
P R . J O S U É E R O U S E M A RY G O N Ç A LV E S

DESAFIO #01
A Hora de Curar AQUELA 
dor de Cabeça noturna



Fala meu irmão, como você está?

Então leia até o final, cumpra o desafio, e depois me conte, ou melhor... não conte 
não rsrs.

Josué e Rouse aqui...

Sabe aquela dor de cabeça que só vem na hora que você quer ir para a cama com 
sua mulher? Esse primeiro desafio da nossa série vai curar essa dor mais rápido do 
que qualquer analgésico, quer ver? 

Mas antes deixa eu explicar. Você receberá esse e mais dois desafios ao longo dos 
próximos dois dias. Eles foram escolhidos a dedo para que a cultura do reino, ou 
seja, o amor, comece a ser vivido poderosamente aí na tua casa. Nesse processo 
você retomará sua posição de Homem da Casa e verá seu casamento mudar da 
água para o vinho. E falando em escolher a dedo, deixa eu te mostrar nas 
escrituras o mo�vo desse primeiro desafio.

Deus te abençoe, um forte abraço

Josué e Rouse Gonçalves

Muitos maridos reclamam da falta de sexo no casamento, que ela perdeu o 
interesse. Mas vamos ver como isso funciona. Na Bíblia, o casal é um 
representante de Cristo e a igreja. O marido representa Jesus, e a mulher seríamos 
todos nós, os filhos de Deus. E olha o que a palavra diz: NÓS (a mulher) o amamos, 
porque Ele (o homem) nos amou primeiro”.Então é assim meu irmão: Você ama 
PRIMEIRO, e aí sim ela vai Te amar de volta. Veja aqui a tarefa e seja feliz!

Tarefa: Escreva um cartão român�co, sendo o mais sincero e específico possível. 
Declare o seu amor e Mande pelo correio. Quando ela receber, ela vai se 
surpreender. E você também! 
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