PR. JOSUÉ E ROUSEMARY GONÇALVES

DESAFIO #01
Surpreenda seu Marido

DESAFIO #01
Olá, tudo bem?
Josué e Rouse por aqui.
Vamos começar agora mesmo nossa série de 3 desaﬁos, assim você e seu marido
começarão a ver a transformação que vai culminar em um momento único no dia
30, que viveremos todos juntos, aguarde muitas surpresas. Deixa eu te falar o
porquê ter escolhido essa tarefa como a primeira.
Você já se sen u desvalorizada por seu marido? Creio que pelo menos uma vez no
período de casado, não é mesmo?
Mas como homem, quero te aﬁrmar: provavelmente ele nem perceba que faça
isso. E digo mais, a causa é bem mais profunda do que você imagina. Só que eu
tenho uma boa no cia. Apesar da causa ser profunda, a primeira tarefa é muito
simples, e vai ajudar você, mulher, a ser instrumento de cura na vida dele. Então
leia até o ﬁnal, cumpra a tarefa o mais rápido possível, e já começará a ver o
milagre na sua casa.
Bem, para entender a causa, vamos às Escrituras: “Ame ao Próximo, como a você
mesmo”.Existe um limite bíblico para amar ao próximo, que é o quanto você SE
AMA. Então, se o teu marido não te valoriza, por mais durão que ele seja, eu posso
te dizer com toda a certeza: ele SE VALORIZA muito pouco, ele tem problemas em
ver como Deus o criou de forma única e o quão maravilhoso esse fato é. Então
vamos a como você vai ajudar ele, já nessa primeira tarefa.(Toda vez que minha
esposa faz isso eu sou muito tocado)
DESAFIO 01 – SURPREENDA SEU MARIDO.
Faça o prato que ele mais gosta, prepare a mesa de forma muito especial, e deixe
ele se sen r a pessoa mais importante da casa.
Simples assim. Simples, mas poderoso. Ficou curiosa? Faça e depois me conte.
Deus te abençoe,
um forte abraço
Josué e Rouse Gonçalves

