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DESAFIO #02
 Você Deixa os Outros 

Influenciarem sua Casa?



1)  Con�nuar sendo influenciado por esse �po de falar nega�vo e pela cultura desse mundo. 

“Não se enganem, as más companhias (ou conversas) corrompem os bons costumes.

E eu quero te dar a chance de fazer isso já. Você está vivendo algo diferente no “Melhor é 
Serem Dois”, e tenho certeza que enquanto lia esse e-mail lembrou de vários amigos que 
compar�lham con�go de dificuldades parecidas e que também precisam dessa transformação. 
Imagine só você sendo ponte para que ele também viva o mesmo renovo que você está 
começando a experimentar? Ah, preciso de dizer: até o dia 30 muita coisa ainda vai acontecer. E 
no dia 30 então, estamos preparando um momento que será um marco na tua vida e na vida de 
todos os casais amigos que você convidar.

Olha, esse fenômeno acontece depois do futebol, nas festas de família, na barbearia, em tudo 
quanto é lugar que homens casados se juntam para conversar por um bom tempo. Claro, sem a 
presença das mulheres. Sabe que fenômeno é esse???Todo mundo agora vira conselheiro de 
casais. Independente de como está a situação na casa dele, independente de qual casamento 
ele está, ele sabe EXATAMENTE o que VOCÊ deve fazer no seu caso. E, me perdoe, mas como 
pastor e conselheiro de casais há mais de 30 anos, preciso te alertar. Nessa hora é que surgem 
os mais absurdos conselhos. E existem fatos bíblicos que fazem com que essas conversas não 
sejam nada inofensivas. E quero te mostrar como virar esse jogo. Vamos juntos?

Nesse momento você tem duas opções:

“Vocês são o sal da Terra e Luz do Mundo.”

2)  Você foi chamado para influenciar, para fazer a diferença. Para através do seu testemunho e 
das suas palavras, trazer algo novo e saudável para essa terra. Você estar par�cipando desse 
Movimento é prova disso. Sei que hoje pode não estar como você sonha, mas você já se 
posicionar como um agente de mudança fará toda a diferença no seu processo de 
transformação. 

A paz, Pastor Josué Gonçalves aqui. Tudo bem?

O ar fica mais sério, quando um baixinho começa a falar pro outro: “Cara, deixa eu ir logo se 
não minha mulher me mata...” E aí quando vê um começa a jogar as mágoas pro outro. E nessa 
hora um fenômeno estranho acontece.

Você já deve ter visto essa cena. Depois do futebol, alguns �ram a camisa, outros con�nuam até 
com o colete do �me, alguns pegam uma água gelada, outros não resistem a um baita 
refrigerante... tem aquele que vem de caneleira e tudo que só toma Gatorade. E depois de 
rirem comentando todos os lances do jogo que acabou de acabar, o assunto muda.

DESAFIO #02



Josué Gonçalves

Um forte abraço, do seu irmão,

Isso mesmo, preparamos aqui um material especial para que você abençoe a vida desses 
amigos que vieram a tua mente e ao teu coração nesse momento. Você pode baixar esse 
material e encaminhar para cada um deles, junto com um áudio ou uma mensagem com você 
falando o quanto quer bem a eles e quer ver a realidade da casa deles transformada em um 
lugar de paz e alegria.

Imagine só como será a próxima conversa quando todos se encontrarem. E imagine que você foi 
o canal de Deus para isso.

Que Deus te abençoe nessa missão,

Baixe agora mesmo, ore por essas pessoas e encaminhe.

CONVIDE SEU AMIGO
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