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Dedicatória

Dedico este livro 

ao Rei dos séculos, imortal, invisível, 
ao único Deus,

Ao meu amado Jesus, 
o verdadeiro manancial 
de águas purificadoras.

Desde que Te conheci, eu nunca mais tive sede.
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Introdução

Este livro é fruto de uma palavra profética que 
recebi há alguns anos, palavra na qual o profeta 
me disse que eu seria cercada por “mulheres de 
paz”, que lutam por seus maridos, e por meio de 
meu ministério lares seriam restaurados.

Entendi a responsabilidade de trabalhar para 
que essa palavra se cumpra através de mim, espe-
cialmente porque após alguns anos de ministério 
pastoral – infelizmente, pra mim como mulher – a 
conclusão a que chego é que a grande maioria dos 
problemas conjugais têm suas raízes na mulher, 
e não no homem. 

A despeito dos erros cometidos pelos homens, 
a cada aconselhamento, percebo que se a mulher 
entendesse seu papel, a maior parte das situações 
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não chegariam a se tornar tão graves e, talvez, 
nem mesmo houvesse problemas a serem solu-
cionados por nós pastores, pois o casal estaria 
apto a se entender no foro doméstico.

Antes de iniciar esta leitura, ore, peça ao 
Senhor que despoje seu coração de todo endure-
cimento, e de todo pensamento contrário àquilo 
que as escrituras dizem a respeito do seu papel 
como mulher. 

Se esvazie de todo sentimento de justiça pró-
pria, pois o Dono da verdade é Jesus, e não nós; se 
esvazie de todo sentimento de autocomiseração, 
se esforce para não se olhar mais como vítima, 
pois independentemente dos pecados dos homens 
que nos rodeiam, nós somos pecadoras, e é disso 
que trataremos aqui.

Deus não pode mudar a vida de alguém que 
encontra - no pecado do outro -  justificativas 
para seus próprios pecados! Apresente-se a 
Deus com sinceridade, se esforce para agradá-
-Lo com o que você tem para oferecer hoje, e 
o mais Ele fará!



9

Tenho dito a cada mulher que atendo: “Não me 
fale sobre os pecados dele, me fale dos seus, pois 
é você quem está aqui buscando ajuda!”.  Quando 
digo isso, muitas vezes ouço: “Mas e ele? Deus 
não vai tratar? Por que só eu?”.

Sim! Deus vai tratar com cada um segundo 
suas obras, mas se a mulher entender rápido que 
o papel de edificar a casa é dela, o terreno estará 
sendo preparado para o mover de Deus.

Talvez você esteja lendo este livro e não 
esteja passando por momentos de dificuldade 
no seu relacionamento conjugal.Entretanto, 
ainda que você não tenha lutas hoje, a palavra 
de Deus nunca volta vazia, e te preparará para 
que futuros problemas sejam evitados e para 
instruir outras mulheres. 
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O quê leva um 
homem casado a matar 
a sede fora de sua casa?
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“Bebe a água da tua própria cisterna,
E das correntes do teu poço.

Derramar-se-iam as tuas fontes para fora, 
e pelas ruas os ribeiros de águas?

Sejam para ti só, e não para
os estranhos juntamente contigo.

Seja bendito o teu manancial; e regozija-te 
na mulher da tua mocidade.

Como corça amorosa, e e gazela graciosa 
saciem-te os seus seios em todo o tempo; 

e embriaga-te sempre com as suas carícias.
E por que, filho meu, andarias cego

pela estranha, e abraçarias o seio de outra?” 
Pv 5.15-20
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Muitas questões pairam sobre a cabeça das 
mulheres, quando estas veem seus maridos envol-
vidos em alguma situação que não se encaixa na 
vida de um homem casado. São perguntas que, 
por mais que tentemos, muitas vezes não conse-
guimos responder:

Por que um homem casado iria
 beber água em outra fonte?

Por que um homem casado acessaria 
pornografia na TV ou internet?

Por que um homem casado teria problemas 
com práticas como a masturbação?

 
Por que um homem casado 

se distanciaria de sua esposa?

Por que um homem casado não sentiria prazer 
em passar tempo dentro da sua própria casa?

Por que um homem casado adulteraria?

Neste trecho, a Palavra diz que um homem tem 
sua própria cisterna, seu próprio poço, de onde 
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deveria tirar agua para beber e saciar sua sede. 
Essa cisterna à que a Bíblia se refere é a esposa 
do homem. A Palavra chama a nós mulheres, de 
cisternas, poços, mananciais, fontes de água.

Precisamos entender a profundidade de 
sermos chamadas assim por Deus, pois a água é 
uma necessidade básica do ser humano. Ninguém 
toma água por opção ou só porque gosta, mas 
sim porque é impossível viver sem ela. Estudos 
mostram que um ser humano pode ficar dezenas 
de dias sem comida, entretanto, em apenas 3 dias 
sem beber água, a pessoa morre. Por esta razão, o 
ser humano tem sede várias vezes por dia, e não 
“de vez em quando”.

Em Provérbios 5.15 Deus diz ao homem:
mate a tua sede COM A TUA ESPOSA.

Quando diz isso, Deus está falando ao homem 
sobre como suprir as necessidades básicas da 
alma da sua própria alma. A alma do homem é 
sedenta de algumas coisas, que para ele são tão 
básicas quanto a água é para o seu corpo, coisas 
fundamentais para que ele viva bem e com saúde 
emocional e espiritual.



16

Um homem tem sede de respeito, de honra, 
de carinho, de aceitação, de sexo, de palavras 
de afirmação, de cuidados para com sua vida. E 
Deus diz: sacie toda essa sede com a sua esposa!

A questão é: quando uma mulher não cumpre 
seu papel e deixa de fazer o que deve fazer, ela 
automaticamente passa a não ser mais o manan-
cial de águas que sacia a sede do marido.

Ora, a sede sempre vai existir, pois a água, 
como dissemos, é uma necessidade básica. Se a 
sede existe, mas não há água na fonte apropriada, 
involuntariamente o homem termina buscando 
outras fontes. Às vezes nem mesmo busca, mas 
as outras fontes vêm até ele.

Esclareço aqui que, com essa afirmação, não 
tenho a intenção de dar justificativa aos pecados 
cometidos por qualquer homem. Mas o fato é que 
a Bíblia diz que a sede do homem deve ser saciada 
pela esposa. Quando isso não ocorre, os problemas 
aparecem, pois o homem continuará com sede.

Se o poço que o homem tem em casa está 
seco, ou se a água desse poço se tornou amarga, 
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o homem não será saciado, e aí será aberta a 
brecha para satanás oferecer outras opções que 
lhe saciem momentaneamente a alma.

As necessidades básicas de um homem não 
são “problemas dele”, pois quando Deus criou 
a mulher em Genesis 2, Ele a chamou de “auxi-
liadora comparável ao homem”. Quem auxilia, 
se torna solidário com a necessidade do outro. 
Dentro de um casamento, suprir a necessidade 
do outro é o papel de cada cônjuge. No caso da 
mulher, auxiliar o homem significa ajudá-lo a:

• Vencer o pecado e as tentações – sendo uma 
mulher pacificadora, uma intercessora, uma 
mulher idônea, correta diante de Deus e das pes-
soas; sendo a amiga com quem ele pode compar-
tilhar suas lutas. Há mulheres que, pelo contrário, 
só incitam e contaminam seus maridos, levando-os 
literalmente “pro buraco”, os afastando de Deus, 
colocando-os contra pessoas, fazendo intrigas, 
levando-os a tropeçar em todo momento.

• Crescer espiritualmente – acrescentando e 
apoiando suas iniciativas espirituais, incenti-
vando seu ministério e chamado; sendo para ele 
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uma inspiração para buscar mais a Deus. Quantos 
homens de Deus se esfriam porque casaram com 
mulheres tolas!

• Ser quem Deus quer que ele seja – quando a 
mulher se esforça para ser quem Deus quer que 
ela seja dentro da sua casa, ela coopera para o 
cumprimento do destino profético do marido, 
pois está sendo a coluna de apoio que ele precisa 
para avançar em Deus.

Podemos olhar para a vida de um homem 
e, pelos frutos, saberemos se ao lado dele há 
uma ajudadora ou uma pedra de tropeço. Abro 
aqui um parentêse para considerar que  muitos 
homens já entram no casamento com problemas 
não resolvidos nas suas emoções e sexualidade. 
Ainda que esse seja o caso do seu esposo, ao 
cumprir bem o seu papel, você irá ajudá-lo a ser 
restaurado em tudo.

Quero lembrar que o papel desta mensagem 
não é acusá-la, mas sim levá-la a enxergar se tem 
falhado em seu papel como manancial de águas, 
e despertá-la para uma mudança.  
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O homem tem sede
de ser cuidado

pela esposa
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Quando falamos em “cuidar” do marido, 
muitas mulheres interpretam mal essa colocação 
e retrucam, dizendo que “cuidam muito bem 
deles”: fazem comida todo dia, deixam suas 
roupas bem passadas, a casa está sempre limpa 
e agradável. 

Sim, é parte do papel da esposa cuidar do 
ambiente da casa, mas não é disso que estamos 
falando; até porque se o homem precisasse 
somente de uma empregada, ele contrataria uma 
e não haveria necessidade de se casar. Para ele 
sairia muito mais barato, e menos trabalhoso!

O homem tem sede de que a mulher cuide espe-
cialmente de sua alma, do que podemos chamar 
de suas necessidades emocionais masculinas.

Como a mulher pode fazer isso?

Você pode cuidar da alma do seu marido 
com palavras. As palavras de afirmação, de 
reconhecimento, de incentivo, saciam a alma do 
homem. Por outro lado, palavras de rixa, contra-
riedade, desrespeito e afronta, tem a capacidade 
de esbugalhá-la. 
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Quando a esposa não cuida da alma do homem 
com palavras, satanás levanta alguém para fazer 
esse papel: 

“Dize à sabedoria: Tu és minha irmã;
e chama ao entendimento teu amigo íntimo,

para te guardarem da mulher alheia,
da adúltera, que lisonjeia com

as suas palavras.”
Pv 7.45

Muitas vezes a esposa só reclama, só critica, 
só questiona, tudo que o homem faz pra ela 
é péssimo. Mas a adúltera não, ela lisonjeia o 
homem com suas palavras. 

Já ouvi várias mulheres dizerem: “Mas eu não 
tenho o que elogiar! Deus quer que eu minta?”

Não, Deus não quer que você minta. Mas quer 
que você se lembre de que se casou com este 
homem voluntariamente, e só casou porque via 
nele algo de bom. Comece a refrescar sua mente, 
deixe Deus trazer à sua memória aquilo que te dá 
esperança. Ressuscite dentro de você o modo de 
olhar para ele com benignidade, com bons olhos, 
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encontrando nele alguma virtude e se esforçando 
para elogiar qualquer atitude positiva que venha 
dele. Se você quer colher, lance sementes!

Lembre-se:
“A morte e a vida estão no poder da língua;
e aquele que a ama comerá do seu fruto.” 

Pv 18.21

Não use sua boca para deixar a alma do seu 
marido em frangalhos. Use sua boca para saciar 
a alma dele.

“Como corça amorosa, 
e gazela graciosa

saciem-te os seus seios em todo o tempo;
e embriaga-te sempre com as suas carícias.”

Pv 5.18-19

Você também pode cuidar da alma do seu 
marido sendo “amorosa e carinhosa”, como 
diz em Pv 5.18-19. Salomão chama a mulher de 
“corça de amores e gazela graciosa” e é isso que 
as mulheres deveriam ser, mas muitas estão mais 
para “égua brava e mula-sem-cabeça”!
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Ele diz: “embriaga-te com as carícias” da tua 
esposa. Pra alguém ficar “bêbado” de carícias, é 
preciso muita carícia!

Muitas mulheres dizem: “Sou seca, esse é o 
meu jeito mesmo”. Mas um homem tem sede de 
carinho, e esse homem casou com você. E agora? 
Será que não vale a pena mudar o seu jeito, se 
esforçar para matar a sede dele para protegê-lo 
e evitar que ele caia, buscando carinho em outra 
fonte?

“Ah, mas o meu não liga pra isso não!” – Esse 
argumento é uma mentira que muitas criam para 
justificar sua negligência. Cuidado!

Ser carinhosa não é ser melosa e grudenta 
ao ponto de sufocar o homem e não respeitar sua 
individualidade. Ser carinhosa é ser próxima do 
homem e não deixar que a rotina nos leve a perder 
a delicadeza no tratar, no falar e no expressar 
carinho físico em momentos de comunhão. Não 
me refiro aqui à intimidade sexual, mas ao pegar 
na mão quando andam juntos, num beijo quando 
chega ou vai sair, num cafuné... 
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Vejo que em muitos casos, o passar do tempo 
esfria muito esse “amor carinhoso”, e que a 
mulher passa a tratar o marido como se fosse seu 
irmão ou seu pai. No entanto, o passar dos anos 
não diminui a sede do homem por uma mulher 
amorosa e graciosa, tenha certeza disso!

Outro meio de cuidar da alma do homem é 
procurando-o sexualmente. 

“e eis que uma mulher lhe saiu ao encontro,
ornada à moda das prostitutas,

e astuta de coração.”
Pv 7.10

Veja: a mulher prostituta sai ao encontro do 
homem; ela o procura (e muitas vezes, acha!). 

Quando sai na rua, um homem se depara várias 
vezes ao dia com tipos assim, mulheres que saem 
pra caçar. Este mesmo homem, pode ter dentro de 
sua casa uma mulher que nunca o procura, aliás, 
que foge dele como o diabo foge da cruz!

“e chegou-se para ele e o beijou;”
Pv 7.13a
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Além de procurá-lo, quando o encontra, a 
prostituta toma a iniciativa, se aproxima e beija. 
Há mulheres que não beijam seu esposo há 
anos! E quando beijam, é na testa e olhe lá! A 
prostituta tem iniciativa, ela demonstra desejo 
pelo homem. Muitas esposas, além de não terem 
iniciativa, ainda fogem e inventam mil desculpas 
quando o marido vem procurá-la.

“Vem, saciemo-nos de amores 
até pela manhã;”

Pv 7.18a

A prostituta demonstra a intenção de ter um 
momento prolongado de intimidade com o homem. 
Muitas esposas, quando percebem que não vão 
conseguir escapar, já avisam logo: “tá bom, mas 
só se for rápido!”.

Mais uma vez, repito: Quando a mulher não 
faz seu papel, o inimigo providencia alguém para 
tentar fazer esse papel.

Esta é uma das principais razões pelas quais 
tantos homens casados têm caído nos mais diver-
sos tipos de pecados sexuais. Essas são apenas 



27

algumas razões pelas quais um casamento esfria, 
não apenas sexualmente, mas em carinho, consi-
deração e amizade.

Há muitos homens que não cobram nada disso 
de suas esposas – palavras de afirmação, carinho, 
uma vida sexual ativa – mas se isso tem faltado, 
certamente suas almas estão sedentas e vulnerá-
veis a ataques.
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O homem tem sede de
que a esposa

se cuide para ele
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Não adianta nos empenharmos muito em 
apenas tentarmos cuidar da alma do homem 
(como foi dito no capítulo anterior) se, para-
lelamente, não cuidarmos de nós mesmas 
para eles.

Não adianta falar mil palavras de afirmação, 
se ao olhar para a mulher o homem vê que ela se 
largou, e sua aparência nem de longe parece ser 
a mesma pessoa com quem se casou;

Não adianta agir carinhosamente se há moti-
vações erradas por trás. Um carinho manipulador 
que a mulher faz para conseguir um dinheirinho 
e comprar algo que quer, para que seja feita a 
sua vontade, para que ele mude de ideia quando 
a contraria;

Não adianta procurar o homem sexualmente 
com a camiseta da propaganda do vereador em 
quem você votou na última eleição! 

O cuidado consigo mesma deve ser equili-
brado. Podemos dividí-lo em duas partes:
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Cuidado nº 1: Seja formosa por fora

A esposa de Cantares diz: “Estou morena e 
formosa” (Ct 1.5). Em outras palavras: estou 
bonita e bem cuidada para o esposo que amo. 

Tantas mulheres depois que se casam, mudam 
totalmente o aspecto, o jeito de se vestir, parece 
que passou um tsunami sobre a vida delas! Ao 
olharmos as fotos do casamento, vemos um 
cabelo bonito, uma pele linda e vários quilos a 
menos. Comparando com uma foto atual, é um 
“antes e depois” ao contrário! Há outras que se 
cuidam bem, até virem os filhos. Então assumem 
o papel “mãe em tempo integral” e se esquecem 
que ainda são esposas.

Satanás investe pesado em sensualidade 
e pornografia porque o homem é altamente 
atraído pelo que vê, pela aparência da mulher. 
Observe que toda propaganda destinada a 
homens, seja de cerveja, desodorante ou carro, 
tem uma mulher sensual que aparece em algum 
momento. Por que será? É óbvio que é porque 
uma mulher chama mais a atenção do homem 
que o produto anunciado.
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Sabemos que as armas da nossa guerra não 
são carnais, e não vamos usar da sensualidade 
e da vulgaridade como armas para atrair nossos 
maridos; não vamos competir com o mundo 
usando estratégias mundanas. Tenho visto 
mulheres de Deus caindo nessa armadilha, 
cedendo a fetichismos com um pensamento de 
que “se eu não fizer, outra o fará”. Não faça isso! 
Não se torne vulgar e nem desagrade a Deus por 
medo de perder para outra. Se fizermos a nossa 
parte em nos cuidarmos, Deus nos fará belas aos 
olhos dos nossos maridos, sem dúvida nenhuma! 
Saiba que ser atraente, é muito diferente de 
ser vulgar.

Não há limite de idade para uma mulher se 
cuidar e ser formosa. Se cuide, e mantenha-se 
formosa, dentro da sua idade:

• Se tiver que emagrecer, feche a boca.

• Se tiver que se arrumar melhor, faça uma reci-
clagem no armário.

•Se tiver que cuidar do hálito e dos dentes, vá 
ao dentista.
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Faça o que for necessário, mas se esforce! 
Antes de qualquer coisa, você mesma vai se 
sentir melhor, pois quem não gosta de se olhar no 
espelho e ver algo bom? Quem não gosta de poder 
vestir a roupa que quiser, pois todas cabem? Você 
vai ficar mais feliz e estando mais feliz, vai ter 
mais facilidade em fazê-lo feliz!

Vejo muitas mulheres que amam seus  mari-
dos, mas ficam tão amarguradas por causa da 
gordura, que começam a repelir o esposo, porque 
se sentem mal e não querem ter mais intimidade 
com eles. Para piorar, ao invés de tomar uma 
atitude e reverter o quadro, se enfiam ainda mais 
na comida para afogar as mágoas. 

Fico me perguntando o que uma pessoa que 
não para de comer espera que aconteça. Será que 
espera que apareça um anjo com uma espada 
desembainhada para fazer uma “mega plástica” 
de cima a baixo? 

Não existe justificativa plausível para uma 
mulher se largar e deixar de se cuidar. A atitude de 
descuido pessoal mostra descaso consigo mesma 
e com o esposo, que com certeza gostaria de ter 
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ao seu lado uma mulher que se cuida.

Há também um tipo de mulher que está no 
outro extremo em relação aos cuidados de si 
mesma: a mulher que se cuida muito bem e parece 
uma boneca, mas não pro esposo! 

É bem cuidada, porém está motivada pela vai-
dade, pela comparação com outras, pelos modis-
mos, para chamar a atenção, mas não para agradar 
o marido. Ai dele se tentar chegar perto da boneca!

Nesse caso, ele olha e vê que a água é boa, 
mas quando chega perto não pode beber! Ter água 
boa e não poder beber, é pior para o homem do 
que não ter água. 

Cuidado nº 2: Seja linda por dentro

É preciso que a mulher se cuide fisicamente 
e espiritualmente, pois não adianta ser uma 
princesa oca.

“O vosso adorno não seja o enfeite exterior,
como as tranças dos cabelos, o uso de joias de 

ouro, ou o luxo dos vestidos,
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mas seja o do íntimo do coração, no 
incorruptível traje de um espírito manso 

e tranquilo, que é precioso diante de Deus. 
Porque assim se adornavam antigamente também
as santas mulheres que esperavam em Deus, e 

estavam submissas a seus maridos;”
1 Pe 3.3-5

“Quero, do mesmo modo, que as mulheres se 
ataviem com traje decoroso,

com modéstia e sobriedade, não com tranças, 
ou com ouro, ou pérolas,

ou vestidos custosos, mas (como convém a 
mulheres que fazem profissão

de servir a Deus) com boas obras.”
1 Tm 2.9-10

Saiba que você é a lâmpada da sua casa, e 
você é a principal influência viva na vida do seu 
marido, ainda que você não creia nisso; você é o 
principal canal de Deus para edificá-lo, e não 
as outras pessoas. Por isso, cuide do seu espírito! 
Guarde seu coração, mantendo em ti um espírito 
manso e tranquilo.
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Não seja desequilibrada, atordoada, rancorosa, 
não contamine seu esposo! Seja submissa e não 
divida a sua casa. Seja uma mulher de boas obras, 
tenha prazer em servir a Deus e ao Reino de Deus, 
seja fiel a Deus nos dias difíceis.

“Semelhantemente vós, mulheres, 
sede submissas a vossos maridos;
para que também, se alguns deles 

não obedecem à palavra,
sejam ganhos sem palavra pelo 
procedimento de suas mulheres,

considerando a vossa vida casta, em temor.”
1 Pe 3.1-2

O que Pedro está dizendo é que a melhor 
escola é o exemplo. Se você quer que seu marido 
mude, pare de falar e aja como uma mulher de 
Deus, pois ele vai ver o que você faz, mas não vai 
dar ouvidos ao que você fala, se você não vive.

Cuide do seu espírito, pois isso é precioso 
diante de Deus, e o será para seu marido também.
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O homem tem sede
de ser honrado

socialmente
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“Seu marido é respeitado na porta da cidade,
onde toma assento entre as
 autoridades da sua terra.”

Pv 31.23
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Uma das características do marido da mulher 
virtuosa, é que ele é respeitado por todos. Um 
homem tem sede de saber que é honrado e pode 
andar de cabeça erguida, com dignidade, em 
qualquer lugar.

Cuide da honra e da reputação do seu marido 
dentro e fora da sua casa, perante seus filhos, 
familiares, amigos e conhecidos. Cuidado com 
a sua boca. 

Conheço várias mulheres que falam mal do 
marido pra todo mundo. Cada briga que têm, 
saem contando para meia dúzia de pessoas, 
expõem cada vírgula do que o homem fez e falou.

Lembro-me uma vez em que me vi no meio 
de uma roda de mulheres onde o assunto era “os 
podres dos maridos”. Uma contava um podre do 
seu, vinha a outra e para superar a amiga contava 
a última mancada do marido dela; entre uns e 
outros comentários, muitas gargalhadas. O pior, é 
que todos se conheciam e conviviam socialmente. 
Eu sei que não se tratava de homens fáceis, mas 
elas estavam falando de seus maridos, não de 
seus inimigos! 
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Mais tarde, quando encontrei os maridos cita-
dos, senti pena, pois eles nem imaginavam como 
eram ridicularizados pelas costas.

Uma coisa é você compartilhar problemas do 
relacionamento com alguém que pode ajudar, 
intervir, ministrar vocês como casal; uma pessoa 
que possa acompanhar suas vidas, e ajudar na 
resolução de situações. Outra coisa é ser uma 
“mensageira do inferno” que apregoa aos quatro 
ventos os pecados do marido. Se você faz isso, 
está jogando contra qualquer possibilidade de 
restauração e melhora do casamento!

“Conjuro-vos, ó filhas de Jerusalém,
se encontrardes o meu amado, que lhe direis?

Que lhe digais que estou enferma de amor.”
Ct 5.8

As “Filhas de Jerusalém” eram as amigas da 
esposa de Salomão. Ela pergunta para as amigas: 
“Se vocês o encontrarem, o que vocês lhe dirão 
que eu falei?”. As amigas dela podiam dizer que 
ela estava apaixonada, pois essa era a realidade, 
era isso que a esposa falava para as amigas.
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Sinceramente, se o seu esposo encontrar as 
suas amigas, e perguntar o que você anda falando 
dele, o que elas vão responder? (se disserem a 
verdade, é claro).

Imagine se você ficasse sabendo que seu 
marido fala mal de você pra todo mundo! Se 
você descobrisse que ele expõe todos os seus 
defeitos e fraquezas pra um monte de gente, como 
você se sentiria? Feliz? Ou exposta, desgostosa 
e desonrada?

As amigas da Sunamita de Cantares pergun-
tam a ela: 

“Para onde foi o teu amado, 
ó tu, a mais formosa entre as mulheres?

para onde se retirou o teu amado,
a fim de que o busquemos 

juntamente contigo?”
Ct 6.1

Imagino se essa pergunta fosse feita para 
algumas de nós.

“Cadê teu esposo?” Muitas iriam responder 
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com a boca cheia de riso e ironia: “Gra-ças-a-
-Deus, não veio! Deixa ele lá!”

Como uma mulher iria se sentir ao saber que 
seu marido está “dando graças” porque ela está 
bem longe dele? 

“Assim como quereis que os 
homens vos façam,

do mesmo modo lhes fazei vós também.”
Lc 6.31

Creio que quando nos colocamos no lugar do 
outro, temos mais disposição para fazer o que 
é certo, pois se existe algo ruim, é saber que 
somos desonrados. Posso dizer que o coração 
do homem tem tanta sede de respeito e honra 
quanto o da mulher tem sede de amor. 

Quando a esposa desonra, expõe e ridiculariza 
o marido, ainda que ele não veja ou saiba, isso 
refletirá na sua alma de maneira destrutiva.

Se você quer ser mais amada pelo seu marido, 
passe a honrá-lo mais e você verá o resultado.
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Palavra profética:
Deus é poderoso para fazer 

brotar água da pedra
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 “(...) ferirás a rocha, e dela sairá água (...)”
Ex 17.6b
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Este não é um livro de cura interior, mas sim de 
revisão de atitudes dentro do papel bíblico de uma 
esposa. De qualquer modo, não podemos deixar de 
falar sobre o fato de que há muitas mulheres feridas 
e frustradas, que vivem numa “inércia conjugal” e, 
em alguns casos já nem sentem mais amor por seus 
maridos. Isso se reflete em uma falta do desejo de 
estar junto, na falta de motivação para dar carinho, 
numa dificuldade para dizer palavras doces, no 
desinteresse em cuidar dele e até no desânimo de 
cuidar de si mesma.

O coração da mulher é muito sensível e, com 
o passar do tempo, pela dificuldade que temos 
em esquecer os fatos, nosso coração pode acabar 
se endurecendo como uma rocha. Mesmo se seu 
coração se endureceu com o passar do tempo, e 
você foi tomada por uma indiferença com relação 
a um ou vários aspectos do seu relacionamento 
com seu marido, a Palavra de Deus não volta 
vazia. Certamente o que você acabou de ler 
mexeu com algo em seu coração.

Diante da palavra de Deus, temos apenas duas 
reações possíveis: ouvir e desejar obedecê-la, ou 
rejeitá-la e fingir que não nos importa o que Ele diz. 
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A palavra é como uma espada afiada e penetra 
nosso coração, tocando as feridas mais ocultas.

Se mesmo com o coração ferido, ao entender 
esta palavra, brotou em você um desejo de tentar 
se levantar para fazer sua parte, declaro que você 
será capacitada a fazê-lo; pois o Deus que colo-
cou em você o querer, também já pôs em você a 
capacidade de efetuar (Fp 2.13).

Deus tem como principal atributo ser Aquele 
que é capaz de ressuscitar o que está morto e de 
operar maravilhas, como a maravilha de fazer 
brotar água de uma rocha, ou seja, Ele pode fazer 
um coração de pedra de uma mulher se tornar 
um manancial de águas novamente.

O poder da ressurreição está sobre todo aquele 
que crê. Na medida em que reconhecemos nossos 
próprios pecados e passamos a obedecer pela fé, 
Deus derrama o Seu amor em nós e, capacitadas 
por este amor, conseguimos nos superar!

Quero testemunhar que eu não ousaria escre-
ver este livro se Deus não tivesse me ensinado 
antes a viver cada linha. Tenho aprendido sempre, 
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e venho experimentando os benefícios da obedi-
ência ao padrão de Deus para o casamento. 

Sinto-me impulsionada a multiplicar o que o 
Espírito Santo tem me ensinado. São coisas tão 
simples e básicas, mas que muitas mulheres 
não têm vivido e, por isso, deixam de experi-
mentar o melhor de Deus.

A Bíblia diz que “o amor jamais acaba” (1 Co 
13.8a). Pode até esfriar, mas se não acaba, é porque 
pode sua chama sempre pode ser reacendida! Se 
você estiver realmente disposta a obedecer e fazer 
a sua parte, Deus irá reacender a chama do amor 
dentro do teu casamento de forma sobrenatural.

Eu te abençoo para que essa palavra se cumpra 
em você, e se multiplique através de sua vida, em 
nome de Jesus!
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Senhor, perdoa-me se com o passar do tempo, 
perdi o foco e deixei de ser um manancial de 
águas para a vida do meu marido. 

Cura meu coração, limpa-me de toda mágoa 
e rancor, sara as feridas que foram abertas pelas 
dificuldades do relacionamento, ajuda-me a ser 
perdoadora e traz à minha memória aquilo que me 
dá esperança: as lembranças de tudo o que um dia 
me fez desejar unir minha vida à do meu marido.

Perdoa-me se tenho usado os pecados e defeitos 
dele para justificar minhas próprias falhas e deixar 
de fazer meu papel como esposa. Eu te peço que 
me ajude a agir como uma mulher prudente, não 
colocando condições para obedecer a Tua Pala-
vra, mas agindo por fé, ainda que eu não veja um 

Oração
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resultado imediato, pois sei que se eu semear no 
espírito, colherei benção, mas se semear na carne, 
colherei maldição.

Perdoa-me por todas as vezes que pus meu 
esposo à prova, empurrando-lhe para outras 
fontes, afastando-o de Tua vontade, ao invés de 
ajudá-lo a ser quem Tu queres. 

Perdoa-me pelas palavras ásperas, pelas pala-
vras de afronta, pelas palavras contrárias e rixosas 
que saíram da minha boca; pela minha falta de 
disposição em dar o devido carinho e cuidado 
aos sentimentos do meu marido, por não estar 
disponível para satisfazê-lo sexualmente, quando 
Tua Palavra diz que nossos corpos pertencem 
um ao outro.

Perdoa-me por não cuidar de mim mesma, 
pois sou templo do Teu Espírito, me fizeste for-
mosa e com uma identidade própria. Ajuda-me a 
valorizar meu corpo, alma e espírito, cuidando da 
beleza e santificação deles; pois sendo formosa 
aos Teus olhos, sei que serei formosa também aos 
olhos do meu marido e aos meus próprios olhos. 
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Ajuda-me a honrar o meu marido íntima e 
publicamente, pois semeando honra, sei que 
colherei amor.

Quero ser o manancial de águas que nunca 
faltam, que os teus rios de água viva fluam de 
dentro de mim, e eu me torne exatamente a 
mulher e esposa que o Senhor me criou para ser.

Em nome de Jesus, amém.


