-
se como um estudante, um aprendiz. (  extr casamento blindado) 

#  O que Deus diz ... é um APARTE  trazendo  princípios da Palavra  

inspirado  na reflexão do livro .  A  Palavra fundamenta  a fé : ‘quem 
crê em Mim como diz a Escritura ‘ ( João 7.38)  Deus usa 
pessoas capacitadas para nos orientar mas Paulo disse a Timóteo : 
CONSIDERA ...( tudo o que ouvir, ‘coa’ pela Palavra) e o Senhor te 
dará entendimento em tudo ‘ 2 Tm 2.7  

  ' O Senhor DEUS me deu uma língua erudita, para que eu saiba dizer a 
seu tempo uma boa palavra ao que está cansado. Ele desperta-me 
todas as manhãs, desperta-me o ouvido para que ouça, como aqueles 
que aprendem' Isaías 50.4-5  ' Quem há entre vós que (1) tema ao 
SENHOR e (2) ouça a voz do seu servo?   Quando andar em trevas, e 
não tiver luz nenhuma, - confie no nome do SENHOR, e firme-se sobre o 
seu Deus' Isaías 50.10 

  

Dia 02    LIVRES...para agir como convém 

A salvação em Cristo é uma realidade espiritual. 

> Você já aceitou Jesus como Salvador pessoal? 

Ler João 1.12_  João 3.3,5,7 _  João 3.36  _ João 5.24 

 

Explico fases do que ocorre quando uma pessoa é salva: 
 
1-   a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos 
filhos de Deus, aos que crêem no seu nome; - João 1:12 acf.  
      SENHOR _ soberano do Universo: Mt 28.18 
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                           ‘Toda autoridade me foi dada no céu e na terra’ 

   JESUS _nome do homem sem ser pecador ( como Adão antes da 
Queda) que levou sobre Si o justo juízo de Deus sobre o pecado a fim 
de isentar o pecador da condenação de existir para sempre separado de 
Deus: ‘o Justo pelos injustos para levar-nos a Deus’ 1 Pedro 3.18  

 

    CRISTO_  o Descendente prometido em Gn 3.15 que veio’ esmagar a 
cabeça da serpente’ e foi ferido no processo.’ ‘despojando os principados 
e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles 
na cruz.’ Coloss, 2.15 atualizada 

 
2- ‘como dos ídolos vos convertestes a Deus, para servir o Deus vivo e 
verdadeiro, E esperar dos céus o seu Filho, a quem ressuscitou dentre 
os mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira futura’ 1 Tess 1.9-10 

 

3- se alguém está em Cristo, nova criatura é; as coisas velhas já 
passaram; eis que tudo se fez novo’ 1 Co 5.17  

 

4- Deus ‘ nos tirou( libertou)  do império das trevas  e nos transportou 

para o reino do Filho do seu amor’ Coloss 1.13........................ 

   Obs: há um abismo intransponível entre estas duas ‘jurisdições’: 

             ler Lucas 16.26 – marcar em sua Bíblia 

5- o significado prático da salvação. 1 Pedro 1.18- 19 marcar na Bíblia 

‘não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes 

resgatados da vossa vã maneira de viver que por tradição (herança) 

recebestes dos vossos pais, Mas com o precioso sangue de Cristo...’  
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Herança( versão atualizada) refere-se à herança genética:  tendências, 

temperamentos, vícios, etc 

Tradição( corr)diz respeito aos costumes da família ou valores da época.  

Recebemos muitas coisas boas dos pais mas alguns estão marcados 

por coisas más: vícios, temperamentos não compatíveis com a justiça de 

Deus, tendências ao mal. Destas coisa o sangue de Jesus nos resgatou 

( com alguém é resgatado de sob um avalanche que o esmaga) mas 

cada um precisa ir a Jesus para ser liberto: João 8.32 e 36 

> ‘conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará’...’ Se, pois, o Filho 

vos libertar, verdadeiramente sereis livres. - João 8:36 acf.. 

 

6- Deus quer    fazer obra de renovação: ‘dar-vos-ei um coração novo, 

e porei dentro de vós um espírito novo; e tirarei da vossa carne o 

coração de pedra, e vos darei um coração de carne. 

E porei dentro de vós o meu Espírito, e farei que andeis nos meus 

estatutos, e guardeis os meus juízos, e os observeis’ Ezeq.36.26 
     Buscar-  ‘novidade de vida’ no site WWW.perolaspreciosas.com.br  

7- Tem programa de vida cristã progressiva ( Buscar  no site citado acima) 
       Aprendendo a andar com Deus zelando por seu relacionamento com o Espírito Santo 
       Meditar nos seguintes textos: 

- Anda em Espírito e jamais cumprireis a cobiça da carne > Gl 5.16 

-- Se vive no Espírito,  anda no Espírito: não cobiçosos de vanglórias’  

Gl 5.24-26 

 
- Não entristece o Espírito LONGE E VÓS TODA amargura, cólera, ira, 
etc...Ef 4.30-32 
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-Enchei-vos do Espírito: falando...louvando..agradecendo... 

                                   - sujeitando-vos uns aos outros... Efésios 5.18-22 

    - Não extingais o Espírito, 1 Ts 5.19  

    Obs: o Espírito Santo não sai do salvo mas fica inoperante como um 
computador desligado da tomada. Precisa confessar o que está 
causando separação com Deus 

‘e o sangue de Jesus purifica de todo pecado’ 1 João 1.7-9 
restaurando a comunhão com Deus  

    
  ACERTAR O SEU RELACIONAMENTO COM DEUS DARÁ CONDIÇÕES  
TPARA ACERTAR SEU RELACIONAMENTO COM O CÔNJUGE E OUTRAS PESSOAS. 

 

Ajuda para seu relacionamento – 7 passos:    
                   http://www.renatocardoso.com/blog/?p=7512  
    extr casamento blindado:  
#  O que Deus diz:   Vocês foram chamados para serem livres. Mas não 
deixem que essa liberdade se torne uma desculpa para permitirem que a 
natureza humana domine vocês. Em vez disso, use essa liberdade 
para servir uns aos outros. Gálatas 5.13  
 
 Sejamos sábios e disciplinados!   Isso também é blindagem do alto 
 
LER COLOSSENSES 3_ mostra processo progressivo, impossível pular 
etapas  ( melhor  do que auto-ajuda, é buscar os recursos da Palavra  

As atitudes cristãs refletem fatos espirituais que foram  devidamente 
apropriados pela pessoa 

 
 1- o fato espiritual ... ressuscitados com Cristo subentende que o Eu 
foi crucificado :  já estais mortos, e  sua vida está escondida com Cristo 
em Deus. 
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  O efeito prático  é um processo progressivo de abrir mão do mal :     
          - mortificai... despojai-vos também de...’ Cl 3.8 

2- o fato espiritual: já vos despistes do velho homem com os seus 
feitos, E vos vestistes do novo, que se renova para o conhecimento, 
segundo a imagem daquele que o criou’  ( Cl 3.9-10) Fato espiritual  
ilustrado plobatismo. 

 . ‘ fomos feitos novas criaturas’  1 Co 5.17  

      O efeito prático:  no nosso sistema de vida não existe o vácuo : se 
tirar o mal  precisa por o bom no lugar , ‘ Revesti-vos, pois...Cl 3.12   
 
3- que culmina com ... ' e quanto fizerdes por palavras ou por obras, 
fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus 
Pai...' tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como ao 
Senhor, e não aos homens' .     Cl 3.17 e 23 

 Pode notar em que fase do processo  você  se  encontra ?   
Atitudes  são conseqüentes de fatos espirituais devidamente 
apropriados pela pessoa.E é importante saber :   impossível  pular  
etapas     -x- 

.Existindo apenas desde 2005 , o Facebook  já está entre as três 
principais razões mencionadas por casais que se divorciam. 
Obviamente, o Facebook não é mal. Afinal, tem possibilitado  divulgar 
este material de ajuda aos casais .   O mal está dentro das pessoas: 
no mau uso que faz das coisas que tem.  
 

 Entre os erros mais comuns estão: 

1-Acrescentar 'amigos' virtuais que não o são na vida real  
2-Postar fotos que convidam intimidade ou interesse indesejado  
3-Ficar 'viajando' nos perfis de  pessoas atraentes, sexy.s   
4- Manter contato com ex ‘s  
5- Flertar com pessoas do sexo oposto, começando  com comentários 
'inocentes' :  Quando diz:  -‘Que qui teeem...’ saiba que  aí, tem!   
6- Passar tempo demasiado  no Facebook e descuidar da família  
7- Manter perfil falso, oculto do parceiro (a), só para 'zoar'  
Solteiros: confiar que são verdadeiras tudo no perfil de um possível 
candidato a namoro, e que todas as suas conversas, são verdadeiras  
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 Quais destes erros você tem cometido ?  Onde precisa mudar?  
                       extr casamento blindado   

# se você não tem problema com FACE ... veja onde esteja dando 
possível brecha ao inimigo : ao olhar, ao conversar, ao pensar.. em 
relação ao sexo oposto: possíveis colegas de trabalho e até irmãos da 
igreja. Ao dizer: QUE QUI TEM... ??? saiba que   aí já tem coisa . . 

dia 03   Busque ajuda ao menor problema ... 
            > vale para qualquer pessoa, em qualquer área    

> Tudo, entregue a si mesmo, se esboroa:  

> nada se resolve por si mesmo, com o tempo 

>Mexa-se: vá a Jesus, vá à Palavra, peça ajuda 

  Em média, casais com sérios problemas no casamento demoram 6 
anos para buscar ajuda. Seja por meio de terapia de casal, recorrer a 
um familiar ou amigo da família, ou ao líder da igreja  
— parece que as pessoas preferem sofrer caladas a buscar auxílio 
-para o relacionamento. Das pessoas pesquisadas, 

-a maioria tinha problemas facilmente solucionáveis quando começaram 
> mas com o tempo foram se agravando e se tornando mais difíceis. 
> Infelizmente, quando chegam ao ponto de buscar ajuda, muitos já 
estão com o relacionamento bem fragilizado. Agora imagine se 
fôssemos aplicar a mesma atitude com nossa saúde. O que 
aconteceria se você demorasse seis anos para buscar um médico 
depois que começou a sentir uma dor? 

> Muitos bons casamentos acabam mal por causa do descuido 
>Não é vergonha buscar ajuda quando  não estiverem conseguindo 
resolver os problemas entre vocês mesmos. 

* Uma opinião diferente, de pessoa não envolvida emocionalmente pode 
ser bem útil e imparcial   MAS... que seja pessoa idônea e confiável   
      
      >  ORE ANTES Sl 32.6 e Hb 4.16 
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     >   Busque o padrão de Deus na Palavra 

Como fala  no livro Casamento Blindado, problema de casamento não é 
vinho, que melhora com o tempo. Seja rápido para agir sobre os 
problemas que aparecem..em qualquer área   

. Qual   problema você está enfrentando AGORA ? 

E se não conseguir resolver entre vocês, não hesite em buscar ajuda.  
Por acaso, talvez você queira se valer destes recursos de ajuda, caso 
ainda não saiba de algum 

  

#  O que Deus diz:  Vinde a MIM os cansados, 
sobrecarregados, Mt 11.28  

         Não espere  ficar esmagado debaixo dos problemas.  
        Nada nos deixa mais ansiosos do que coisas mal  resolvidas  

> Lança o teu  fardo sobre o Senhor, e ele te susterá;  
      - nunca permitirá que o justo seja abalado.’  Sl 55.22  + 1Pe 5.7 
Lançando sobre ele toda vossa ansiedade porque ele tem cuidado 

de vós  
     ‘Bendito seja o Senhor que dia a dia leva o nosso fardo’   

‘um ao outro ajudou, e ao seu companheiro disse: Esforça-te’ Is 
41.6 

 ‘confessai suas culpas uns aos outros para serdes curados’ Tg 
5.16 _  Há um poder curador quando falamos  sobre  nossas  

impossibilidades mas precisa ter  muito  cuidado para  escolher pessoa 
idônea , capaz e confiável   

dia  04   ESTOU DE COPO CHEIO !  
  mais uma gota, e o copo transborda 

  

*    Deus disse que todos os murmuradores morreriam no deserto: dito e 
feito .Ler  Números 26.64- 65 , exceto Calebe e Josué     Nm 14.24, 38  
“ A que time você pertence ? Há os que crêem e obedecem, e há os 
rebeldes murmurentos   Cuidado!  Nesse “jogo” ninguém fica no banco.  
 >  ‘fazei todas as coisas sem murmurações nem contendas’ Fp 2.14  
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> ‘ESTOU DE COPO CHEIO !’  o que você percebe estar chegando 
ao seu limite de tolerância ?   Quase semanalmente  se vê notícias de 
um casal de celebridades que se separou. Normalmente uma razão ou 
outra é apresentada como principal. “Ele a traiu com a melhor amiga.”  
“Ela não concordou em colocar o marido antes da carreira.” — e coisas 
assim.  
         A verdade é que quando um casal separa e chega ao divórcio, a 
decisão final foi apenas a última gota. Muitas gotas de problemas mal 
resolvidos foram acumulando até aquele ponto. É como quando você 
enche um copo com água demais. Depois de cheio, a água derrama 
mas somente porque já há água suficiente no copo. Aquela água extra 
não teria se derramado não fosse pela água que já enchia o copo. Assim 
é no casamento (e com tudo!)  Quando você não trata dos problemas, 
mas vai apenas deixando-os por resolver, chega um dia em que uma 
gota irá fazer tudo ir por água abaixo.Em qualquer área de sua vida, 
>        Nunca deixe o copo encher ! #       extr casamento blindado 

  O que Deus diz:   Efésios 4.26-27  

1-   ‘não se ponha o sol sobre a sua ira . Não deis lugar ao diabo’ 
>   Jogue o lixo do dia, no mesmo dia ( não deixe para o dia seguinte)  
>  LIXO AJUNTADO, FEDE ! cria bicho ...  
>  Deus sabe que vamos ficar irados  até morrer  
e nos ensina a lidar com a ira :PERDOA !  

2-  Perdoar é (1) abrir mão  (2) do direito  (3) de ficar com raiva  
                 (   no link BUSCA : digitar  sobre   PERDOAR..)   
>  ‘quanto mais o sangue de Cristo purificará a vossa consciência das 
obras mortas  para servirdes ao Deus vivo ‘ Hb 9.14  # eu pensava 
tratar-se  da culpa mas ... O pecado dos outros macula nossa alma e 
nos faz pecar  de volta. Se jogarem um ovo podre em você:  o que fará?  
>    O melhor é correr para  se lavar e continuar impecável como antes. 
>    Quando algo a afetar, use   esse texto!  
>   Detectado o problema, imediatamente  vá ao Senhor  e peça que 
ensine como AGIR :   1 Pe 3.7 
A esposa sábia (1) ganha o marido (2) sem palavras, (3) pelo porte > 
Você , esposa, é sábia ? #  Primeiro trate  do seu emocional com Deus  
 
ah!  não só com o cônjuge, mas há um ditado popular que diz:  
       ‘Suas atitudes falam mais alto do que suas palavras’    ou 
        ‘Suas atitudes me fazem ignorar as suas palavras.  
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3- Seu perdão não isenta o ofensor do justo juízo de Deus Sl 10.13-14  
‘ Por que blasfema o ímpio de Deus? dizendo no seu coração: Tu não o 
esquadrinharás ?  Tu o viste, porque atentas para o trabalho e enfado 
> para o RETRIBUIR com Tuas mãos; a ti * o pobre se encomenda’ 
 > Pobre:  cujos recursos são insuficientes para a sua necessidade)  
>  Tu és o auxílio do órfão (muitas vezes,justamente  os que nos são 
mais próximos  e que deveriam ajudar,   não o fazem )  

Com Deus nada 'acaba em pizza' :   

.' cada um dará contas de si mesmo a Deus' Rm 14.12    -x-    >  5 

Dia  05      COMEÇA COM  UM : VOCÊ!  
> só temos acesso ao nosso próprio íntimo 

 
Meu marido não quer conversar para resolver os problemas’ uma 

esposa reclamou. Mas, em geral, ninguém quer conversar sobre 
problemas.   Em geral se pensa que   conversar sobre o problema é 
tentar convencer o outro a mudar. Quando, na realidade, a mudança  
começa  em você  buscando uma forma de agir   em conjunto de modo  

a  não piorar a situação. 

A experiência mostra que é raro um casal buscar ajuda juntos: 
normalmente, um reconhece o problema e a necessidade de mudança 
mais do que o outro. Quer dizer, a maioria dos casais que 
eventualmente superam os problemas conjugais não começaram 
buscando a solução juntos 

1- Alguém tem que dar o primeiro passo.  Você pode ser a pessoa a 
dar o primeiro passo rumo à mudança no seu casamento.  
2- É um erro condicionar a  sua  mudança à mudança do outro. “Se 
ele mudar, eu mudo.”  Muito mais eficaz e comum é dar o primeiro 
passo, sem depender   do comportamento ou dos erros de seu parceiro.  
Não deixe que orgulho, falta de fé, teimosia ou o próprio ego prolonguem 
os problemas ...conjugais.         Rm 12.18    Sl 34.14   

‘> Se possível, quanto estiver  em vós, tende paz com todos os homens' 
>  Aparta-te do mal, e faze o bem; procura a paz, e segue-a   
       (como se segue um animal que quer capturar )  
 
P.S. Lembre-se de ajudar alguém presenteando-o com o livro 
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Casamento Blindado  como parte do seu propósito da Blindagem do 
Alto: é dando que se recebe.                      extr casamento blindado 

 O que Deus diz:   O QUE IMPEDE VOCÊ DE MUDAR ? 

>  Egoísmo, Feridas ( falta de perdão, ressentimento )  Setas do maligno  
>   Onde está a brecha?  2 Co 2.10-11 

3-  Deus quer  trocar seu coração de pedra por um coração de carne   
Ez 36.26            > no link BUSCA digitar  'NOVIDADE DE VIDA'  
' E dar-vos-ei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo; e 

tirarei da vossa carne o coração de pedra, e vos darei um coração de carne.27 
E porei dentro de vós o meu Espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, e 

guardeis os meus juízos, e os observeis'  
 
*Deus quer trocar ANSIEDADE por vida de oração significativa  Fp 4.6 
 
Trocar o MEDO por FÈ 'quando eu temer, hei de confiar em Ti'   Sl 56.3 
 
Trocar a IRA por PERDÃO Ef 4. 26-27 e 32  
        Perdoar é (1) abrir mão (2) do direito (3) de ficar com raiva 
        Perdoar não isenta o ofensor do justo juízo de Deus  
        Não perdoar é por-se no lugar de Deus para exercer justiça 
                                  (Is 14.13-14 + Ez 28.14 )  

         'Minha é a vingança, Eu retribuirei, diz o Senhor' Hb 10.30  
           > no link BUSCA ver artigos sobre PERDÃO  
 
Trocar INVEJA por EQUILIBRADA ACEITAÇÃO DE SI MESMO, Sl 
73.2 +16-17  ‘Quanto a mim, meus pés quase que se desviaram; pouco 
faltou para que os  meus passos escorregassem pois eu tinha inveja dos 

néscios, ao ver a prosperidade dos ímpios ...16 Quando pensava em 
entender isto, foi para mim muito doloroso; 17 Até que entrei no santuário 

de Deus; então entendi eu o fim deles'. 
' pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós que não pense 
de si mesmo além do que convém; antes, pense com moderação, conforme 
a medida da fé que Deus repartiu a cada um'.   
            ' Mas pela graça  de Deus sou o que sou...' 1 Co 15.10  

Dia 06    POR QUE ELE MUDOU ?    
 Quando ele (a) vai mudar? 
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Muitos. reclamam que seus parceiros mudaram, após o casamento, 
ou depois de muitos anos de casados.  Em geral, ninguém muda; é 
que as circunstâncias revelam facetas obscuras da personalidade.   
   'Você casou com seu cônjuge,  então  aceite-o do jeito que ele é !'  

Aviso importante aos recém casados: passada a fase da conquista,  
A FASE   DA PAIXONITE ,  agora é hora de ‘cair na real’   a 
convivência  contínua revela facetas íntimas . Certo livro diz que 
passada a paixonite, é  HORA DE APRENDER A AMAR , de verdade.   

*  Aos ‘com mais quilometragem’ : essa ‘mudança’ pode ser uma 
válvula de escape ou pedido de ajuda por já ter engolido ‘muito sapo’ até 
agora  
*      Não é justo, porém, que após o casamento, um queira mudar o 
jeito do outro, como se agora tivessem esse direito sobre o outro. 
     O certo é  aprender a amar aquela pessoa do jeito que ela é   e se 
adaptar às suas diferenças. É claro que se o jeito dele ou dela lhe 
faz mal, é preciso conversar e chegar a um acordo, mas mesmo 
assim, não vai ser você a mudar o seu parceiro...  
*     Só muda quem QUER mudar e não quem PRECISA mudar.  

P.S. Lembre-se de ajudar alguém presenteando-o com o livro 
Casamento Blindado como parte do seu propósito da Blindagem do 
Alto. Quando você dá para alguém, você recebe mais do que deu.  
                            extr  casamento  blindado    

 O que Deus diz:  Deus ouvirá, e os afligirá. Aquele que preside 
desde a antiguidade (Selá),1- porque não há neles nenhuma mudança, 
e portanto não temem a Deus. Sl 55.19 

Quem encontra Jesus, nunca mais é o mesmo:  você 
já aceitou Jesus como Salvador, nasceu de Deus ( NVI) é filho de Deus 
? Seu relacionamento com Deus é mais importante do que qualquer 
pessoa:  então 

,1-  viva para agradar a Deus  

2- o Espírito Santo convence de pecado, justiça e juízo... ( João 
16.8) 
   ‘ a misericórdia de Deus conduz ao arrependimento ' ( mudança de 
mente, passa a ver as coisas do jeito de Deus) Rm 2.4  
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3- sujeitai -vos ( é decisão pessoal)  uns aos outros ( precisa ser 
recíproco)  
não é 'ser capacho' do outro mas,  também,  é não querer  torcer o outro  
ao seu bel prazer   

  A angústia da espera pelo ideal que ainda não se 
concretizou 

Ansiedade pela mudança para o ideal  desejado,  apenas piora a sua 
situação. Mudanças não acontecem por mágica.: resultam de esforço, 
de tentativa e erro, de cair e levantar, de persistir até conseguir. Não é 

sorte. Não é destino. Não é “o que será, será”. É natural ter 
dificuldade de mudar. Estamos habituados a agir de certas maneiras. 

Uma nova informação nos surpreende e pensamos que não 
conseguiremos fazê-lo. Tentamos e fracassamos: é normal   .O segredo 

é começar de novo, seguir tentando, até que novo hábito se forme . 
Forma-se um hábito ao repetir 35 vezes seguidas certo gesto ou   

atitude.  O autor do livro  conta que :   
-  ‘Quando Cristiane e eu tivemos nossos momentos difíceis, conversas 
longas que não resolviam nada (porque não lidávamos com A RAIZ 

do problema ah! ), parecia que aquela angústia nunca iria acabar. 
Porém, ainda que não soubéssemos  o que fazer, duas coisas nos 

sustentaram . Nós  dois  nos posicionamos com firmeza : estávamos 
 1) determinados a perseverar _ e _   2 a crer  no poder da oração. 

          Por meio delas, nós mudamos  individualmente 
          e, em conseqüência, nosso casamento mudou. 

Não andeis ansiosos de coisa alguma; em tudo, porém, sejam 
conhecidas, diante de Deus, os vossos pedidos,pela oração e pela 

súplica, com atitudes de gratidão.   Filipenses 4.6   

. P.S. Estamos fazendo nossa parte: doando livros para casais em áreas 
menos privilegiadas nos arredores de Campinas 
                                  extr  casamento  blindado   
 

  O que Deus diz:  

  
1- Podemos/ devemos clamar a Deus  como o salmista clamou: 
  ATÉ  quando  te esquecerás de mim, SENHOR? Para sempre?  
  Até quando esconderás de mim o teu rosto?  
 Até  quando  consultarei com  minha alma, tendo tristeza no meu 
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coração cada dia? Até  quando  se exaltará sobre mim o meu 
inimigo ? Sl 13.1-2 

 

2-   E ter a atitude que o salmista  aprendeu de Deus : Sl 40.1  
      ' ESPEREI com  paciência  no SENHOR, # esperar   no Senhor é 
esperar com atitude que não  interrompe a comunhão com Deus  
          ( ~) e Ele se inclinou para mim, e ouviu o meu clamor'  
 

3- ' os que esperam no SENHOR    ( com atitude que não interrompe a 
comunhão com Deus) renovarão as forças, subirão com asas como 
águias; correrão, e não se cansarão; caminharão, e não se 
fatigarão. Isaías 40.31 #  

  

Dia  07 – Que cara é essa?  
 Você fica de cara feia todos os dias?  

*      Todo o nosso corpo ‘fala’ e as pessoas reagem a você antes 
mesmo que você abra a boca:  ‘ O coração alegre aformoseia o rosto’    
(Provérbios 15.13)   Há relação entre seu rosto e como você se sente 
por dentro,  bem como entre seu rosto e como as pessoas reagem a 
você. Já reparou que quando alguém sorri para você, você 
automaticamente sorri de volta? Todo o conjunto do nosso humor, 
feição, olhar, tom de voz e linguagem corporal emite mensagem positiva 
ou negativa  para as pessoas ao nosso redor. E  isso determina como 
elas nos tratam e se sentem a nosso respeito. A primeira pessoa a 
receber essa energia de você é o seu cônjuge , se você é casado.  
  Se você é solteiro, lembre-se que qualquer candidato ao namoro 
percebe isso de você antes mesmo de lhe conhecer.  
O que você tem emitido para o seu parceiro e às pessoas ao redor? 
Será que seu mau humor, temperamento ou estado de espírito tem sido 
o grande responsável pelos constantes atritos no seu relacionamento ? 
 >   Resolva-SE por dentro. Seu rosto ficará lindo. As pessoas lhe 
tratarão muito melhor e seu relacionamento será muito mais agradável  
    (  extr casamento blindado )   
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O que Deus diz 

 O coração alegre aformoseia o rosto’    Provérbios 15.13. 
  Alegria é unção de Deus a quem ‘ ama a justiça e aborrece ( odeia) 
a iniqüidade’  ( Hb 1.9)  Alegria é fruto do Espírito ( Gl 5.22 )’ aprendi a 
estar contente em toda e qualquer situação (ARA) com o que tenho 
‘  Fp 4.11 

*    O tempo da graça embaçou   a pessoa de Deus como Juiz : 
ninguém  escapará do dia do acerto de contas:  Tribunal de Cristo aos  
salvos (1Co 3.11)  e Trono Branco a todos os homens , Ap  20.  11-13    

Dia 08 Gente insegura 
faz o outro se sentir seguro demais 

Uma pessoa insegura automaticamente faz a outra pessoa se sentir 
segura demais. E isso só piora a sua insegurança 
    A pessoa que se sente segura demais no relacionamento se acha 
livre para fazer o que quiser, sem medo de perder o parceiro. E 
tampouco se preocupa em cumprir com suas obrigações de  cônjuge   
pois a insegurança  do parceiro  lhe deu  seguranças para  pensar: 'Não 
importa o que eu faça  ou deixe  de fazer, ele(a) nunca irá me deixar.'  
Por isso mesmo, pessoas inseguras de si mesmas não devem entrar 
em um relacionamento sem primeiro resolver as raízes de suas 
inseguranças. 
  Como se tornar uma pessoa mais segura ? O modo mais 
eficaz de se tornar pessoa segura é descobrir o seu valor aos olhos 
de Deus        ( no link BUSCA digitar 'Quem somos em Cristo' ) 
 
Quando você descobre o quanto vale para Deus, você nunca mais 
aceitará ser desvalorizada por si mesma e muito menos por outras 
pessoas, sejam quem forem. ‘ Visto que - foste precioso aos Meus 
olhos,-  digno de honra, e Eu te amei... Deus, Isaías 43.4 
 
P.S. Há palestra somente para mulheres intitulada: 'RAÍZES: 
entendendo seu passado para mudar seu futuro.'   Saiba mais neste 
site: http://goo.gl/ITn8H  extr Casamento blindado  
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 O que Deus diz 

 Is 43.1 Mas agora, assim diz o Senhor que te criou, ó Jacó, e que te 
formou, ó Israel: Não temas, porque eu te remi; chamei-te pelo teu 
nome, tu és meu’  ( Is 43.1)  Você é propriedade do Senhor  ( você é? 
Creu, arrependeu-se e aceitou Jesus como Senhor e Salvador? ) 
 
    Algo  tem o valor que alguém  está disposto a pagar por ela : o preço 
que Deus Se dispôs a pagar para ter você de volta a Ele  foi o sangue 
de Jesus derramado na cruz.. Deus investiu alto preço em você , 
mesmo conhecendo você como nem você mesmo se conhece,   
 1 Pedro 1.18-19 

Deus é a pessoa mais importante em sua vida: importe-se com Ele ! 
      ELE o AMA, VALORIZA E SOFREU MUITO PARA TER VOCÊ:  
              > viva com dignidade, para agradar a Deus  

Dia 09  COMUNHÃO COM DEUS 
é VITAL  

  
 *    Duas coisas acontecem ao termos  conversa  sincera com Deus:  

1-Somos confortados. pela segurança de Sua presença e cuidado: de 
que Ele nos ouviu, nos atenderá e toma conta de nós. Há paz,confiança 

imediata de que tudo se resolverá de modo ainda melhor do que 
esperamos.  

2-Somos orientados. Uma conversa sincera não inclui apenas pedidos 
mas também a disposição de ouvir, aprender e atender. Não somos nós 

apenas que pedimos coisas a Deus. Ele também nos pede que 
façamos certas coisas. 

  Na verdade, Deus só trabalha na base da cooperação mútua, ou 
seja, junto conosco. Por isso, quando conversamos com Deus 
precisamos ficar atentos ao que Ele nos orienta fazer. Muitas vezes você 
vai precisar usar esse recurso no seu casamento. Há situações em que 
os conselhos  de outros ( seja quem for)  não servirão de nada. Daí,   
você tem que recorrer a Deus. Melhor é recorrer a Deus  antes de 
falar com alguém pois Ele lhe orientará  com quem  falar   
*        Experimente ter esta conversa com Ele todos os dias durante este 
propósito e até por toda a vida.  Abra o coração. Abra os ouvidos.  Ele 
lhe confortará e orientará.  Mas tu, quando orares, entra no teu 
aposento e, fechando a tua porta, ora a teu Pai que está em secreto; 
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e teu Pai, que vê em secreto, te recompensará publicamente. — 
Jesus, em Mateus 6.6 

P.S. Se as suas orações não estão surtindo este efeito, verifique SE  
1-se está faltando entrega ou submissão  2- se falta FÈ em Deus    
3- se falta  buscar na Palavra o que Ele tem a dizer sobre seu 
problema            extr casamento blindado 

# Deus não é Papai Noel que diz :   
‘ Aliste seus  pedidos e seja bonzinho...’  

 O mundo espiritual é regido por princípios estabelecidos por 
Deusque nem mesmo Deus os contraria. Então, nós temos de 

 buscar na Palavra quais princípios temos de observar para dar certo  
ou  

  > quais princípios estamos violando e, por isso, não está dando certo  
          ‘Eu velo sobre Minha Palavra para a cumprir’ Jr 1.12  
            Deus só tem compromisso com Sua Palavra #  11  

 

Dia 10 – Amar a si mesmo Parte I 

 A    Falta  de amor próprio 
Caso 1 'Meu marido me traiu pela terceira vez, estou muito ferida  

             - e gostaria que meu casamento fosse restaurado.'  
Caso 2-  'Estou separada desde que meu companheiro me agrediu. Ele 

é  alcoólatra e não aceita meu filho de outro relacionamento.' 
 Caso 3-  'Minha esposa vive na casa da mãe dela, não dá atenção para 
nossa casa nem nosso filho, tenho que fazer tudo em casa. Ela diz que 

nunca me amou e não sente mais nada por mim.'  
 Recebemos muitos pedidos de orientação como esses, 

 todos os dias.  
 Há pessoas que querem, restaurar seu casamento. a qualquer preço, 

de qualquer forma  E nesse afã, ficam cegas, aceitam tudo só para ter a 
outra pessoa de volta. Mas veja o que Jesus disse com respeito ao 

segundo maior mandamento:  
. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. — Mateus 22.39 

Nosso amor ao próximo baseia-se em nosso amor próprio. Não posso e 
não devo amar alguém mais do que a mim mesmo, nem menos. 

  Meu amor próprio é o indicador para um bom relacionamento de amor 
com outra pessoa — seja amor fraternal, familiar ou conjugal. 

     Mas se eu não amo a mim mesmo, como posso amar o meu 
próximo?  

     Se você não se ama, como pode amar seu marido ou esposa?  
O que muitas pessoas têm feito é tentar amar alguém sem amar a si 
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mesmas. 
Ou > buscar no  amor de outra pessoa o amor que não tem por si 

mesma         
      Nessa falta de amor próprio, se sujeitam a situações humilhantes, 

perdem o respeito próprio, e aceitam ser maltratadas pelo parceiro — só 
para terem um pouquinho de 'amor', uma companhia, só para dizer 

que estão casadas 
    O resultado é que elas acabam se ferindo e ferindo o parceiro.  

     Quem não se ama não está em condições de amar a ninguém ou a  
alguém 

 

Dia 11   AMAR A SI MESMO  Parte II 
    Como resolver essa falta de amor próprio?  

 

1- Cumpra o primeiro e maior mandamento: 'Amarás o Senhor, teu 
Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu 
entendimento.' Só assim conseguirá cumprir o segundo:   Ame o 
próximo como a si mesmo'   
2-   Dê um basta no abuso. Reconheça seu valor,  trate bem de si 
mesmo. Valorize suas qualidades e não aceite mais a falta de respeito 
do seu parceiro 
 
3- A COMEÇAR NO SEU ÍNTIMO : entenda que ele vai dar contas das 
atitudes erradas dele (e você das suas) O que se faz ou deixa de fazer 
atrai juízo a si mesmo !    Não deixe que o lixo do outro faça o seu 
interior feder 

PS Lembre-se de curtir, compartilhar e comentar! Ao espalhar  amor 
inteligente, receberá muito mais de volta. Convide alguém para iniciar 
este propósito .(extr) 

 O que Deus diz 

conhecereis a verdade e a verdade vos libertará... se o Filho vos libertar 
( tem de ir a Jesus para ser liberto) sereis livres ‘  João 8.32 e 36 

Nada de atitudes drásticas ! Comece a olhar para dentro de si mesmo e 
se pergunte :  POR QUE ...? Por que ME sujeito a isso ?  
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                  Por que preciso viver sendo humilhado ? 
>  ‘Não tenho para onde ir ?  ‘- é a resposta de muitas esposas  Então,  
Primeiro precisa perceber que Deus a ama mas  você precisa de Jesus 
para chegar a Deus então 

VOCÊ TEM PARA ONDE IR:  vá a Jesus : conte tudo a Ele   
 > ver artigo: às ESPOSAS  
 Depois anote : o que pode fazer para obter independência financeira ? 
             Talvez tenha de lidar com isso por etapas e com muita oração 
 

    O  que você  pode começar a fazer AGORA :  
ARRUMAR A CASA e SE CUIDAR MELHOR com o que você tem 
A mulher sábia ganha o marido SEM PALAVRAS , PELA TITUDE 
 

 >  Faça de conta que seu cônjuge foi embora : como faria ? 
>    .Não conte com seu cônjuge para nada. Tudo o que ele fizer, é lucro 
>     Seja educada, não birrenta, nem desaforenta... 
>     Faça a sua parte : seja a mulher que Deus planejou que você 
seja: ler Pv 31,11 >>> 
 

O que Deus diz:  
 ‘faça tudo como para o Senhor : Cl 3.17 e 23 . Esmere-se em ser 
eficaz  para agradar a Deus: casa em ordem e limpa, comida pronta na 
hora, mesa a posta quando ele chega em casa, roupa em dia e no lugar 
. No site, ver DICAS para se organizar como dona de casa.  
 
>Deixar  ele comer, ver TV e dormir  sossegado . Mantenha as crianças 
sob controle :  você pode ficar com elas em outro cômodo...por TV no 
quarto delas.E se ele chegar tarde, que encontre todos dormindo... 
 
> Ter atitude calma, em paz organizada e eficiente vai fazer que seja 
vista de modo diferente : irá conquistar o respeito de seu marido  
Se vier ofendendo, pense : julgue o senhor entre mim e ti , Gn 16  
       ‘do açoite das línguas estou abrigado’ Jó 5.21  
 
Se vier agredindo fisicamente, pegue o telefone e chame 911 ou a 
delegacia da mulher mas, antes, veja se você não o provocou com 
atitudes desaforadas  e palavras amargas, ofensivas... Saiba :  
     ‘o que provoca a ira do rei peca contra sua própria alma’  Pv 20.2  
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Dia 12 - Como seu parceiro prefere ser amado? 

Respeite seus valores.   
 >  Ler ‘Cinco Linguagens do Amor’ ver resumo em PUBLICAÇÕES 
Cada um tem sua maneira de expressar e receber amor. Alguns são 

mais expressivos, outros mais tímidos. Alguns são de preparar 
surpresas, outros se sentem confortáveis na rotina.  

> Mulher é atraída pelo que ouve: gosta de ouvir elogios,  ouvir 
quanto é amada, como é bonita quanto mais, melhor.  

> Por isso, Deus diz aos maridos: não vos irriteis contra elas, não 
as trateis com amargura’  Colossenses 3.19  . 

 
 

> HOMEM É TRAÍDO PELO QUE VÊ ou pelo TOQUE .. gosta  de ser 
admirado e  que expresse isso com gestos de atenção e carinho  .  

  Não há certo e errado no modo que cada um prefere ser amado. O 
único erro é querer amar o outro  como você prefere ser amado . Quer 
dizer: você gosta de ouvir, então  mostra seu amor falando,  que pode 
irritar profundamente o seu  cônjuge que talvez  prefira o contato físico:  

um carinho, um olhar de admiração, sem muito falar.   
 

> AMAR É SE ADAPTAR  AO OUTRO,e não insistir em mostrar seu 
amor ao seu parceiro do seu jeito.  

>   Ao invés disso, interesse-se em  conhecer  a preferência dele e 
esforce-se em mostrar seu amor do modo que seu parceiro prefere ser 
amado: SIM é um esforço pois não é natural à você.  Mas assim é o 

relacionamento blindado:  
> sempre dando um passo a mais para agradar seu parceiro 

>As recompensas são infinitas.       extr Casamento Blindado 

Jesus disse: ‘se alguém te obrigar a nadar uma milha,            
                          > vá com ele duas ‘  Mt 5.41 
* Deus diz como tratar o cônjuge: o  casado cuida das 
coisas do mundo, em como há de agradar à mulher, e  ela cuida 
...em como há de agradar ao marido’ 1 Co 7.33-34. 
 
> Precisa haver interesse em conhecer seu cônjuge para saber 
como ele gosta das coisas. Também há coisas que irritam a 
qualquer um: verifique o que suas atitudes estão provocando em 
seu cônjuge: afeição ou rejeição, enfado, irritação, despre-zo?  A 
mulher virtuosa’ faz bem ao marido todos os dias ‘ e  ’ seu 
marido a louva dizendo...tu a todas és superior ‘ Pv  31.  12,  28  
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Dia 13 – Sapo ou príncipe ?   
                  Bruxa ou princesa?  
 
Caso 1-  'Não ganhei nada no Dia dos Namorados. Nem um 
beijo ele me deu. Estou muito triste, não vejo amor nesse 
relacionamento.'  
 
Caso 2-  'Eu sempre ligo do trabalho para minha esposa para ver 
como ela está, dizer que estou com saudades e tal. Fui viajar e 
decidi não ligar para ver se ela me ligava. Passaram dois dias e 
ela não me ligou! Parece que só eu me preocupo com ela. '  
 

 Você já interpretou algum evento ou atitude 
negativamente ? (Se você é como eu, tenho certeza que 
sim)  Seu marido  está focado em ...trabalho e parece que tudo o 
que  fala e pensa é só sobre isso. Ou  a esposa está  focada na 
casa e nos filhos  ( ou celular) :  o cônjuge  se sente deixado 
de lado.   
 Situação:  Seu marido não faz nenhuma surpresa para você no 
aniversário de casamento e você acha que ele é um preguiçoso, 
acomodado, um príncipe que virou sapo.   
 *  O que realmente está havendo é que estamos interpretando 
um evento, não necessariamente vendo o seu real significado. E 
quando interpretamos, recorremos aos  pré- conceitos, 
idéias que já temos formadas de antemão em nossas 
mentes antes mesmo do evento acontecer.( sempre ‘coamos'  
os fatos  através de nossas carências ou experiências 
anteriores)  
Se eu tenho a idéia ou um sentimento de carência, então 
interpretarei o fato de minha esposa estar focada em seu projeto 
como se ela se importasse mais com o trabalho do que comigo. 
Imagine, ciúme do projeto ! Se eu, porém, resolvo meu 
preconceito, venço meus pensamentos negativos que não têm 
fundamento, se olho a situação com bons olhos, tudo muda. 
De repente, em vez de ter ciúme do projeto, ficarei feliz pela 
realização dela. Em vez de achar que o marido é um sapo, a 
esposa verá que ele é apenas romanticamente deficiente — e o 
ajudará tomando ela mesma a iniciativa de fazer uma surpresa 
para ele. 
Lembre-se: você não pode controlar as pessoas, nem os 
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fatos mas pode controlar como INTERPRETA o que elas 
fazem e COMO você reage   extr casamento blindado 

 O que Deus diz 

 AMOR ...’ não suspeita mal, não se ressente do mal’ 1 Co 13.5  
 > Podemos ir a Deus para que Ele derrame do Seu amor em nossos 
corações(Rm 5.5)   e 2 Co 10.4-5  

>  Amor é atitude que começa na mente:  vigie seus pensamentos  
>  e é fruto do Espírito  Gl 5.22  

>  Cuide de seu relacionamento com o Espírito Santo  
>   NADA ALTERA O FATO, A SUA ATITUDE FAZ A DIFERENÇA ! Nodi   

 

Dia 14 – É como fazer a barba: 
 tem de ser todos os dias 

Ter um ótimo relacionamento não importa quão bem você o fez hoje, 
terá de fazer de novo amanhã. Uma lei da Física diz: Todos os 
sistemas naturais se degeneram quando abandonados a si 
mesmos. Jardim, uma casa, nossa saúde: se não cuidar, enche de 
mato, desmorona, despenca, vai mal. Tudo precisa de manutenção! 

*   Ao ver uma coisa pronta, achamos que ela sempre foi assim.O autor 
diz que seu casamento nem sempre foi blindado. Como detalha no livro, 
durante os primeiros anos, eles não sabiam trabalhar o casamento. 
* Desde que aprenderam e entenderam que casamento feliz dá trabalho, 
começaram a trabalhar nele usando as ferramentas apropriadas para 
cada situação. Assim, fomos blindando a relação e continuamos, até 
hoje, cada dia 

> Não pode parar. Tudo o que deixar entregue a si mesmo, mesmo que 
hoje esteja ótimo, à mercê da rotina, do acaso e da indiferença, em 
breve terá problemas sérios. Não basta querer, desejar, sonhar com um 
casamento feliz.  É preciso fazer o que lhe conduzirá até lá.  
 
Sugerimos que como parte de sua blindagem hoje, você leia (ou releia) 
o capítulo 8 do livro Casamento Blindado, pg  91: resolva-se por dentro 
: é capítulo curto, mas fortalecerá seu entendimento do assunto que 
tratamos aqui.  P.S. Este propósito tem lhe ajudado? Que tal convidar 
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um amigo para fazê-lo também? Ele ou ela será eternamente grato/a da 
a você. Curta, compartilhe e comente!      extr Casamento blindado 

 O que Deus diz:     E não nos cansemos de fazer bem,  porque a 
seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido.’ Gl 6.9 ‘ 
Portanto, tornai a levantar as mãos cansadas, e os joelhos 
desconjuntados’ (Hb 12.12) 'meus amados irmãos, sede firmes e 
constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o 
vosso trabalho não é vão no Senhor.’ 1 Co 15.58  

Obs.: Trabalho do Senhor não é, necessariamente,  trabalho na igreja, 
nem missões.  Trabalho do Senhor , a missão do servo de Deus é fazer 
Seu nome engrandecido onde quer que esteja; e nada engrandece mais 
o nome de Deus do que um casamento sólido e um bom relacionamento 
entre as pessoas  

  Dia 15    Três peças indispensáveis à mudança:  

                            esforço, sacrifício e tempo 

Para quem está neste propósito desde o início, hoje chegamos na 
metade dos trinta dias. No topo da montanha, por assim dizer.   
> Parabéns pela sua perseverança e determinação.  
*   Com certeza você verá os resultados. Vale aqui uma observação.  
Umas dez vezes,  mais pessoas iniciaram este propósito do que as que 
ainda continuam. Sabemos disso pelas estatísticas de visualizações 
aqui do Face book. À medida em que o propósito continua, alguns vão 
desistindo e ficando pelo caminho.   Por que apontamos isso?  
> Desistir em vez de persistir é o motivo do fracasso nos relacionamentos   
 
> Desistir em vez de persistir tem sido a escolha de muitos.  
     Quando elas não vêem resultados rápidos, logo perdem o interesse.  
     Querem mágica, e não esforço e sacrifício perseverantes . 
Esforço, sacrifício e tempo são as peças indispensáveis a qualquer mudança.  
Se você é solteiro e quer encontrar uma pessoa digna do seu amor, 
terá de se esforçar para procurar. Terá de sacrificar sua vergonha e 
timidez. E terá de investir o tempo necessário para ver se a pessoa lhe 
serve. Terá de arriscar que talvez não seja ela. Não há escape.  
Se é casado e quer mudar seu casamento, terá de se esforçar  para ... 
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1-  para mudar a si mesmo em primeiro  lugar   
2-  sacrificar certas coisas como ego, orgulho,  gostos incompatíveis.  
3-Terá de esperar que a sua mudança cause um impacto no seu 
parceiro. As melhores coisas na vida não vêm para quem espera, mas 
aos que se esforçam e se sacrificam  enquanto esperam.  
> Persistir ou desistir. Uma escolha. Toda a diferença.  
extr casamento blindado  

O que Deus diz 

> Continua  lutando até  obter a vitória completa,Js 10.19 . 
 
1- não vos detenhais; persegui os vossos inimigos, e atacai os que 
vão ficando atrás; não os deixeis entrar nas suas cidades, porque o 
SENHOR vosso Deus já vo-los deu na vossa mão’. 

2- ‘ Persegui os meus inimigos, e os alcancei; não voltei senão depois 
de os ter consumido. Atravessei-os de sorte que não se puderam 
levantar; caíram debaixo dos meus pés’ Pois me cingiste de força para a 
peleja; fizeste abater debaixo de mim aqueles que contra mim se 
levantaram... Sl 18.37-39  

3- ‘nossa luta não é contra carne e sangue ‘ ( Ef 6.12) O inimigo não 
são as pessoas. Mas, às vezes, nosso EU é o pior inimigo e  
 o diabo, nosso adversário, anda em derredor buscando a quem possa 
tragar (quando vê uma brecha no eu  da pessoa)  ao qual resisti,  
> firmes na fé ’  1 Pedro 5.8-9 

*    Não podendo nos tocar, o diabo  usa pessoas e situações para nos 
deixar ‘ queimados’ a fim de agirmos na carne ( Gl 5.19-21 olhe a lista) 
e, então, ele tem uma brecha legal  para nos atormentar 
     ‘o ladrão vem senão para roubar, matar e destruir’ João 10.10  
> descubra  ‘o ladrão’ em  sua vida, como vazamentos em caixas d’água  
 
Jesus veio ‘ para que tenham VIDA e vida em abundância’  
>   comunhão com Deus que faz você traz plenamente  realizado pois 
traz os recursos de Deus ao seu dispor 
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Dia 16         Sapato apertado: 

 não ‘esprema’ seu cônjuge para se moldar a você 

Quando Deus criou a mulher, Ele disse: 'Não é bom que o homem 
esteja só; far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea’ ( dic)  no latim 

idoneus, -a, -um) , próprio para... adequado, conveniente ... APTA, 
CAPAZ, COMPETENTE, HABILITADA ... HONESTA, ÍNTEGRA  

 
Deus não tinha em mente criar 'a pessoa certa' para o homem, nem que 

o homem fosse 'certo' para a mulher. A palavra que Ele usou foi  
 

> 'idônea', ou seja ADEQUADA À  FUNÇÃO  para a qual foi criada.  
 

*   Solteiros: em vez de procurar 'a pessoa certa' ou 'alma gêmea', 
procure pessoa 'adequada' para você. Pense quando vai comprar um 

par de sapatos. É claro que você procura um que lhe agrade, mas 
principalmente que seja adequado aos seus pés ou ao seu propósito : 
social, esportivo, escalada, etc... Se for um tamanho maior ou menor, 
não adianta quão bonito seja. E quantas pessoas, levadas pela beleza 

do sapato, acabam levando um par mesmo que não seja o seu número? 
*  Daí, usam uma ou duas vezes e logo se arrependem. Por quê?  

*  Erraram ! Escolheram com os olhos,  com o coração  
                   E não com a mente, com a  inteligência. 

 
Obs.: transponha essa verdade para qualquer escolha e decisão de sua 

vida: profissão,  trabalho, amizades, igreja, investimento,compras ... 
 

*  Casados: seja  você  idôneo adequando-se   aos valores, posição, 
ministério de seu cônjuge. Permanecer rígido na sua posição, em vez de 

se adequar,  só fará todos infelizes   
Já casado,   seu foco não deve ser mudar de parceiro ou ficar se 

lamentando por esse ou aquele defeito dele ou dela.  Sua pergunta 
deve ser: 'Como posso me adequar ao meu parceiro, à situação? 

                  >  Como lhe posso ser útil, conveniente, favorável?  
Obs.: cuidado com os folgados da vida que só se aproveitam da boa 

vontade dos outros. Observe como seu cônjuge lida com a vida. 
*   A não ser que você tenha levado para casa ‘um par de sapatos três 

números abaixo do seu’ , aí não tem jeito: a separação é inevitável  
*   Quer dizer, há casos em que a separação e o divórcio são a única 
opção, especialmente quando o outro está determinado a lhe ferir.  
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>   Você NUNCA deve se adequar a quem lhe fere 
*   Quando você começar a se adequar  ao papel para o qual Deus o fez 
idôneo  começará a ter um novo senso de realização, por ter descoberto 
o seu lugar no  mundo. Então, fará tudo para agradar a Deus, não mais 

a uma pessoa, não mais se sentindo  inferior  ou usado  
Extr casamento blindado 

 A Palavra nos dá critérios  
e o Espírito Santo nos dá a certeza no coração 

1- busque a paz, empenhe-se por alcançá-la Sl 34.14 e Rm 12.18 
2-  Se for possível,  quanto estiver em vós,  tende paz com todos...  
3 deixo-vos a paz, a Minha paz vos dou ... ‘  João 16.33   + Is 26.3   

>  
‘o Senhor conservará em perfeita paz... aquele cuja  mente está firme 

em Ti, porque ele   confia  em Ti’   Isaías 26.3   ‘               
                                 >  busque referências sobre a paz... 

    A Bíblia considera a possibilidade de um cônjuge não querer buscar 
a paz e se entender  no casamento: quer se separar   Que se separe !  

1Co 7.11,15 
Se, porém, se apartar , que fique sem casar, ou que se reconcilie com o 
marido; e que o marido não deixe a mulher... ‘Mas, se o descrente se 

apartar, aparte-se; porque neste caso o irmão, ou irmã, não esta sujeito 
à servidão; mas Deus chamou-nos para a paz’   1Co 7.11 e 15   > 17 

Dia 17 – AGRADAR O CÔNJUGE 
 não é opção, é obrigação  

 
 Paulo, o apóstolo, disse que o homem que se casa tem que procurar 

agradar a esposa, e a mulher que se casa, tem que procurar agradar o 
marido. E segue dizendo: quem quiser viver livre de tais preocupações, 

NÃO SE CASE  ! (1Co7.32-34) Eis aí uma boa idéia: agradar o 
parceiro ! No mundo de hoje, onde as pessoas se tornam mais e mais 
egoístas, é de surpreender que os casamentos estejam fracassando  ?  

O que aconteceria se você embarcasse numa missão radical de agradar 
seu cônjuge? Qual seria a reação de seu cônjuge se você, de repente, 

parar  de reclamar  e somente procurasse agradá-lo?  Só pensar, já faz  
você  virar os olhos e menear a cabeça, dizendo: 'Jamais' ?  Bem essa 



30 

 

atitude revela seu caráter: ‘até a criança se dá a conhecer por suas  
ações ‘  Pv 20.11 

Não tão rápido assim. Pense um pouco mais. O que isso lhe custaria?  
Quais seriam os resultados se você tentasse agradar seu cônjuge... 
apenas  por  um mês? Você só saberá se tentar.  Paulo é claro direto:  
 Se não for para agradar ao cônjuge,  melhor não casar. 
      PS Curta, compartilhe e comente ! extr casamento blindado 

A Palavra é Gabarito para conferir se nossas 
opções estão corretas  ou se seremos reprovados 
 
*  Ao verdadeiro cristão , filho de Deus, o gabarito é:   
>  ‘ele morreu por todos, para que os que vivem ( os nascidos de Deus) 
>  não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e 
ressuscitou’  2 Co 5. 
> E aquele que me enviou está comigo. O Pai não me tem deixado só, 
    - porque eu faço sempre o que lhe agrada’  João 8.29 
 
>   Será que você está agradando a Deus com essas suas atitudes em 
relação ao seu cônjuge ?  Será que Deus está feliz em sua casa?  
              ‘os que vivem, não vivam mais para si... ’ 

Dia 18 – só Jesus transforma água em vinho  

Jesus convidado: houve um casamento em Caná da Galiléia 
 e Jesus também foi convidado, com os seus discípulos...   João 2.1-2  
 
O primeiro milagre do Senhor Jesus quando andou nesta terra foi feito 
em uma festa de casamento. Foi ali que Ele transformou água em vinho. 
Um gesto bem indicativo, não? Ele queria mostrar como o próprio Deus 
valoriza o casamento, bem como o Seu poder em transformar uma 
situação ruim e vergonhosa em algo bom e notável. Mas é claro que 
se Ele não tivesse sido convidado para aquele casamento, não poderia 
ter feito nada. O mesmo se aplica ao seu casamento e também à sua 
vida. A água pode ser transformada em vinho, não tenha dúvida. 
Mas Ele só poderá fazê-lo se você convidá-lo para participar  e SE  
fizer tudo o que Ele vos disser (v.5). Você pode fazer isso agora, aí 
onde você está, ou se agora tirar 5 minutos e ir para um lugar a sós . 
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Parte deste propósito é orar por seu objetivo:casamento e vida amorosa, 
ou o que for...Faça agora uma oração e convide-O para entrar em sua 
vida, em seu casamento, nessa situação...Dispondo-se a fazer o 
que Ele disser. 

O que Deus diz 

>  Longe de vós toda amargura cólera ira...Ef 4.30-32  
     O que tem amargurado e envergonhado você ? Leve a Jesus 
>   Admita que algo deu errado e só Ele pode consertar .  
>   Não culpe ninguém : só você é  responsável por suas escolhas e 
suas ações.  ‘Cada um dará contas de si mesmo a Deus’ Rm 14.12    
>  Com Deus temos de tratar, só a Ele  dar contas do que fazemos  Hb 4.13  
 
*   Jesus realizou uma obra completa na cruz , 
*   Mas você precisa’  fazer tudo como Ele vos disser’ João  2.5  
*    E Ele transformou  vergonha em alegria   

Dia 19 – Anote as vantagens  
  de estar casado com seu cônjuge  

         ( esqueças os defeitos  aliás,  entregue-os a Deus) 

E se você acordasse amanhã ( imagine só) o que aconteceria se você 
acordasse amanhã de manhã e se perguntasse: 'O que posso fazer  
hoje para que meu cônjuge se sinta feliz por ter se casado comigo ?'  
Uns podem dizer...que se sentem felizes de terem se casado com 
...quem se casaram . Pode acontecer espontaneamente pelo menos 
algumas vezes por semana (acontece isso  em seu casamento? ) 
- Ao ver que o cônjuge se preocupa com sua saúde;  
-  Cancelar algum plano pessoal  para deixar prevalecer o do cônjuge;  
-    Olhá-lo  com admiração  e um sorriso indescritíveis com  palavras  
*  Muitos casais só focam no que falta no relacionamento. 
>  'Não há mais amor', 'Minha esposa não nunca está a fim de ter sexo' 
>   'Meu marido nunca me faz uma surpresa' etc.  
> Sabe do caso do ponto preto numa folha toda em branco?. 
  

   Anote as vantagens de estar casado com essa pessoa. 
Ouse tomar a iniciativa, fazer  algo que mostre  amor:  veja a reação   
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*     Um detalhe : você  sabe o que  agrada seu cônjuge ? Ex: Trazer um 
café na cama (?) , sentar ao seu lado para ver TV (?)  Preparar uma 
comida que gosta, deixar pronta a roupa , focar a atenção total nele por 
pelo menos 15 minutos ou dar prioridade aos seus pedidos. Perguntar 
como pode ajudar. Cooperar com o alvo financeiro dele  fazendo 
algumas economias. Desistir de fazer caso de coisas pequenas. Faça 
um esforço. Quem sabe você consiga manter isso  pelos próximos 10 
dias, até o fim desse propósito. O que  aconteceria ?  
               Você  só  saberá  se  fizer  !  extr casamento blindado  
 

 O que Deus diz 

 ‘há tempo para tudo: abraçar e deixar de abraçar ‘ Ec 3 

Às vezes, não há clima para agrados desse tipo.   
O melhor é estabelecer um cessar fogo . Deixar de implicar, deixar de 
irritar, deixar de ser grosso ao falar. Tratar o outro como se fosse uma 
visita: fazer por agradar, mas sem exagero. Ser gentil sem ser meloso e 
ficar em oração, pois temos um inimigo que fará de tudo para acabar 
de vez com sua boa intenção, mas no Senhor há vitória.   ‘ Ele faz 
cessar as guerras até ao fim da terra; quebra o arco e corta a lança; 
queima os carros no fogo’ Sl 46.9   

 Deus  é  quem  estabelece  a paz    

 

Dia 20 –   Como é estar casado com você ??? 

••••  Coloque-se no lugar do outro por um tempo e imagine 
como é conviver com você.   Seja você quem for, todo mundo 
concorda : ninguém gosta de ser usado.  

Se o seu marido só lhe trata bem quando quer sexo, você vai se 
ressentir.  Se sua esposa só lhe dá carinho quando quer  dinheiro, você 
vai se achar um trouxa. Se você vive de relacionamento em 
relacionamento porque a última pessoa conseguiu o que queria e lhe 
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largou, você vai cada vez acreditar menos no amor.  Há os que só são 
amigos quando precisam de algo. Ninguém gosta de ser usado 
Queremos ser amado por quem somos não pelo que podemos oferecer. 
*   Agora pense como Deus se sente quando você só vai a Ele para 
lhe fazer pedidos. Não é a mesma coisa? Que tal, em vez disso, 
começar um sincero relacionamento com Deus?  Passar a se interessar 
pela pessoa de Deus: por quem é, em vez de pelo que pode lhe 
oferecer? Querer saber o que Ele tem a lhe dizer, em vez de apenas 
pedir o que você quer?  Afinal, é com Deus que se quer passar a 
Eternidade, e não queremos passá-la com Um estranho:  não é mesmo?   
     
Talvez seu marido não queira conversar com você. Mas Deus quer. 
Talvez sua esposa não lhe dê mais atenção. Mas Deus anseia por cinco 
minutos com você.Seu relacionamento com Deus se refletirá nos seus 
relacionamentos em todos os sentidos. Aprenda isso, agora e sempre.     
extr casamento blindado 

Ah! para conhecer melhor a Deus, ler um salmo por dia e marcar de 
amarelo(com lápis de cor ) : o Senhor é, .. Ele ... o Senhor   
> digitar no BUSCA do site ‘perolaspreciosas’ : ‘o Senhor nos salmos)  
‘ 

 o Senhor diz  ‘ ...este povo se aproxima de mim, e com a sua 
boca, e com os seus lábios me honra, mas o seu coração se afasta 
para longe de mim e o seu temor para comigo consiste só em 
mandamentos de homens, em que foi instruído’  ( Is 29.13)  Deus vê 
o coração: ‘ buscar-Me-eis, e Me achareis, quando Me buscardes 
com todo vosso coração’   Jeremias 29.13  e  2 Crônicas 15.2 
  ‘O SENHOR está convosco, enquanto vós estais com ele, e, se O 
buscardes, O achareis; porém, se O deixardes, vos deixará’  
             ‘não podeis servir a dois senhores...’ Mt 6.24_  
 
>  QUAL SUA PRIORIDADE NA VIDA ? Observe e anote como usa o 
seu (?) tempo, como gasta seu dinheiro e  ouça suas palavras  #   

Dia 21   Reserve em sua agenda: 
 um tempinho exclusivo com seu par 

Tempo exclusivo: Jesus disse aos Seus discípulos:Permanecei em 
mim, e eu permanecerei em vós. ( João 15.4 ) Em outras palavras: Fique 
comigo e eu ficarei com você. Impossível manter um relacionamento 
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sem dedicar tempo exclusivo  com a outra pessoa. Tempo EXCLUSIVO. 
Você pode estar em casa com seu marido ou esposa e ao mesmo 
tempo estar focado em dezenas de coisas. A comida, as crianças, a TV, 
a Internet, a roupa, o cachorrinho etc. Não basta estar no mesmo lugar. 
É preciso tempo exclusivo um com o outro. É claro que não podemos 
dar todo o nosso tempo para o nosso parceiro, o dia todo , todos os dias. 
Temos outros afazeres. Mas é imprescindível que periodicamente você 
separe um tempo para focar somente no seu parceiro, dando- lhe TODA 
sua atenção Uma vez por semana, no mínimo. Deus deseja isso de 
você.    Seu parceiro também. Isso valoriza seu relacionamento e mostra 
o quão importante aquela pessoa é para você. Você tem dedicado 
tempo exclusivo ao seu parceiro?   E com Deus ? .extr casamento blindado  

 O exemplo de Jesus: O Senhor DEUS me deu uma língua erudita, 
para que eu saiba dizer a seu tempo uma boa palavra ao que está 
cansado. Ele desperta-me todas as manhãs, me desperta o ouvido 
para que ouça, como aqueles que aprendem’ Isaias 50.4. 
‘não tem ME deixado só pois faço sempre o que Lhe agrada ’ Jo8.29 
Muitas vezes, Jesus: 'tendo-os despedido, foi ao monte a orar ‘ Mc 6. 46 

Dia 22    Acudir ao necessitado: 
 é espalhar Amor Inteligente  

 
‘Bem- aventurado o que acode ao necessitado ; o SENHOR o livra 

no dia do mal’  (Salmo 41.1)   Jesus disse : Dêem aos outros, e Deus 
dará a vocês. Ele será generoso: as bênçãos que ele lhes dará 

serão tantas, que vocês não poderão segurá-las em suas mãos. A 
mesma medida que vocês usarem para medir os outros Deus usará 

para medir vocês. (Lucas 6.38 NTLH) 

 O egoísmo é uma das maiores armas destruidoras de casamentos. 
Por ele, as pessoas traem, ferem o parceiro, quebram promessas, 
ignoram necessidades da outra pessoa  e  só pensam nas deles , usam 
a outra pessoa e depois jogam foram, trocam o cônjuge por uma 
carreira, um vício, ou qualquer outra coisa.  
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.Deus deu a solução para o egoísmo: DAR (abrir mão de si)  

. Ele estabeleceu uma lei espiritual e universal que determina: aquilo 
que você dá, irá receber. Pode não ser imediatamente, nem da 
forma como você espera, mas com certeza será na hora certa e melhor 
do que você poderia imaginar. Então se você quer receber amor, ajude a 
dar amor! Não somente ao seu companheiro, mas também ajudando 
outras pessoas a conquistarem esse amor. Faça a sua parte.  
1-   Ore e peça a Deus que coloque alguém no seu caminho que 
realmente precise... 

2-Doe... tempo, dinheiro, atenção, suas habilidades 

3- Seja prestativo: ajude quem precisar  

Pode ter certeza de que você receberá muito mais de volta ...  
          extr  www.casamentoblindado 

 O que Deus diz:  

  Ao SENHOR empresta o que se compadece do pobre, ele lhe pagará 
o seu benefício ’ (Pv 19.17)  

 Deus não fica devedor a ninguém ( a deu o Egito como paga ao 
serviço que um certo rei Lhe prestou, Ezequiel 29.19-20)    
 
Não erreis: Deus não se deixa escarnecer; 
porque tudo o que o homem semear, isso também ceifará' Gl 6.7  

E digo isto: Que o que semeia pouco, pouco também ceifará; e o que 
semeia em abundância, em abundância ceifará. Cada um contribua 
segundo propôs no seu coração; não com tristeza, ou por necessidade; 
porque Deus ama ao que dá com alegria.    2 Co 9.6-7 #  > 23 

Dia 23   Defeito de todo ser humano: 
 criticar para se sobressair 

Você sabia que nós tendemos a criticar no outro o que falta em nós 
mesmos?  
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1-  Seu marido é organizado em tudo, você não. Então você critica a 
maneira 'sistemática' dele ser 

2-  Sua esposa é extrovertida, você introvertido. Então você a critica por 
ser 'muito social' 

3- Seu marido é econômico, você é mais solta com o dinheiro. Você o 
critica por ser 'pão duro' e ele a critica por ser 'gastona'. O ser humano é 
assim.  
Para  parecer que é melhor, acha que precisa criticar a outra pessoa. 
*  Para se sobressair, precisa humilhar e rebaixar o outro: Não precisa 
dizer que isso é um veneno para o seu casamento: aliás, para qualquer 
relacionamento 
 
Pais fazem isso com os filhos o tempo todo. E filhos com os pais Nas 
empresas. Entre amigos. Temos que aprender a ver o lado bom das 
pessoas, valorizar suas qualidades, mesmo que sejam diferentes das 
nossas. Mesmo que elas não nos notem, não nos elogiem, nem nos 
valorizem. Levará tempo até que as boas sementes que você 
começa a plantar com seus bons olhos e palavras voltem para 
você. Agora que você sabe como o ser humano é, seja mais esperto 
que sua própria natureza. Procure e exalte as qualidades na maneira de 
ser do seu parceiro. Faça isso consistentemente. E veja bons frutos 
voltarem a você a seu tempo.      extr www.casamentoblindado 

 O que Deus diz:  Paulo foi um apóstolo especial, exemplo de cristão 
em todos os sentidos. Escrevia  recomendando e reconhecendo a 
ajuda de seus colaboradores: 
> ‘sabei que a família de Estéfanas ...se tem dedicado ao ministério dos 
santos’ 1 Co 16.15, 18  
>  estes recrearam meu espírito; reconhecei pois aos tais’ 
>‘Tito,companheiro e cooperador... mostrai a ele a prova de seu amor’ 
>‘Aristarco, está preso comigo... e Marcos.. se ele for ter convosco, 
recebei-o; 2Co 8.23 e Cl 4.10 
>‘... E, quanto me ajudou em Éfeso, melhor o sabes tu’  . 2 Tm 1.18  
>    Só Lucas está comigo. Toma Marcos, e traze-o contigo, 
       - porque me é muito útil para o ministério 2 Tm 4.11 Tito 3.11 
>  Acompanha com muito cuidado   Zenas, doutor da lei, 
>  e Apolo, para que nada lhes falte’  > 24  
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Dia 24    Alimentando a mente com coisas boas  

Pessoas nos escreveram relatando seus pecados e dificuldade em 
deixá-los ... O que todas essas pessoas têm em comum é estarem 
alimentando seus pensamentos com o que não devem. 
  
A Bíblia diz:  como uma pessoa pensa, assim ela é. Nossos 
pensamentos  definem como nos sentimos e o que fazemos. E nossos 
pensamentos são formados pelas informações com que alimentamos o 
nosso cérebro. Pare um pouco e comece a reparar:  
> Tem coragem de anotar tudo o que você  pensa ?  
> Anote também : o que chama sua atenção na TV e FACE ?  
> OPINIÃO DE QUEM  TEM VALOR PARA VOCÊ  ?    
 
E o pior: enquanto você enche sua cabeça de informações de terceiros, 
ela se esvazia de pensamentos e da atenção devidos a  quem realmente 
importa na sua vida:  o seu parceiro.Portanto, cuidado com o que você 
olha, ouve, e lê. Ou as opiniões que acolhe em seu coração.  
> Volte seus pensamentos para o que é bom e para o seu parceiro  
> Você é o que você pensa. Seu casamento também.   
. PS. Assista o vídeo 'Como superar os maus pensamentos': 
                 http://www.youtube.com/watch?v=-T0U5onbAFQ  

 O que Deus diz:  ‘as armas da nossa milícia não são carnais, mas 
sim poderosas em Deus para destruição das fortalezas; Destruindo 
conselhos, e toda a altivez que se levanta contra o conhecimento de 
Deus, levando cativo todo o entendimento à obediência de Cristo’  
(2 Co 10.4-5 )_ irmãos, tudo o que é verdadeiro... honesto... 
justo...puro... amável...de boa fama, se há alguma virtude... algum 
louvor, nisso pensai‘ Fp 4.8  

 Esse é bom Gabarito para conferir seus pensamentos # 

Dia 25       Exclusividade mútua  

Eu sou do meu amado, e o meu amado é meu. (Cantares 6.3)  
Ah, exclusividade mútua! Eu sou dela, ela é minha... e de mais 

ninguém. Tais palavras resumem bem o que deve ser o casamento. 
Entrega total um para o outro. A razão pela qual muitos casamentos 
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fracassam e outros nunca se consumam em realidade é porque nunca 
houve uma entrega total um para o outro. Saiba que o contrário de 
amor não é o ódio, e sim o egoísmo. As pessoas não querem dar, 
mas querem receber. Impossível. Isso contraria a lei do amor. Uma 

pessoa casada não deve provocar ciúmes no parceiro por se entregar a 
outras coisas e pessoas. Se você dá a outras coisas e/ou pessoas 

tratamento que deveria ser exclusivo ao seu parceiro, você gerará nele a 
desconfiança e sentimento de ciúme. Jamais faça isso. 

>  Você é do seu amado, e o seu amado é seu. Vocês são um do outro 
Não deixe que nada coloque isso em dúvida. Não dê liberdades para 
pessoas do sexo oposto .Não permita que trabalho, carreira, hobbies ou 
qualquer outra coisa possua você ou seu tempo _ a ponto de incomodar 

seu parceiro.Não coloque parentes e amigos acima do seu parceiro  
>   Não se entregue a amizades ou relacionamentos virtuais. 
>   Se não é amigo(a) do seu parceiro, não é seu amigo(a) 

Aproveite toda oportunidade para fazer seu parceiro sentir que ele(a) é 
primeiro em sua vida e que você é só dele(a)  . 

> Pratiquem a exclusividade mútua (não confundir com possessividade 

- que é quando um quer  controlar  o outro)  
Na exclusividade, há uma entrega voluntária, não é tomada à força 

No Velho Testamento, Deus requereu 
EXCLUSIVIDADE de adoração:  
>    não terás outros deuses diante de Mim’ Ex 20  
>   Deixar a Deus por outros deuses é ilustrado pelo profeta Oseías 
como adultério.Mesmo no Velho Testamento, Deus abomina o divórcio 
Ml 2.14-16 > Mt 5.32 e 19.9  
 
Cristão tem aliança com Deus com base no sangue de Cristo, Mt 26.28 
Sl 50.5 Casamento ilustra fato espiritual que ocorrerá nos céus pouco 
antes de Jesus vir implantar o Milênio: as Bodas do Cordeiro, Ap 19.7, 9 
>   Jesus é o Noivo e a IGREJA é a Noiva( Mt 25) exclusividade 
indicada em Cantares: Eu sou de meu amado e meu amado é meu  

‘cuidais vós que em vão diz a Escritura: O Espírito que em nós habita tem ciúmes?  
Os que 'traem' a Deus amando o mundo, Deus considera Adúltero /a Tg 4.4-5  
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Dia 26           Aqui,  cabe um aparte 
ANTES de dar continuidade à série apresentada 

Gênesis 2 é uma inserção do que ocorreu entre Gn 1. 26 e Gn 1.27 
Então, na ordem dos acontecimentos, fica assim:  
 
Gn 1.26 -27 A _ E disse Deus: Façamos o homem à nossa imagem 
( físico) conforme a nossa semelhança ( vestido de glória, Sl 104.2)e 
domine sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre o gado, 
sobre toda a terra, e sobre todo o réptil que se move sobre a terra.(27)  
>  E criou Deus o homem à sua imagem; à imagem de Deus o criou;  
 
Gn 1.27B -28 ‘ homem ( Gn 2.7-20 ) e mulher (ler  Gn 2.21-22 >>>) os 
criou. ( Gn 2.24 institui o casamento que regulamenta a prática sexual)  
 
Gn 1.28 Deus os abençoou, e Deus lhes disse: Frutificai e multiplicai-
vos, enchei a terra, e sujeitai-a; dominai sobre os peixes do mar e sobre 
as aves dos céus, e sobre todo o animal que se move sobre a terra. 
 
A mesma situação ocorre entre Gn 1.1 e Gn 1.2:  a queda de lúcifer, a 
terra abalada, bolado o plano da redenção, Apocalipse  13.8 
 
Nos capítulos iniciais de Gênesis, Deus mostra necessidades básicas 
e estabelece uma ordem de prioridades ao homem.Um vapor subia da 
terra,as sementes ainda não haviam brotado em toda a Terra ,  Gn 1.7 
 
1- Deus  faz o homem, sopra nele o fôlego da vida (não só corpo e alma, 
como os animais, mas tem espírito e habilidade de se comunicar : fala )  
2-  Cria um lugar especial para ele , Gn 1.8 e 1.9  
3-  Cria situação de escolha para exercer o livre arbítrio que recebera  
4-   Põe o homem no jardim para o lavrar e guardar Gn 1.15  
5-  Estabelece parâmetros do relacionamento de Deus com o homem, 
através da palavra:‘ordenou Deus...’ Vida ou Morte, Conhecer o Bem e 
o Mal , Gn 1.16-17.Havia a intenção de Deus criar a mulher ( Gn 2.18) , 
mas,  ntes de criar a mulher 
6-  Deus faz com que o homem exerça sua criatividade, Gn 2.20 
7- Afinal , Deus faz Adão dormir e Deus cria a mulher da costela’... e a 
traz para Adão ( Gn 2.22) Importante detalhe:’da costela’ subentende 
que o homem só está completo ao ter a esposa em seus braços  
    Adão acolhe a mulher e Deus regulamenta a prática sexual instituindo 
o CASAMENTO  dando as diretrizes para que esse relacionamento seja 
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uma bênção : a família, a célula da sociedade 
 
1-  DEIXE o homem... Antes, senhor absoluto, agora, o homem tem  de  
                  > abrir mão para acolher a mulher 
PAI ... fala de independência financeira: o home precisa estar em  
            condições de sustentar a nova família sem depender do pai  
MÃE... diz respeito à independência psicológica : maturidade.Não é 
mais o filhinho da mamãe que precisa de alguém que cuide dele: sabe 
se virar sozinho, tem maturidade suficiente para enfrentar os embates da 
vida sem correr para  debaixo da saia da mãe; é  líder sábio  
 
2 UNA-SE_... essa união deve ser voluntária, partir do próprio homem 
    Envolve alguns conceitos:  
2.1 acolhida... abraço, aceitação, proteção  
2.2 companheirismo: motiva a  objetivos comuns, fazem coisas juntos,  
                                        inclui ele ser por ela, e não  contra ela  
2.3 cerimônia...é o momento em que o homem, publicamente, assu- 
 me  relacionamento perante Deus e a sociedade: responsabiliza-se 
por ela e pela  futura  prole 

3- ENTÃO, SÓ ENTÃO.... serão ambos uma só carne : o ato sexual é 
consumado  
 
Bem, essas são as condições propostas por Deus para o início de 
cada nova família. Saindo fora do padrão para o qual foi criado, e tendo 
sido criadas tantas distorções do modelo inicial, não é de se admirar 
haver tanta infelicidade e finalmente, vir a não funcionar mais 
         De volta ao modelo inicial, o casamento, base da família , serve 
muito bem aos seus propósitos: suprir necessidades básicas do homem 
e da mulher, garantir sustento e proteção, e dar base sólida para a 
criação das futuras gerações. Deus sabe o que faz.  
 
Agindo independente de Deus, o homem só estraga tudo ... #  

Dia 27   Sexo abençoado 

Após ter instituído o casamento Gn2.24 ( vimos a seqüência ontem )  
Deus os abençoou e lhes disse: Sede fecundos, multiplicai-vos... 
(Gênesis 1.28) O sexo dentro do casamento é abençoado por Deus  
 (aos interessados no assunto, há artigos no site:ver link BUSCA)   
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> Sexo atende necessidades básicas e faz parte das prioridades 
indicadas por Deus; Gênesis 2  remete a 1Coríntios 7 

 
Tomando seu devido lugar 

1º. o homem dá a Deus o que Lhe é de direito: considera Deus o Criador  
sabe que tem um espírito através do qual pode ter comunhão com Deus 
2- ocupa o lugar que Deus lhe estipulou  
3- é cientificado da situação de escolha para exercer seu livre arbítrio 
4- exerce sua função: trabalhar para seu sustento e guardar o seu lugar  
5- Deus o notifica pela Palavra (fala) das conseqüências : vida e morte  
6- Expressa sua habilidade influindo no mundo onde Deus o pôs  
7-  Acolhe a mulher como ajudadora idônea 
  

o que Deus diz 

O Velho Testamento dá indícios de como viver bem com a esposa da 
mocidade: > ‘alegra-te ‘ (Pv 5.18) > Melhor serem dois do que um (são 
princípios  para que o casamento seja bom) Ec 4.9-12 ( buscar no site) 
> 'Deus odeia o repúdio...não sejais desleais' Ml 2.14-16 
> Adverte seriamente contra a adúltera, ler em Provérbios  
>  Prostituição é proibida, Deuteronômio 23.17-18  

No Novo Testamento, Jesus volta ao gabarito do ‘princípio’ Mt 19 , o que 
foi endossado por Paulo, Ef 5.25  

Deus orienta aos casados:  
> não vos defraudeis um ao outro’ 1 Co 7 

>‘seja digno de honra o matrimônio, o leito sem mácula ( casados 
devem zelar pela pureza sexual)  

> aos adúlteros, (Mt 19) Deus os julgará’ ,  Hb 13.4 
*  Solteiros: ‘esta é a vontade de Deus, a vossa santificação’ 
                     > que vos abstenhais da prostituição’ 1Ts  4.3 

 
*Cristão tem aliança com Deus pelo sangue de Cristo, Mt 26.28, Sl 50.5 
*Casamento ilustra fato espiritual que ocorrerá nos céus pouco antes de 

Jesus vir implantar o Milênio: as Bodas do Cordeiro, Ap 19.7, 9 
   >  Jesus é o Noivo e a Igreja é a Noiva,  Mt 25 , Tg 4.4 
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Quem trai a Deus amando o mundo, Deus considera Adúlteros /as  

Deus pergunta: Andarão dois juntos se não estiverem de acordo? 
(Amós 3.3) Como andar com Deus não estando de acordo com os 
princípios que Ele estabeleceu?   

Dia 28 – Casei com uma pedra  
 

Certa esposa depois de 20 anos de casada, concluiu: - ‘Casei-me 
com uma pedra ! Apesar das boas qualidades, esse homem era frio, 
duro no falar, sempre a diminuindo.  

As pessoas têm coração duro por uma razão, nunca por acaso. Há uma 
raiz por trás disso. Normalmente foram endurecidas pela vida, as más 
experiências que tiveram, e se tornaram duras como forma de proteção. 
*     Por isso acabam ferindo as pessoas para não serem feridas por elas 
*    A primeira coisa a entender é que tais pessoas têm uma dor interior,e 

que você não é a causa (a não ser que você realmente o tenha ferido)  
> Mostrar-lhes compreensão é o início da cura.  

> A pior coisa que você pode fazer é se endurecer também e dar o troco. 
> Em vez disso, pague o mal com o bem.Não te deixes vencer do mal,  

mas vence o mal com o bem ‘ Rm12.21 . 
>Use palavras doces, que expressam compreensão. Provérbios 15.1 

' A resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira' 
>  Seja VOCÊ a ‘água mole’ sobre essa pedra dura ! 

Deus orienta como tratar o inimigo (que pode até ser o cônjuge) 
>Se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe pão para comer; e se tiver sede, dá-
lhe água para beber:assim lhe amontoarás brasas sobre a cabeça; e o 
SENHOR to retribuirá’ (Pv 25. 21-22 ) Qual será a necessidade básica 
dessa pessoa ‘ dura’ ao seu lado, que nâo está sendo atendida, talvez 
há muitos anos ? Como você pode ser esse ‘anjo de Deus ’ que lhe virá 
suprir o que tanto lhe faz falta ? Na Palavra está o que Deus quer fazer 
no coração humano: E( EU) dar-vos-ei um coração novo, e (EU) porei 
dentro de vós um espírito novo; e (EU) tirarei da vossa carne o 
coração de pedra, e (EU) vos darei um coração de carne’  
(Ezequiel 36.26 ) Quando um ser humano se propõe a fazer a obra que 
Deus diz que fará( que compete a Ele) arrisca-se a ficar frustrado com 
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os resultados. ( também pode ser uma forma sutil de manipulação) 
Evidente que ações geram reações. Normalmente, gente dura encontra 
outras que lhe respondem com dureza e tornam-se mais duras ainda .  
> Uma atitude branda pode ‘amolecer’ um coração endurecido, note 
bem: é provável,  mas não é certeza . 

A motivação de nossas ações precisa ser refletir Deus aos que nos 
cercam. Deus permeando as atitudes  fará com que esse coração seja 
tocado pelo Espírito e venha a ser quebrantado , curado em suas raízes, 
transformado pelo poder de Deus # 

Dia 29 – Olhe de novo 
Aprendendo a ler nas entrelinhas 

Muitos mal-entendidos ocorrem porque um não entende o que o outro 
quer dizer. Haveria mais paz se as pessoas prestassem mais atenção 
ao verdadeiro significado das palavras  Livros de comunicação dizem 
que cada pessoa fala / ouve de três maneiras: > o que eu quis dizer,  
 >  o que eu realmente disse, > o que eu acho que o outro entendeu  
    Ex: já notou como marcar encontro pode gerar muita confusão ?  

*  Outro aspecto : reclamações geralmente revelam áreas carentes da 
pessoa. Anote as reclamações e conheça as necessidades de quem 

convive com você:seu cônjuge,  filhos, patrão, empregados .  
Uma reclamação comum é : falta de respeito , palavra derivada do latim 
que dá a idéia de  ‘algo que merece um segundo olhar ‘ .E, que tal este 
verso , onde o próprio Deus nos cobra o respeito para com Ele ? Ml 1.6 
‘Se Eu sou senhor, onde está o respeito para comigo? diz o SENHOR 

dos Exércitos’  extr       WWW.casamentoblindado 
 

Quem reclama de falta de respeito sente falta de atenção. 
 Alguns  pontos a considerar:  

1- Você dá atenção: olha, escuta, considera os outros ?  
     Repare como você trata os outros? 

2- Você se tem dado o respeito?  
     Veja como você age, fala, e cuida de você.  

3- Como espera respeito se nem mesmo você se respeita?  
Ex: Quem aceita ser tratada como capacho, proclama não ser digna de 

respeito. Mas essa é uma questão delicada e não e pode ir dizendo para 
ninguém ir ‘virando a mesa’ sem conhecer de perto a situação e todas 

as implicações desse ‘virar a mesa’.  
Entregue-se ao Senhor nesse aspecto e peça que Ele faça os devidos 
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acertos na medida certa. Quando Deus está no lugar que Lhe é devido,  
todas as coisas vão aos seus devidos lugares # 

Dia 30 – Dessintonizando do parceiro  
Assim como você muda de estação de rádio no seu dial, você pode 
dessintonizar do seu parceiro. Não que você queira fazer isso, mas pode 
acontecer sem você perceber. Situações que podem causar isso 
incluem, entre outras: repetidas decepções, maior interesse em outra 
coisa ou pessoa, não liga mais para ele (ele/a já ‘faz parte da mobília’) 
um vício consome toda sua energia, mágoa que não perdoa, passam 
muito tempo longe, a serviço ou lazer, menosprezo ( compara-o a outros 
com melhores qualidades) São facetas que revelam desprezo, ou pode 
ser uma forma de se proteger da dor Precisa ir mais fundo e achar a raiz 
do problema para então, cuidar das atitudes  

> Fique atento a isso. O perigo de se ‘desligar’ do seu parceiro é que 
você acaba matando qualquer sentimento que ainda resta.  
> Volte ao foco. Sacrifique o que está separando vocês. Comece a 
trabalhar no relacionamento novamente. Talvez até uma conversa 
franca com seu parceiro falando de como se sente pode despertá-lo/ a 
para colocar mais atenção no relacionamento.  
O ideal é que vocês trabalhem juntos no reencontro dessa sintonia.  
‘Por acaso, uma jovem esquece de suas jóias? Ou uma noiva esquece 
do seu véu? Mas o Meu povo esqueceu-se de Mim por tantos dias, que 
nem dá para contar’ Jeremias 2.32      extr www.casamentoblindado  

> Dizem que...’ só se dá valor ao que se tem, quando se perde ‘  
> Quanto você se importa de perder o que tem desprezado?Seja 
casa, emprego, marido, filhos, igreja, amigos...Tudo o que tem hoje. 
>Tem dado valor à salvação e a Deus que ama você acima de qualquer 
outra pessoa? Nosso relacionamento com as pessoas reflete o nosso 
relacionamento com Deus:   preste atenção e volte ao foco  
>  Dizem que ‘a grama do vizinho é sempre mais verde’  
     Acontece que  você  é o vizinho de seu vizinho... #  

Dia 31 – O segredo 

A Blindagem do Alto...só é possível quando aprendemos priorizar o 
Altíssimo: Buscai primeiro o Reino de Deus e Sua justiça, e todas estas 
coisas vos serão acrescentadas’ Mateus 6.33 ‘  
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Jesus não filosofava ao dizer isso: estava dando a dica de como a vida 
com Deus funciona. Você o busca em primeiro lugar, antes de tudo, e 
o resto que você não pode alcançar por si mesmo, Ele fará chegar às 
suas mãos. O marido transformado. A esposa dócil. O casamento dos 
seus sonhos. O fim da solidão. A fidelidade. O respeito. O verdadeiro 
amor que jamais acaba. Tudo o que você sonha. Mas, antes de tudo,  
você precisa aprender a buscar a Deus em primeiro lugar.  
> E fazer isso na prática, não apenas na sua mente. Não adianta dizer, 
'Eu creio em Deus' e buscá-lo apenas em sua mente. Muitos só o 
buscam na mente. Mas não basta buscá-lo apenas em pensamento. 
Tem que haver prática. Não religião. Prática do que Ele diz. Ele 
garante: se você fizer isso, Ele acrescentará na sua vida tudo o que 
você deseja. 'Case' com Deus. Ponha-o em primeiro lugar na sua vida. E 
o seu casamento será blindado pelo Altíssimo. E aí eu quero ver... 
quem ou o quê poderá destruir o casamento de vocês.Que o Altíssimo 
lhe abençoe mais e mais!  

#  Seguem dois textos básicos que podem servir de ‘bússola’ no 
relacionamento com Deus  _  Ah!   (~) til é sigla de conseqüência  

1> Confia no SENHOR  

 2- faze o bem  (~) habitarás na terra, e verdadeiramente serás 
alimentado 

3 > Deleita-te também no Senhor 

(~) Ele concederá os desejos do teu coração. 
 
4 > Entrega o teu caminho ao SENHOR; 

5  > confia nele,  

     (~) ele o mais, Ele fará.6 E ele fará sobressair a tua justiça como a  
          - luz, e o teu juízo como o meio-dia.  
6 > Descansa no SENHOR, 

7>  e espera nele; 
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8  >não te indignes por causa daquele que prospera em seu caminho, 
por causa do homem que executa astutos intentos 
 

9> Deixa a ira , abandona o furor;  

10>  não te indignes de forma alguma para fazer o mal.  

      Explica:  Porque os malfeitores serão desarraigados; 

(~ )mas os que esperam no SENHOR herdarão a terra. Salmo 37.4--9 

 

*FILHO meu   ( precisa ter sido feito fiho de Deus, ler João 1.12) 

Não te esqueças da minha lei, teu coração guarde meus mandamentos 
2- Confia no SENHOR de todo o teu coração  
3- não te estribes no teu próprio entendimento 
4- Reconhece-o em todos os teus caminhos   
    (~)e ele endireitará as tuas veredas.  
5>Não ser sábio aos próprios olhos;  

6> teme (sim)  ao SENHOR, aparta-te( diz não)do mal 
(~) Isto será saúde para o teu âmago, e medula para os teus ossos.  
 

7 > Honra ao Senhor com teus bens, e com as primícias de teus ganhos 
(~) E se encherão os teus celeiros, transbordarão os teus lagares 
 

*Filho meu,  não rejeites a correção do SENHOR,  nem te enojes da 
sua repreensão 12 Porque o SENHOR repreende aquele a quem ama, 
assim como o pai ao filho a quem quer bem. Provérbios 3.5-12   

  Buscar ‘provérbios’  no site WWW.perolaspreciosas.com.br 

 FIM  
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