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DESAFIO #02
As Amigas dão Palpite
no Seu casamento?
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A paz,
Pastora Rouse aqui. Tudo bem?
Conversa de amigas aqui. Vem cá... Quando junta a mulherada na manicure, ou
naquele café da tarde na casa da Maria, como que é o papo?
Fica tranquila, vamos ser bem honestas aqui. A gente fala um pouco de tudo, não
é? Fala disso, fala daquilo, daquela roupa que ela usou naquele casamento,
algumas ainda gostam de novela, do ﬁlme, do preço das coisas no mercado, do
nosso cabelo, dos ﬁlhos, até queeeeee...
Até que sempre a mesma puxa o assunto: “Ah, mas tudo seria mais fácil se não
fosse o traste do meu marido que sempre...”Pronto, aí começa... “Então, eu faria
isso”, “Ah, o meu também nunca...” Meu Deus! Uma pergunta sincera: Como você
sai de uma conversa dessas?
Não tem como sair bem né.
Claro, é bíblico:“As más companhias corrompem os bons costumes...”Aí parece que
você passa o resto do dia bem mais impaciente com ele e tudo mais. Oh, não estou
defendendo não. Mas quero te mostrar um outro caminho...“Mulher virtuosa,
quem a achará?”Esse é o outro caminho: você ser a mulher rara, a mulher a ser
encontrada, a mulher a ser admirada. Para seu orgulho? Não! Para honra e glória
de Deus.“Para que eles vejam as suas boas obras, e gloriﬁquem a Seu Pai”.
Então eu agradeço a Deus e a você por estar inves ndo seu tempo no “Melhor é
Serem Dois”. E que tal você já começar a dar testemunho de que é possível ser
diferente? Que tal ser uma inﬂuência posi va no meio das suas irmãs e amigas?
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.
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Isso mesmo, preparamos aqui um material especial para que você abençoe a vida
dessas amigas que vieram a tua mente e ao teu coração nesse momento. Você
pode baixar esse material e encaminhar para cada uma delas, junto com um áudio
ou uma mensagem com você falando o quanto quer bem a elas e quer ver a
realidade da casa delas transformada em um lugar de paz e alegria.
CONVIDE SUA AMIGA
Baixe agora mesmo, ore por essas pessoas e encaminhe.
Um Beijo, da tua irmã,
Rouse Gonçalves

