PR. JOSUÉ E ROUSEMARY GONÇALVES

DESAFIO #03
A Surra que ele NÃO merece...

DESAFIO #03
Quer o toque de Mágica para fazer aﬂorar (ou aﬂorar de novo) aquilo que você
mais ama no seu marido?
Leia até o ﬁnal e cumpra mais esse desaﬁo.
Esse vai ser di cil, te falo como mulher casada (ninguém conhece o Josué como eu
não). O amor é cul vado, apesar das diﬁculdades. E é como mulher, como alguém
que já sofreu e todo dia paga o preço para cul var o amor, que eu vou te fazer
mais esse convite.
A Bíblia é maravilhosa e tem resposta para tudo. Veja como Deus se relaciona com
cada um de nós e você vai saber como devemos nos relacionar bem uns com os
outros.
Imagine a cena: o profeta foi contratado para amaldiçoar (falar mal) do povo de
Israel. Mas ele deixa claro para o malvado rei: “Eu só falo o que Deus falar”.Agora
uma pausa. Quem era o povo de Israel? Eles foram libertos milagrosamente do
Egito, estavam sendo alimentados com pão do céu, carne do céu, água da pedra,
sombra da nuvem, fogueira par cular ambulante da noite. E SÓ RECLAMAVAM!!!!
Ah, se fosse eu que vesse a chance de dizer umas belas verdadeeeees.
Chegou a hora! A hora de soltar tudo o que estava preso na garganta!!! Abre a
boca e... e... e...Só bênção! Só ELOGIO! MEEEEU DEUS! Então esse é o desaﬁo. E é
um desaﬁo mesmo. Desses que vai precisar orar, pedir a ajuda de Deus para
cumprir, mas vai valer a pena.
DESAFIO 3:
Pelas próximas 24 horas, não cri que o seu marido. Sim, ele pode merecer todas
as crí cas, mas não cri que (aﬁnal, se cri car e apontar os erros funcionasse, ele já
teria mudado, não é mesmo?). O que você vai fazer é elogiar ao máximo o que
você puder, e se no desaﬁo anterior você escreveu um bilhete declarando o amor,
dessa vez o bilhete vai ser diferente.

DESAFIO #03
ESCREVA UM BILHETE COM AS CARACTERÍSTICAS que você mais AMA nele.
Pode ser sica, emocional, espiritual, o que for. Abençoe!
Cumpra esse desaﬁo, e assim com as palavras de Deus sempre liberam o que há de
melhor em nós, deixe as suas palavras liberarem o melhor que há no homem da
sua casa.
Um beijo, em oração por vocês,
Rouse Gonçalves

