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Apresentação 

 
É animador e recompensador ver este livro finalmente se tornar uma realidade. Michele 

e eu temos uma longa e adorável amizade há anos, desde logo após ela ter começado a 

me ajudar a editar e revisar os nossos livros do RMI. Nossa relação de trabalho se 

desenvolveu em uma verdadeira admiração por Michele, a qual agora me levou a ter a 

honra de escrever a apresentação da sua primeira História da Vida Real. 

Você notará que nós demos a ela permissão para que usasse partes de outros livros do 

RMI e também testemunhos enviados ao nosso ministério. Estes testemunhos 

confirmam o que Michele está dizendo, e estou certa de que também irão motivar e 

encorajar você a buscar ao Senhor para obter sabedoria assim como ela tem feito, e 

também para tornar o seu relacionamento com Ele o mais valioso e estimado possível, 

como ela demonstra ao longo deste livro maravilhoso.  

Não leia este livro de uma vez só, certifique-se de consultá-lo sempre que enfrentar 

qualquer litígio para que você continue seguindo em frente nesse caminho que leva à 

vida—a vida abundante que Ele morreu para nos dar. 

Erin Thiele  

Fundadora do Restore Ministries International   

 



Capítulo1 

 

Deus está Querendo 

Recompensar Você 
 

De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é 

 necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe 

 e que se torna galardoador dos que o buscam. 

—Hebreus 11:6 

 

Você pode ter adquirido este livro para uma amiga, para um membro da família ou para 

você mesma, mas seja quem for que estiver enfrentando o divórcio—essa pessoa 

provavelmente estará tão chocada ou surpresa como eu fiquei— mesmo que esta seja a 

segunda ou a terceira vez que alguém esteja se divorciando dela. 

 

Ninguém pode dizer honestamente que quando se casou o divórcio tenha sido algo que 

tenha lhe passado pela cabeça, pelo menos não seriamente. Então, quando isso acontece, 

nós todas ficamos um pouco abaladas e não podemos deixar de pensar, “Comigo não” 

ou “Ela não” ou “Não com ele” ou mesmo “Eles não”, muito embora o divórcio corra 

desenfreado em nossa sociedade. 

 

Este livro foi escrito exatamente para cada uma de vocês que tenha sido atingida pelo 

divórcio. Deus tinha você em mente desde o primeiro momento em que eu comecei a 

digitar, e você ainda continua lá, na mente Dele. Se você tiver que tirar um único 

proveito que seja deste livro, por favor, tenha certeza de que será este: Deus não está 

zangado com você, Ele não está desapontado com você, e Ele não acha que você seja 

uma fracassada. Se for assim que você está se sentindo, ou se foi isso que alguém te 

disse—saiba que isto não está vindo de Deus. Eu prometo que não. 

 

“Se alguém a atacar, não será por obra Minha; todo aquele que a atacar se renderá a 

você. ” (Is 54;15). 

 

O tempo e o propósito Dele na minha vida (e na sua) está muito além daquilo que 

podemos compreender. Os Seus caminhos claramente são mais altos do que os nossos! 

 

“’Pois os Meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os seus caminhos 

são os Meus caminhos’, declara o SENHOR. ‘Assim como os céus são mais altos do 
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que a terra, também os Meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os 

Meus pensamentos, mais altos do que os seus pensamentos. ” (Isaías 55:8-9). 

 

Embora isto tudo possa não ter sido ideia sua ou mesmo um plano seu, confie que o 

Senhor tem o controle completo de tudo, muito embora você esteja sentindo que uma 

outra pessoa é quem está controlando a situação agora— seja o seu cônjuge, o 

“inimigo” ou a outra mulher ou o outro homem na vida dele/dela. Mas Deus diz algo 

diferente... “Em seu coração o homem planeja o seu caminho, mas o SENHOR 

determina os seus passos.” (Pv 16:9). 

 

Quando o meu marido entrou no quarto para “conversar” comigo desta vez, para me 

dizer que naquela tarde estaria dando entrada no divórcio, mais uma vez ele me disse 

que estava me deixando e planejava “encontrar” alguém para se casar (embora ele já 

estivesse envolvido com a namorada da época da escola). Eu fui capaz de aplicar 

rapidamente cada um dos princípios que você vai ler neste livro. Ainda que eu não 

tivesse nenhuma ideia do que estava acontecendo bem debaixo do meu nariz, Deus 

sabia e estava pronto para me ajudar. O mesmo se aplica a você e à sua situação! 

 

É por isso que você está agora segurando este livro. Deus não ficou chocado ou 

surpreso com o seu divórcio. Ele sabia disso e estava muitos passos à sua frente. Ele me 

guiou a escrever este livro para te proporcionar ajuda e encorajamento e para te falar a 

respeito do Seu amor que é o que você necessita neste exato momento.  

 

O que Ele decidiu fazer, simplesmente para te ajudar, foi me enviar na sua frente.Ele 

sabia que algumas dessas coisas poderiam te assustar um pouco, alguns trechos do 

caminho poderiam parecer um pouco estreitos demais, muito inclinados ou o abismo um 

pouco fundo demais, e por isso Ele me enviou antes para construir uma ponte para você. 

 

O Construtor de Pontes 

por Will Allen Dromgoole 

 

Um velho, caminhando sozinho pela estrada, 

Chegou de noite, fria e escura, 

A um abismo, vasto, profundo e amplo, 

Pelo qual passava um rio sombrio. 

O velho atravessou na penumbra; 

Sem temer o rio escuro; 

Porém voltou-se ao chegar em segurança à outra margem 

E começou a construir uma ponte para cruzar o rio. 

Um peregrino que passava disse: “Velho, 

Está desperdiçando suas forças construindo aqui; 

Sua jornada terminará no final do dia; 

Nunca mais terá que passar novamente por aqui; 

Você cruzou o abismo, profundo e largo — 
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Por que construir uma ponte em meio à penumbra? ” 

O construtor ergueu a cabeça grisalha: 

“Meu bom amigo, pelos caminhos que trilhei”, disse ele 

“Seguia-me hoje 

Um jovem que terá que passar por aqui. 

O abismo não foi difícil para mim 

Mas para aquele jovem pode ser uma armadilha; 

Ele também terá que cruzá-lo na penumbra. 

Meu bom amigo, é para ele que estou construindo esta ponte. ” 

 

“’Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês’, diz o Senhor, ‘planos de 

fazê-los prosperar e não de lhes causar dano, planos de dar-lhes esperança e um 

futuro.’” (Jr 29:11). 

 

Neste momento pode não parecer que seja assim, e certamente você não se sente dessa 

maneira, mas você confiará em alguém que acabou de passar por tudo isso e está mais 

feliz do que jamais esteve antes em toda a sua vida? 

 

Não, eu não acredito em divórcio. Eu nunca (nem em um milhão de anos) escolheria o 

divórcio para os meus filhos ou para mim mesma—mas, como você, eu não tive escolha 

a este respeito. Quando chegou o dia eu tomei a decisão que eu gostaria que você 

também tomasse. Minha decisão foi a de passar por isso como uma VERDADEIRA 

crente. Se eu posso confiar a minha eternidade a Deus, no momento em que eu morrer, 

então eu não posso confiar Nele aqui e agora também? E quanto a você? 

 

Por isso eu escolhi passar por este período sem medo, e sem dar passinhos curtos como 

eu fiz no primeiro divórcio porque, naquela época, eu achava que a qualquer momento 

eu acabaria caindo no precipício! 

 

Desta vez eu sabia que Deus estava me chamando para não apenas aplicar os princípios 

que eu aprendi e vivi da primeira vez—mas agora eu iria segui-los com entusiasmo—e 

os resultados foram estonteantes! 

 

Eles não só funcionaram, como os seus efeitos foram diretamente proporcionais ao quão 

entusiasticamente eu os aplicava! Dentro de 24 horas da minha reação entusiasmada ao 

plano do meu marido (de me deixar e se divorciar), o coração dele instantaneamente se 

inclinou para mim e ele desistiu do divórcio, mas isto não foi tudo. Ele me elogiou por 

eu ser uma esposa incrível e me disse que seria um tolo se me deixasse! 

 

Entretanto, se tudo tivesse acabado ali, onde você estaria? Milagres realmente 

acontecem, mas no que diz respeito à maioria de nós, Deus nos chama a passar por estes 

vales que se parecem com a morte—não é mesmo? 
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“Mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, 

pois Tu estás comigo; a Tua vara e o Teu cajado me protegem. ” (Salmos 23:4). 

 

Deus tinha um plano maior para a minha vida (e para a sua), e por isso Ele me escolheu 

para enfrentar a realidade do divórcio a fim de ajudar você. O plano de Deus pode ser 

impedir o seu divórcio, ou Ele pode estar te chamando para passar por isso para que 

você possa ajudar ao menos uma outra mulher ou um outro homem—você está disposta 

a confiar Nele? 

 

Mesmo que em seu coração meu marido tenha desejado ficar comigo (e com nossos 

filhos), ele, mais uma vez, estava profundamente enterrado na cova do adultério. 

 

“Pois a prostituta é uma cova profunda,e a mulher pervertida é um poço estreito.Como o 

assaltante, ela fica de tocaia, e multiplica entre os homens os infiéis. ” (Pv 23:28). 

 

Muito embora ele quisesse desistir dos seus planos, logo as “cordas que o prendiam” o 

puxaram de volta— que coisa mais triste. “As maldades do ímpio o prendem; ele se 

torna prisioneiro das cordas do seu pecado. ” (Provérbios 5:22). Então tenha isso em 

mente ao passar por toda esta situação... as coisas vão parecer estranhas porque há uma 

batalha espiritual sendo travada que você não pode ver. Se o seu cônjuge estiver 

envolvido com outra pessoa, ele ou ela podem querer estar com você, mas esta situação 

é exatamente igual ao que acontece com qualquer pecado, como com as drogas ou a 

bebida; embora eles odeiem aquilo e queiram se libertar, ainda assim são mantidos 

presos pelas cordas do seu pecado. 

 

Então, mesmo querendo ficar comigo, ele já havia afundado demais e logo a busca pelo 

divórcio ressurgiu, mas é isso que a Bíblia diz, portanto eu sabia o que iria acontecer. 

 

“Cada um, porém, é tentado pelo próprio mau desejo, sendo por este arrastado e 

seduzido. Então esse desejo, tendo concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, após ter se 

consumado, gera a morte. ” (Tiago 1;14-15). 

 

Quando o divórcio ou outra tragédia acontece, você sabia que Deus tem um propósito 

maior? “...embora os ímpios brotem como a erva e floresçam todos os malfeitores, eles 

serão destruídos para sempre. ” (Salmos 92:7). 

 

Conhecer os Princípios de Deus 

 

Todos os versículos que eu compartilhei com você até agora são apenas o começo dos 

princípios que eu quero compartilhar neste livro. Estes princípios são as verdades que 

me libertaram! Me livraram da preocupação, da dor e tem me guiado até a vida 

abundante que Jesus morreu para dar a cada um de nós que esteja disposto a confiar 

Nele. 
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Uma das coisas que mais contribuiu para que eu fosse capaz de seguir os princípios 

“com entusiasmo” (com uma voz animada, feliz, sem aquele tremor de medo que senti 

da primeira vez que o meu marido se divorciou de mim), foram os testemunhos de 

outras mulheres que eu vinha compilando para este livro—dois deles em especial me 

ajudaram tremendamente. Eles vinham de mulheres que compartilharam como o Senhor 

deu a elas a fé para realmente “assinar” os papéis de divórcio quando os seus maridos 

pediram. 

 

Embora uma tenha contado como a sua mão estava tremendo no escritório do advogado, 

e que seus olhos tenham se enchido de lágrimas, foi por causa da fé dela que eu 

consegui assinar os meus papéis de divórcio sem tremor nas mãos (nem mesmo de leve) 

e com um sorriso no meu rosto porque eu tinha alegria em meu coração! 

 

“Eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do testemunho que deram; 

diante da morte, não amaram a própria vida. ” (Apocalipse 12:11). 

 

Muitas mulheres se perguntam por que eu tive que passar pelo divórcio novamente. Eu 

acredito que é porque o Senhor queria que eu aprendesse e experimentasse esta situação 

mais uma vez para ajudar a você! Da primeira vez que passei por isso eu senti uma dor 

inacreditável devido ao medo imenso que eu sentia! 

 

Você precisa acreditar nisto... Deus sabia que exatamente neste dia de hoje você estaria 

enfrentando o divórcio e Ele queria que você tivesse a fé, os princípios, o conhecimento, 

a compreensão e a coragem para encará-lo com entusiasmo, já que Ele tem um plano 

maravilhoso para a sua vida!! 

 

“Todavia, como está escrito: ‘OLHO NENHUM VIU,OUVIDO NENHUM OUVIU, 

MENTE NENHUMA IMAGINOU O QUE DEUS PREPAROU PARA AQUELES 

QUE O AMAM.’” (1 Co 2:9). 

 

Ao abraçar os Seus princípios e o amor que Ele tem por você, você também se tornará 

um “testemunho vivo” do Seu amor e do Seu poder ao enfrentar qualquer inimigo, 

prova ou tribulação devido ao testemunho que você terá adquirido ao passar pelo 

divórcio! 

 

Já de antemão deixe-me dizer que Deus tem um plano para a sua vida. 

 

“’Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês’, diz o SENHOR, ‘planos 

de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano, planos de dar-lhes esperança e um 

futuro.’” (Jeremias 29:11). 

 

Estes versículos nos dizem que o Seu plano envolve coisas boas, não calamidades ou 

desastres como algumas pessoas amam te dizer. Os planos Dele para você são tão 

maravilhosos que Ele diz... que nem o olho viu, nem o ouvido ouviu, e nem coisa 
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alguma que você tenha escondido em seu coração é tão grandiosa quanto o que Ele tem 

preparado para você se você O ama! 

 

Isto é tão verdadeiro: eu nem sei por onde começar a contar a incrível virada de 

acontecimentos que se seguiu somente porque eu confiei em Deus e fiz tudo com 

entusiasmo por realmente acreditar neste único princípio. Eu acreditei que Ele tinha um 

plano para a minha vida, portanto, eu pude correr em direção a ele sem medo. 

 

Ele Te Dará uma Escolha 

 

Da primeira vez que enfrentei o divórcio o Senhor restaurou o meu casamento porque 

este era o desejo do meu coração naquela época. Eu acreditei realmente que meu 

coração não mais ficaria partido se meu marido apenas voltasse para casa e o meu 

casamento fosse restaurado, o que me causava uma dor insuportável, e é por isso, tenho 

certeza, que você também está em busca da restauração. 

 

Mas, porque eu não tinha medo do futuro, eu fui capaz de seguir os princípios com 

maior rapidez e com entusiasmo (como eu disse); portanto, desta vez o coração do meu 

marido se inclinou de volta até mais rápido (como eu também já contei). Mas não parou 

por aí. APÓS o nosso divórcio ter sido finalizado, meu ex-marido me pediu em 

casamento novamente! Deus havia me dado uma escolha. 

 

Minha escolha foi, mais uma vez, baseada nos desejos do meu coração (já que eu havia 

me deleitado Nele novamente). Desta vez o Senhor venceu! Os dois homens da minha 

vida (Jesus e o meu ex-marido) estavam me atraindo e falando comigo gentilmente. 

Contudo, como eu expliquei ao meu marido quando ele fez o pedido, quem poderia 

competir com um Marido como Aquele que eu agora tenho! 

 

“Eu sou do meu Amado e o meu Amado é meu... Quando encontrei Aquele a quem o 

meu coração ama eu O segurei e não O deixei ir...Estou doente de amor. ” (Cantares 

3:2-4; 5:8). 

 

Querida leitora, você também terá esta escolha. Não pense que só porque eu escolhi 

ficar solteira você acabará assim também, caso siga os princípios com entusiasmo ou se 

apaixone pelo seu Amado, Jesus, como aconteceu comigo. Como Paulo eu não desejo te 

pressionar de maneira alguma, ao contrário, eu desejo apenas que você encontre (como 

eu) a vida abundante que o Senhor morreu para dar a você. E esta vida abundante deve 

começar agora!! 

 

“Tanto a mulher não casada como a virgem preocupam-se com as coisas do Senhor, 

para serem santas no corpo e no espírito. Mas a casada preocupa-se com as coisas deste 

mundo, em como agradar seu marido. Estou dizendo isso para o próprio bem de vocês; 

não para lhes impor restrições, mas para que vocês possam viver de maneira correta, em 
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plena consagração ao Senhor. ” (1 Co 7:34-35). E para os homens, versículos 32-34, 

“Gostaria de vê-los livres de preocupações. O homem que não é casado preocupa-se 

com as coisas do Senhor, em como agradar ao Senhor. Mas o homem casado preocupa-

se com as coisas deste mundo, em como agradar sua mulher, e está dividido. ” 

 

Acredite ou não, enfrentar o divórcio com entusiasmo não somente irá inclinar o 

coração do seu marido, ou da sua esposa, de volta para você (embora ele/ela possa ter 

que permanecer presos no pecado até que venham a odiá-lo), mas este tipo de reação 

poderosa quando seu cônjuge dá entrada ou segue com o divórcio, se transformará em 

uma das maiores e mais alegres experiências que você terá! 

 

Como? Por que? Porque pode ser que isto seja o mais próximo do Senhor que você terá 

chegado em sua vida! E com este grau de intimidade com Ele, o seu coração parecerá 

que está para explodir por nunca ter experimentado este tipo de alegria—o seu coração 

estará transbordando de excitação. 

 

Não existe absolutamente nenhuma dor? Verdadeiramente, desta vez, com toda 

honestidade, não houve dor alguma; apenas uma fisgadinha e mesmo assim ela veio 

com uma sensação “doce”. Não somente isto, mas as lágrimas que eu derramei desta 

vez também foram diferentes porque elas vieram de um coração grato pela presença e 

pelo amor do Senhor, não foram lágrimas de dor ou de solidão como da primeira vez. 

 

A minha esperança e oração é que o meu testemunho e este livro te encorajem a ir além 

do nível de fé que eu ganhei com o testemunho de Vivian em Singapura, que assinou os 

papéis. Eu acredito que se você abraçar a verdade que está neste livro (os princípios e os 

testemunhos) você será capaz de ir muito além do que nós duas fomos a fim de dar a 

Deus uma glória maior! Vivian e eu amamos compartilhar como nossas vidas são 

abençoadas agora porque confiamos no Senhor. 

 

O jejum também teve um papel tremendo em minha vitória sobre “mim mesma”. Ele 

me capacitou a permanecer calada e a não comentar quando a minha carne poderia ter 

dito “alguma coisa”. Em vez disso, foi o silêncio que realmente me trouxe a vitória em 

cada uma das batalhas que enfrentei. Quando comecei a jejuar, conforme o Senhor me 

inspirou, eu descobri que isto me trouxe uma alegria ainda maior, uma paz maior, e uma 

vitória ainda mais grandiosa em cada prova que foi surgindo. 

 

Tenha a certeza de que além de conhecer, meditar e estudar estes princípios, você irá 

aplicá-los após ter desenvolvido e criado uma profunda intimidade com o seu Senhor—

que agora é o seu Marido e você a Sua noiva, se você for uma mulher. E para vocês 

homens, bem, eu não sei ao certo como descrever os sentimentos que você terá mas, 

certamente, eles serão tão maravilhosos como estes. Agora, ouça isto... 

 

“’Não tenha medo; você não sofrerá vergonha. Não tema o constrangimento; você não 

será humilhada. Você esquecerá a vergonha de sua juventude e não se lembrará mais da 
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humilhação de sua viuvez. Pois o seu Criador é o seu Marido, o SENHOR dos Exércitos 

é o Seu nome, o Santo de Israel é seu Redentor;Ele é chamado o Deus de toda a terra. O 

SENHOR chamará você de volta como se você fosse uma mulher abandonada e aflita 

de espírito, uma mulher que se casou nova apenas para ser rejeitada’, diz o seu Deus. ” 

(Isaías 54:4-6). 

 

Esta vitória não significa que o divórcio possa ser impedido, já que muitas vezes é 

preciso que um marido ou uma esposa passem pelo divórcio para enxergar realmente o 

que ele ou ela jogou fora (especialmente agora com o novo homem ou a nova mulher 

que você está se tornando!). Não se trata apenas de um casamento restaurado (como 

aconteceu com as outras mulheres que assinaram os seus papéis na fé ou o que 

aconteceu comigo da primeira vez). Vitória é viver o Seu plano para a sua vida—a vida 

abundante que Ele morreu para dar a você. 

 

Nós lutamos contra a nossa carne diariamente porque ela quer que as coisas sejam feitas 

à sua maneira e clama para ser alimentada (ao fazermos a nossa vontade). Nós lutamos 

contra o inimigo que trabalha incansavelmente para roubar o nosso testemunho, nossa 

alegria e o nosso milagre. No livro de Apocalipse é dito que o inimigo literalmente se 

senta no leito do parto esperando para matar o milagre quando Deus o trouxer à luz. 

 

“Ela estava grávida e gritava de dor, pois estava para dar à luz...O dragão colocou-se 

diante da mulher que estava para dar à luz, para devorar o seu filho no momento em 

que nascesse. ” (Ap 12:2,4). 

 

“’Acaso faço chegar a hora do parto e não faço nascer? ‘, diz o Senhor. ‘Acaso fecho o 

ventre, sendo que eu faço dar à luz? ’,pergunta o seu Deus. ” (Is 66:9). 

 

Por favor não espere para ler este livro inteiro ou para dá-lo para uma pessoa amiga. 

Mesmo que o seu marido ou esposa nunca tenha mencionado a palavra “divórcio”, nós 

temos que encarar o fato de que um em cada dois casamentos acabam desta maneira! 

No dia em que meu marido entrou no quarto e me disse que estava se divorciando de 

mim, eu não tinha a menor ideia de que ele faria aquilo! Esta total surpresa, ou choque, 

é a mesma reação que a maioria das pessoas experimentam também. O fato de você 

estar lendo este livro neste momento me diz (e deveria dizer a você também) que pode 

ser que isso aconteça em sua vida, ou na vida de alguém que seja muito próximo a você. 

 

Este livro foi dado a você por Deus para te preparar para o que vem pela frente a fim de 

que você se beneficie, sim, se beneficie, ao enfrentar o divórcio ao invés de ser 

destruída por ele. “Mil poderão cair ao seu lado, dez mil à sua direita, mas nada o 

atingirá. ” (Salmos 91:7). 

 

Sem a sabedoria, os princípios e os testemunhos que Deus me levou a reunir exatamente 

para você, a devastação e a destruição certamente virão, como acontece com a maioria 

dos casos de divórcio. Mas com estes princípios, somados à profunda intimidade que 
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você experimentará com o Senhor (e jejuando quando o Espírito Santo te inspirar)—eu 

prometo que você não sofrerá nenhum dano! 

 

De fato, você está prestes a prosperar bem no meio de tudo isto—exatamente como eu 

estou fazendo neste momento! No mesmo dia em que meu divórcio seria finalizado eu 

soube que Deus havia permitido porque Ele me AMA! Ele permitiu que acontecesse a 

fim de que eu prosperasse, e com um propósito de me dar um futuro maravilhoso! 

 

“Sei o que estou fazendo. Já planejei tudo, e o plano agora é cuidar de vocês. Não os 

abandonarei. Meu plano é dar a vocês o futuro pelo qual anseiam. ” (Jr 29:11 Bíblia A 

Mensagem). 

 

Se você escolher se concentrar nesta verdade, em vez daquilo em que você vem 

focando, na destruição, você também irá obter tudo que Deus separou para você! No 

entanto, se, ao contrário, você escolher acreditar nas mentiras que as pessoas estão te 

dizendo, ou alimentar o medo que o inimigo está tentando colocar em seu coração, 

então eu garanto que você cairá como todos aqueles que você conhece que enfrentaram 

o divórcio ou com medo ou com raiva. Lembre-se, “Mil poderão cair ao seu lado, dez 

mil à sua direita, mas nada o atingirá. ” (Salmos 91:7). 

 

É necessário simplesmente ter fé e acreditar no que Deus diz em Sua Palavra versus 

aquilo que você vê ou que não tem visto. “Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e 

a prova das coisas que nãovemos. ” (Hb 11:1). “Sem fé é impossívelagradar a Deus, 

pois quem Dele se aproxima precisa crer que Ele existe e que recompensa aqueles que 

O buscam. ” (Hb 11:6). 

 

Vá por mim, e pelos outros homens e mulheres que nos permitiram usar seus 

testemunhos neste livro—se você tiver fé em Deus e simplesmente caminhar com Ele 

por esta provação entusiasticamente ao invés de temer, você experimentará algo que 

somente poucas pessoas irão experimentar nesta vida—o poder ressuscitador que 

levantou Jesus dos mortos! Você irá sentir, literalmente, este poder fluindo através de 

você. Querida leitora, você não tem ideia alguma do que Deus tem planejado para você. 

Você está para experimentar o que Lázaro e Jesus sentiram quando o poder 

ressuscitador de Deus os levantou de entre os mortos! 

 

Eu só comecei a sentir este poder após o meu divórcio, e ele não pode ser descrito. Eu 

digo que é um sentimento que pensei que somente poderia ser experimentado se eu 

fosse para o céu. Casamento, a minha restauração, e ser amada por um homem aqui na 

terra não podem se comparar a isto. O poder ressuscitador, que é encontrado no amor do 

Pai (e é o mesmo amor que nos enviou nosso Salvador), é o que deu a Jesus a habilidade 

de ser açoitado e pendurado na cruz. 

Se o divórcio é a cruz que Deus colocou à sua frente, querida leitora, então não tema—

Ele te deu a força e a paz para tomá-la e para carregá-la. E assim como a morte de Jesus 

na cruz foi somente a precursora da Sua ressurreição de entre os mortos, você também 
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verá que Deus permitiu que isto acontecesse para te abençoar, para te fazer prosperar, e 

para te dar um futuro que você jamais sonhou que poderia acontecer para você! 

 



Capítulo 2 

 

Cuja Confiança Está no Senhor 
 

Bendito é o homem   

cuja confiança ESTÁ no Senhor  

—Jeremias 17:7 

 

Esse livro foi escrito da primeira vez porque muitas mulheres e homens continuavam a 

ligar e escrever para o nosso ministério desesperadas por ajuda, quando seus cônjuges 

lhes diziam que estavam planejando ou já tinham requerido o divórcio. Este livro tem 

ajudado tantas pessoas que eu sabia que eu sabia que entrariam em contato com o RMI, 

geralmente em pânico, já que nenhum de nós está realmente preparado para enfrentar 

um divórcio segundo a perspectiva do crente—pela fé. 

 

Mesmo na igreja o divórcio é tratado como uma sentença de morte, algo a ser temido, 

ou algo de que temos que nos “recuperar”. Entretanto, se você passar por ele com 

entusiasmo ao invés de medo, seguindo estes princípios simples, eu garanto que você se 

tornará um novo homem ou uma nova mulher e não uma pessoa destruída. 

 

Quanto mais você “renovar sua mente”, mais irá substituir as mentiras do mundo pela fé 

em seu Senhor. Quanto mais fé você tiver, mais o medo que você está experimentando 

irá desvanecer. E o que vai permanecer será a “paz que excede a todo o entendimento”! 

E se você quiser experimentar a “alegria indescritível e cheia de glória”, então abrace e 

se alimente com estas verdades para que você possa passar por tudo isso com 

entusiasmo ao invés de tremendo de medo. 

 

A propósito, nunca, jamais deixe de ler os versículos da Escritura, mesmo que você os 

conheça de cor. Os versículos irão operar algo maravilhoso em seu espírito. É uma 

“lavagem de água com a Palavra” que irá purificar sua mente, alma e espírito. Ela irá 

apagar o fogo do medo. Comece lendo este versículo: 

 

 “Com a sabedoria edifica-se a casa, e com a inteligência ela se firma; pelo 

conhecimento se encherão as câmaras de toda sorte de bens, preciosos e deleitáveis” 

(Prov. 24:3-4). 

 

Através da leitura deste livro, eu acredito que você irá ganhar a sabedoria, o 

entendimento e o conhecimento que irá precisar para fazer “a coisa certa”, renunciando 
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ao seu advogado e parando de lutar contra o divórcio baseando-se neste poderoso 

princípio que Jesus nos ensinou. 

“Eu, porém, vos digo que não resistais ao mal; mas, se qualquer te bater na face 

direita, oferece-lhe também a outra; e ao que quiser pleitear contigo e tirar-te a 

vestimenta, larga-lhe também a capa;e, se qualquer te obrigar a caminhar uma milha, 

vai com ele duas. ” (Mt 5:39-41). 

 

Como você pode fazer isto? Simplesmente... 

 

 “Confia no SENHOR de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio 

entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas 

veredas” (Prov. 3:5-6). 

 

A sabedoria obtida pela leitura deste livro, especialmente os versículos da Escritura, 

irão ajudá-la a saber “o que” fazer, mas o entendimento virá apenas depois de você ter 

feito aquilo que você sabe que é o certo, como lemos em Mateus 5: 39-41 sobre parar de 

resistir!! 

 

Em seguida vem o conhecimento que irá ajudá-la a discernir como lidar com as 

próximas crises, e a como ajudar outras pessoas que estão passando por situações 

parecidas, já que esta é a razão de você ter sido chamada a passar por esta provação. 

Tantos homens ou mulheres estão tão focados em si mesmos, ignorando as pessoas à 

sua volta que necessitam de ajuda, mais tarde descobrem que eles renunciaram à sua 

própria restauração, já que um outro princípio que você precisa obedecer é o “dê e te 

será dado”. 

 

Renunciar ao Seu Advogado 

 

Para renunciar ao seu advogado, e não ficar no caminho dos esforços do seu cônjuge 

para o divórcio, você precisará de fé e confiança no Senhor. Eu acredito que você irá 

obter esta fé através da leitura de muitos testemunhos impressionantes daqueles que 

escolheram confiar noSenhor, e Ele fielmente “libertou-as de todas suas angústias”! 

 

“E clamaram ao SENHOR na sua tribulação, e ele os livrou das suas angústias. ” (Sl 

107:6). 

 

“Então clamaram ao SENHOR na sua tribulação, e ele os livrou das suas angústias. ” 

(Sl 107:13). 

 

“Então clamaram ao SENHOR na sua tribulação, e ele os livrou das suas angústias. ” 

(Sl 107:19). 

 

“Então clamam ao SENHOR na sua tribulação, e ele os livra das suas angústias. ” (Sl 

107:28). 
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Você percebeu que Deus diz isto quatro vezes?! 

 

Se você quiser ser abençoada você precisa confiar no Senhor completamente e Nele 

somente. Eis o que diz a Bíblia, 

 

“Assim diz o SENHOR: ‘Maldito é o homem que confia nos homens, que faz da 

humanidade mortal a sua força, mas cujo coração se afasta do Senhor. Ele será como 

um arbusto no deserto; não verá quando vier algum bem. Habitará nos lugares áridos 

do deserto, numa terra salgada onde não vive ninguém. 

 

“Mas bendito é o homem cuja confiança está no SENHOR cuja confiança nele está. 

Ele será como uma árvore plantada junto às águas e que estende as suas raízes para o 

ribeiro. Ela não temeráQUANDO chegar o calor, porque as suas folhas estão sempre 

verdes; não ficará ansiosa no ano da seca nem deixará de dar fruto. ” (Jer. 17:5-8). 

 

Eu escrevi neste livro tudo que passei através da ousadia que me sobreveio ao ver Deus 

me libertar, e libertar a tantas outras a quem eu tenho tido o privilégio de ministrar. 

Nosso Senhor e Salvador resgatou todas nós da “boca dos leões” e da “fornalha 

ardente”, assim como Ele nos conduziu “através do vale da sombra da morte” dos 

advogados, papéis de divórcio e do medo que tentava nos paralisar. Quando escrevi este 

livro originalmente eu entendia o que você está enfrentando agora, uma vez que meus 

papéis foram entregues à minha porta pelo oficial de justiça (na época eu estava 

morando em uma casinha sozinha com dois meninos pequenos). Havia muitas mentiras 

na papelada do meu divórcio (fabricadas por meu marido e pela OM), e os papéis 

estabeleciam uma quantia para o sustento das crianças que eu sabia que nunca atenderia 

as necessidades de uma mãe solteira com filhos pequenos. Eu também sabia que não 

indo ao tribunal eu “perderia à revelia”, e eu não tinha o testemunho de ninguém para 

me dizer o que aquilo significaria quando o meu divórcio fosse finalizado. 

 

E, exatamente como você, eu também tive que “andar pela fé” quando todos, incluindo 

Cristãos e pastores, ficavam me dizendo para “contratar um bom advogado Cristão para 

me proteger (e a meus filhos pequenos). ” E que por não fazer isso, eu estava sendo uma 

tola e até “merecia” o que estava para acontecer, porque eu não estava tentando proteger 

os meus próprios filhos. 

 

Contudo, desta vez, anos mais tarde, Deus achou necessário que eu caminhasse em uma 

jornada de fé ainda maior. Desta vez quando meu marido entrou com o pedido de 

divórcio, eu tinha seis crianças morando em casa, e ele estava determinado a não pagar 

pensão de maneira nenhuma. Desta vez foi pedido que eu aceitasse uma dívida de 

milhares e milhares de dólares, a qual ele também se recusava a pagar. Desta vez o 

Senhor me pediu para assinar os papéis entusiasticamente concordando com tudo isto e 

mais ainda porque, querida, Ele queria um testemunho para você! 
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“Eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do testemunho que deram; 

diante da morte, não amaram a própria vida. ” (Ap 12:11). 

 

Por causa deste testemunho que o Senhor criou exatamente para te ajudar, você não 

precisará enfrentar o divórcio com o pavor do desconhecido. Eu caminhei por esta 

estrada para dar a você uma rota segura e certa. Tudo que irei compartilhar com você 

neste livro são coisas que eu realmente vivi. 

 

Querida amiga, nosso Deus é fiel e mais poderoso do que qualquer advogado, ou 

qualquer cônjuge ou amigo ou qualquer circunstância que possa vir contra você! Você 

irá experimentar a mesma alegria que eu vivenciei através do divórcio, se simplesmente 

confiar Nele e abrir o seu coração para o Seu amor. 

 

“No amor não há medo; ao contrário o perfeito amor expulsa o medo...” (1 João 4:18). 

 

E através dos muitos testemunhos de homens e mulheres que aplicaram os princípios 

deste livro, eu prometo que se você tiver apenas um pouquinho que seja de fé, você 

poderá ir muito além da paz—você irá experimentar ALEGRIA, assim como eu estou 

experimentando desta segunda vez!! 

 

Apenas mantenha os seus olhos Naquele que pode facilmente te salvar de qualquer 

destruição, e que quer te abençoar. Que a sua escolha não seja permitir que o medo te 

impeça de receber as bênçãos de paz e alegria. O medo é a maneira do inimigo empurrar 

os Cristãos para fazerem aquilo que ele (o inimigo) sabe que os levará à destruição. 

Você nunca receberá o seu milagre se estiver agindo com medo. Confiança, fé e 

obediência à Sua Palavra trarão a vitória para a sua vida e um testemunho para 

compartilhar com as outras pessoas! 

 

Que o Senhor abençoe você com uma alegria indescritível quando você dispensar o 

seu advogado e segurar na mão de Jesus! 

 

Aqui está o primeiro testemunho: 

 

Tudo isto Aconteceu por uma Razão!! 

 
 “Meu marido tinha saído de casa e estava vivendo com a OM, uma colega de trabalho. 

Ele não estava feliz e se sentia insatisfeito em nossos mais de 20 anos de casamento. 

Antes de decidir lutar por nosso casamento, eu tinha enviado a ele e-mails citando as 

Escrituras e salientando seus pecados e erros. Esse foi o jeito errado de lidar com as 

coisas! Ele então me disse que aquilo o deixou louco e que confirmou que ele tinha feito 

a coisa certa em me deixar! 
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Depois de aproximadamente seis semanas de separação e caminhando em direção ao 

divórcio, eu percebi que  aquela não podia ser a resposta. Eu decidi “lutar a boa luta”. 

Fiquei lutando sozinha com minhas orações.  Um amigo pastor do outro lado do país me 

falou sobre a página na internet do Ministério Restaurar. Eu imediatamente comprei o 

livro “Restaure seu Casamento” e o li em poucos dias. 

 

Eu não dispensei meu advogado de imediato ou assinei o compromisso no final daquele 

capítulo. Passei uma fase difícil relutando com a ideia de demitir meu advogado, mas 

orei sobre isto e dentro de alguns dias entendi que precisava ir até o fim. Um peso foi 

tirado de mim logo que eu o dispensei. Todas vocês têm que dar este passo!  Minha 

perspectiva mudou imediatamente!  

 

Eu sabia que Deus iria restaurar nosso casamento. Em uma questão de apenas dias eu 

comecei a ver mudanças em mim mesma e parei para pensar sobre o que eu tinha feito 

para mudar. Percebi que não era eu – era Deus trabalhando de um modo 

impressionante! As mudanças vieram depois que comecei a entender as coisas erradas 

que havia feito, orar para Deus me transformar e orar pelo nosso casamento. 

 

Meu marido começou a notar pequenas mudança quando ele dava uma passada rápida 

para ver as crianças ou pegar a correspondência. Um amigo comum também vinha 

dizendo a ele o quanto eu tinha mudado. Eu pedi a meu marido para me perdoar por 

minha atitude contenciosa do passado. Deixar para trás aqueles caminhos foi um alívio 

para mim; é muito melhor viver uma vida não contenciosa! A vida está muito mais 

agradável e eu estou mais feliz, realmente. É claro, isso também veio por ter o Espírito 

vivendo dentro de mim! 

 

Meu marido não conseguia acreditar que as mudanças eram reais e que eu não estava 

fingindo, tentando tê-lo de volta por razões erradas. Nós não conversávamos muito, 

ocasionalmente trocávamos e-mails para falar sobre as crianças. Exatamente como Erin 

mencionou em seu livro, ele me testou nas vezes em que conversou comigo. Eu senti 

isto acontecer em várias ocasiões quando ele falava alguma coisa para ver se eu iria 

reagir. Eu não reagia, como teria acontecido no passado, o que mostrou a ele que eu 

realmente era uma nova pessoa. 

 

Alguns acontecimentos diferentes foram surgindo próximo às férias, e eu orei em 

desespero para nosso casamento ser restaurado e para que nós pudéssemos estar juntos 

como marido e mulher.  Isso não aconteceu. As crianças e eu passamos o Natal com 

minha família num resort, e eu convidei meu marido, deixando ele saber que poderia se 

juntar a nós a qualquer momento durante a semana. Eu orei para que ele pudesse 

aparecer no Natal, era a única coisa que eu queria!  Fui para a cama chorando e orando, 

mas também percebendo que aquilo iria acontecer no ritmo de Deus, não no meu. 

Quando eu admiti para Deus que apenas Ele poderia saber quando nós estaríamos 

ambos prontos, foi que a restauração aconteceu. 
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No dia 28 de dezembro meu marido apareceu no resort. Eu não esperava por aquilo e 

ele também não sabia que iria voltar para casa até 30 minutos antes de sair de nossa casa 

de campo em direção ao resort.  Ele não estava certo do motivo de estar ali, mas eu 

assegurei a  ele  que  foi  Deus  que  o  tinha levado. 

 

Mulheres, assegurem-se de passar o controle de tudo para Deus.  Quando vocês 

estiverem esperando e passando por um dia difícil, orem e orem muito mais!  Se não 

fosse pela minha fé em nosso Deus formidável e pela oração, eu não teria conseguido! 

Não lute na carne – isso apenas irá frustrá-la e atrasar a restauração. Eu constatei que 

muitas coisas aconteceram exatamente como Erin disse que elas ocorreriam no livro 

“RSC” (Restaure seu Casamento). Eu segui seu conselho, li as Escrituras e orei, e foi o 

que me fez ser bem-sucedida. É o que vai fazer você conseguir também. 

 

 “Se Deus te trouxe você para essa situação, Ele irá te dar a vitória. ”  Todas essas coisas 

aconteceram por uma razão. Deus tem um plano e agora meu marido e eu estamos 

muito mais felizes. Nós estamos vivendo para Deus, temos um grande casamento e ele 

se torna melhor a cada dia! 

 

Obrigada, Erin, pelo seu ministério. É realmente impressionante como você tem  

ajudado  tantos casamentos, incluindo o nosso! Deus é maravilhoso, e que presente ele 

tem dado a ambos vocês! 

 

Lydia do Colorado— agora RESTAURADA! 

 

 

Juntos Novamente depois de 19 Meses! 

 

Essa contribuição vem com uma oração para Deus pelo que Ele fez! Meu marido e eu 

estamos juntos novamente depois de termos estado separados por 19 meses! Após uma 

separação de um ano, meu marido requereu o divórcio, declarando que ele de nenhuma 

maneira jamais voltaria para mim. 

 

Eu havia lido seus livros e ouvido suas fitas e devo dizer, estava muito céptica sobre 

muitas das coisas que você tinha falado – elas pareciam bastante radicais – 

especialmente a parte sobre dispensar meu advogado.  Contudo, durante os meses de 

separação do meu marido, eu me agarrei a Deus, realmente determinada a buscá-Lo 

com todo o meu coração. Deus foi muitíssimo fiel a mim, me ajudando a superar as 

inacreditáveis dificuldades da separação e provendo completamente tudo que eu 

precisava! 

 

Na época da nossa separação, eu tinha duas crianças pequenas, com idades entre quatro 

e dois anos, e estava grávida do nosso terceiro filho.  Meu marido também havia cortado 

nossa conta conjunta, e eu fiquei sem nenhuma renda. Isso foi terrivelmente estressante 
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e difícil, mas quando eu olho para trás, é realmente maravilhoso ver como Deus 

amorosamente tomou conta de mim durante tudo o que enfrentei.  Ele me protegeu e me 

trouxe para um lugar de descanso Nele. 

 

Em fevereiro, depois de 15 meses de separação, eu finalmente decidi mandar meu 

advogado embora. Foi um  completo  ato  de  fé  porque  meu  marido  estava  

extremamente  hostil  comigo.  A ação de divórcio também estava para ser concluída e 

nós não havíamos concordado com nenhum acordo financeiro ou pensão. Eu estava 

confiando em Deus para prover para mim. 

 

Eu sofri uma pressão incrível da parte dos meus advogados para não fazer o que estava 

fazendo. Não pensei que eles estivessem tentando me assustar propositalmente– eu 

tenho certeza que eles realmente sentiam que estavam fazendo seu trabalho e zelando 

pelos meus interesses – mas eles me deram severas advertências de que eu estava 

deixando a mim mesma desprotegida e de que o advogado do meu marido tentaria tirar 

vantagem de mim. Apesar da pressão e do medo eu fui em frente e dispensei os 

advogados. Eu disse a Deus que daria a Ele qualquer dinheiro que recebesse de volta 

proveniente do contrato legal que eu já havia pago. 

 

Então – louvado seja o Senhor! – este dinheiro provém do contrato legal. Não fosse a 

sabedoria que eu adquiri através do seu ministério, eu nunca teria dispensado meus 

advogados (e eu provavelmente teria ido parar no tribunal de divórcio). Dentro de um 

mês após os ter dispensado, meu marido retirou a ação de divórcio! E agora, finalmente, 

depois de uma incrível jornada, meu marido está morando junto comigo e nossos três 

filhos. Deus inclinou completamente o coração de meu marido de volta para mim. 

Louvor ao Senhor – Eu não posso louvá-Lo o bastante! ” 

 

Darlene* na Virgínia 

 

Você tem este tipo de fé? Economize o dinheiro que você pagaria a um advogado que 

irá destruir o seu casamento e doe-o onde você irá colher uma colheita abundante 

ajudando a restaurar casamentos! 



Capítulo 3 

 

Transbordante 
 

Dai, e dar-se-vos-á; 

 boa medida, recalcada, sacudida, 

 transbordante, generosamente vos darão; 

 porque com a medida com que tiverdes medido 

 vos medirão também. 

—Lucas 6:38 

 

Reagir Entusiasticamente 

 

Uma das mais poderosas e libertadoras atitudes que Deus trabalhou em meu espírito 

desta vez foi reagir “entusiasticamente” a todas as coisas que meu marido dizia quando 

ele queria “conversar” comigo. Da primeira vez, eu fui capaz de simplesmente 

“concordar”, mas isso era acompanhado de dor, dúvida, preocupação e muita oração “de 

reforço” cada vez que eu concordava! 

 

Amada, isso não é vida abundante; é, ao contrário, a carga que nós nunca tivemos a 

intenção de carregar! Em vez de confiar no Senhor, sabendo que tudo cooperaria para 

meu bem (Rom. 8:28), que o Senhor ansiava por ser benevolente para comigo (Is. 

30:18) e que estava realmente “esperando” para mostrar-Se forte em minha defesa (2 

Cron.  16:9), eu ficava, ao contrário, avaliando as consequências do que me estava 

sendo apresentado ou solicitado, o que resultou numa carga tão pesada que eu tive que 

lutar para sobreviver. 

 

O que mudou? Não foi a situação. Desta vez, ela foi muito mais rápida, as demandas 

muito maiores, a perda muito mais substancial, e o escândalo de longe muito maior. A 

diferença estava em mim. Eu tinha obtido mais fé através da leitura dos testemunhos, 

tinha desenvolvido mais força, já que agora eu estava cheia do Espírito Santo e tinha 

uma relação mais próxima e íntima com o Senhor. Ele agora era o meu Marido e, por 

causa desta intimidade, o Senhor continuou a me mostrar o que estava “por vir”, 

portanto eu realmente não fui pega desprotegida. 

 

“Perguntai-me as coisas futuras...” (Is 45:11). “E os teus ouvidos ouvirão a palavra do 

que está por detrás de ti, dizendo: Este é o caminho, andai nele; quando vos desviardes 

para a direita ou para a esquerda. ”  (Is 30:21). 
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Todas essas vantagens, querida leitora, estão disponíveis para você! Este livro, e tudo 

que o RMI oferece, irão ajudar a te ensinar a como ouvir e seguir ao Senhor. A chave, o 

mais importante, é o seu tempo passado com o Senhor, que te dará a habilidade de não 

apenas passar por isso, mas também de prosperar, de ser abençoada, e o mais 

importante, ter a ALEGRIA que permite apreciar, e não apenas suportar a jornada! Isso 

pode parecer impossível para você; eu sei que se eu tivesse lido isto da primeira vez, eu 

também teria pensado o mesmo. Mas isto está bem ao alcance de todas que acreditarem! 

 

“Não digo isto por causa de necessidade, porque já aprendi a contentar-mecom as 

circunstâncias em que me encontre. (Fp 4:11). “...contentando-vos com o que tendes; 

porque ele mesmo disse: Não te deixarei, nem te desampararei. ” (Hb 13:5). “...e, de 

fato, é grande fonte de lucro a piedadecom ocontentamento. ” (1 Tim 6:6). 

 

Quando meu marido veio pela primeira vez “conversar” comigo, ele me disse: “Eu 

estou saindo de casa para falar com um advogado. Eu vou me divorciar de você e 

planejo encontrar uma outra pessoa para casar. ” Minha resposta nos surpreendeu a 

ambos: “Ah, está bem, eu entendo. ” E eu sorri! 

Porque a minha reação não foi de medo, choque, ou horror, ele ficou certo de que não 

tinha sido claro o suficiente, e repetiu as mesmas palavras e com muito mais 

intensidade. Então, querida leitora, se você escolher reagir graciosamente (conforme 

você confiar no Senhor e se recusar a ficar no caminho do ímpio), você precisará estar 

preparada para mais ataques. O calor se intensificará e todas as vezes que o seu cônjuge 

afirmar que ele/ela está te deixando, ele/ela começará a te dizer o porquê disso. Mas, 

louvado seja o Senhor, meu coração tinha estado “escondido no Senhor” fazia muitas 

semanas.  

Deus realmente vinha me preparando para isto há quase um ano (embora eu não 

soubesse ou suspeitasse). E acredite ou não, Ele vem preparando você também, muito 

embora você também não estivesse ciente disso. 

Deus promete que os justos não serão abalados. “Lança o teu fardo sobre o SENHOR, e 

Ele te susterá; nunca permitirá que o justo seja abalado. ” (Sl 55:22). Esta é a Sua 

promessa para você e para mim. Por esse motivo, Ele faz o Seu melhor para te mostrar o 

que está por vir, e também começou a atrair você para mais perto Dele para que você 

esteja pronta. Neste momento, em meio a toda esta bagunça e desta provação, Ele está te 

cortejando, te atraindo para que você vá até Ele e se torne a Sua noiva. E vocês 

cavalheiros, saibam que Ele está lá também para apoiá-los e fortalecê-los. 

“Portanto, agora vou atraí-la; vou levá-la para o deserto e falar-lhe com carinho. ” 

(Os 2:14). 

Em minha situação, o Senhor começou a me mostrar, enquanto eu lia a minha Bíblia 

todas as manhãs, que meu marido “iria embora”. Ele não me disse como ou o porquê, 
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apenas que ele não estaria aqui. Isso vinha aparecendo em muitos versículos que Ele me 

direcionava para ler todos os dias. 

O Senhor também começou a plantar em meu coração que o Único que eu queria e o 

Único de quem eu precisava era Ele!  Eu repetia isso mais, mais e mais todos os dias—

“Senhor, Você é tudo que eu quero e tudo que eu preciso. ”, especialmente quando eu 

me deitava à noite para dormir e toda manhã quando acordava. Assim que os“planos 

malignos” começaram a “agitar” a mente do meu marido para me deixar por outra 

mulher, o Senhor começou a me atrair para mais perto Dele para assim eu ficasse 

protegida. 

“Protege-me como à menina dos teus olhos; esconde-me à sombra das Tuas asas. ” (Sl 

17:8). 

O Senhor pode ter estado tentando chamar a sua atenção antes que o seu cônjuge 

mencionasse o divórcio ou antes que você descobrisse sobre a outra mulher ou o outro 

homem na vida dele/dela. Se tudo isto que aconteceu te deixou abalada, não é tarde 

demais para começar a ficar sensível ao Senhor, e ao direcionamento do Espírito Santo. 

Só é preciso passar tempo com Ele através de: oração, tempo em seu cantinho de 

oração, da leitura da Sua Palavra, muito tempo em agradecimento e louvor a Ele, mas, 

mais importante, apenas se sentando tranquilamente em Sua presença e sentindo o Seu 

amor por você. 

“Pois que com amor eterno te amei, também com benignidade te atraí. ”  (Jr 31:3). 

Oração é simplesmente falar com Deus sobre tudo o que você normalmente estaria 

contando para um amigo.  Se Jesus é o primeiro em nossas vidas, Ele precisa ser nosso 

melhor amigo.  Ele está sempre animado (mesmo que Ele já saiba o que você vai dizer), 

e Ele é sempre fiel para te ajudar a se sentir melhor. Quando você fala com Ele sobre 

uma coisa traumática ou dolorosa que acabou de acontecer—Ele verdadeiramente será 

aquele Alguém que permanecerá mais próximo do que um irmão e te confortará mais do 

que uma mãe! 

Abuso 

E deixe-me parar aqui para dizer que a maioria das mulheres que enfrentam o divórcio 

e/ou adultério, abandono, etc., também experimentam muitas formas de abuso de seus 

maridos. Abusos verbais comumente precedem abusos físicos.  Se você não abrir a boca 

em sua defesa, ou pior, revidando (ou começando uma briga) com cortadas e palavras 

cruéis (especialmente com palavras que humilham ou atacam o caráter do seu cônjuge) 

ou iniciar o ataque fisicamente, você poderá basicamente impedir toda a violência física 

que possa vir contra você. Contudo, esteja preparada—o abuso verbal provavelmente 

continuará. 

O remédio contra o abuso verbal, quando o seu marido vem ter uma “conversa” com 

você com palavras apavorantes, e muitas vezes chocantes, é você primeiro manter a sua 
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boca fechada e apenas ouvir ao Senhor que irá falar gentilmente com você em uma voz 

tranquila. Isto significa não comentar, e não questionar o que seu marido te disser! 

Deixe que ele fale tudo. Quando ele terminar, apenas concorde—é simples assim. 

Isto vale para os homens também. Apenas concorde!! 

O que? Não comentar, mas e se eu não concordar? 

Vamos ser honestas, nada do que você disser irá mudar qualquer coisa que seu cônjuge 

tenha em mente, certo? Todo cônjuge que chega ao ponto de querer partir, e dar entrada 

no divórcio, tomou esta decisão. E, ao tentar pará-lo você apenas aumentará a paixão 

dele em completar aquilo que já havia decidido fazer. 

“Não te apresses a sair da presença dele; nem persistas em alguma coisa má; porque 

ele faz tudo o que lhe agrada. ” (Ec 8:3). 

E quanto às perguntas que você possa ter—honestamente, nenhuma pergunta jamais irá 

te dar as respostas que você procura! Ao contrário, elas resultarão em mais dor, 

confusão e todas as outras emoções negativas com as quais você não precisa ter que 

lidar, além de tudo mais que ele/ela já disse ou fez. 

“Em seu coração o homem planeja o seu caminho, mas o Senhor determina os seus 

passos.” (Pv 16:9). 

Você está certo, o que ele/ela diz não faz nenhum sentido— isso é o que acontece com 

alguém que é pego em adultério. 

“Com a sedução das palavras o persuadiu e o atraiu com o dulçor dos lábios. 

Imediatamente ele a seguiu como o boi levado ao matadouro, ou como o cervo que vai 

cair no laço até que uma flecha lhe atravesse o fígado ou como o pássaro que salta 

para dentro do alçapão, sem saber que isso lhe custará a vida. ” (Pv 7: 21-23). 

“Cova profunda é a boca da adúltera; aquele contra quem o SENHOR está irado cairá 

nela. ” (Pv 22:14). 

Oh, e assim como você leu no testemunho de Lydia, não cometa o erro de citar as 

Escrituras (como esta que você acabou de ler) para o seu cônjuge. Isso só vai deixá-lo 

com mais raiva e mais determinado a se afastar de você e de DEUS o máximo possível!! 

A maioria dos homens sai de casa devido à cova do adultério. A primeira vez eu soube 

desde o início (eu o peguei no ato) e ainda assim ele negou. Da segunda vez ele me 

disse novamente que estava indo embora “para encontrar uma outra mulher para se 

casar”, mas, mais tarde, ele confessou (devido às provas que começaram a ser 

reveladas) que estava mais uma vez envolvido com outra pessoa, e foi por isso que ele 

se divorciou tão ousada e rapidamente—para casar com ela. 
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Se você não estiver ciente de outra mulher com quem o seu marido esteja envolvido, 

não tente descobrir. Esta é a maneira de Deus te proteger. Se for isso que estiver 

acontecendo, em Seu bom tempo, Ele te conduzirá facilmente à toda a verdade. 

Entretanto, se você escolher bisbilhotar, suspeitar ou confrontar o seu marido, você 

estará aberta para uma dor terrível que tem potencial para te assombrar por anos! Saber 

o que está havendo não é o plano de Deus, mas sim do inimigo para destruir você. Por 

favor, confie no Senhor, e em mim, mantenha os seus olhos no Senhor. Você não estará 

sendo ingênua ou estúpida, você estará agindo de forma sábia e graciosa condizente 

com uma filha de Deus. 

 A razão pela qual muitas mulheres deixam seus maridos é devido ao medo e/ou por não 

se sentirem amadas. Mulheres NÃO são aquilo que a mídia te convenceu, e, se um 

homem acredita nisso, então ele é um tolo. Uma mulher que não se sente amada partirá 

em busca de amor. Homens e mulheres são diferentes, por isso lance fora as mentiras 

com as quais você tem se alimentado provavelmente pela sua vida inteira. 

A Bíblia diz aos homens, neste versículo, onde eles erram: 

“Igualmente vós, maridos, vivei com elas com entendimento, dando honra à mulher, 

como vaso mais frágil, e como sendo elas herdeiras convosco da graça da vida, para que 

não sejam impedidas as vossas orações. ” (1 Pe 3:7). Todas as vezes em que você a trata 

duramente e de forma rude você está destruindo a ela e ao amor que ela sente por você! 

Mulheres possuem um desejo interior pelos seus maridos... “E o teu desejo será para o 

teu marido. ” (Gn 3:16). 

Mas a maioria dos homens tolamente falha em viver com suas esposas de uma “forma 

compreensiva” honrando-a, e a tratando como o vaso mais frágil que ela é, e com isso 

expulsam as suas mulheres da sua vida, e muitas vezes as jogam nos braços de outro 

homem. 

A “forma” compreensiva não significa que você precisa entender como ela se sente ou 

pensa, mas sim que você é maduro o suficiente para ouvir, não fazer sugestões ou 

questionar, ou o que é pior, dizer a ela o que fazer, já que as mulheres precisam apenas 

de alguém que as ouça sobre a maneira como estão se sentindo. 



Capítulo 4 

 

Como Lidar Com  

“Aquelas Conversas” 
 

Antes santificai em vossos corações a Cristo como Senhor;  

e estai sempre preparados para responder com mansidão e temor a todo 

aquele que vos pedir a razão da esperança que há em vós. 

—1 Pedro 3: 13-15 

 

Assim que o seu cônjuge sair, após ter conversado com você ou desligado o telefone, vá 

imediatamente para o seu cantinho de oração e conte ao Senhor tudo que você estiver 

sentindo ou pensando. Se você foi sábia, e não fez perguntas e resistiu quanto àquilo 

que você sentiu vontade de dizer ou fazer, então você descobrirá que não somente você 

irá se recuperar deste terrível golpe, mas estará também um passo mais próxima da 

restauração. 

 

Depois que você disser tudo ao Senhor, (e este passo é muito importante embora o 

ignoremos frequentemente) sente-se em silêncio e peça ao Senhor para te dizer como 

Ele se sente e o que Ele pensa! É aí então que você ouvirá a calma e tranquila voz do 

Senhor!! Você não vai querer perdê-la saindo correndo para ligar para uma amiga, ou 

pior, correr para dizer ao seu cônjuge o que você sente ou pensa, ou fazer perguntas 

sobre o que ele/ela disse! 

 

Lembre-se, “Não te apresses a sair da presença dele; nem persistas em alguma coisa 

má; porque ele [ou ela] faz tudo o que lhe agrada [o que agrada a ele ou a ela 

mesma].” (Ec 8:3). 

Deus deseja que você aprenda a ouvir a Sua voz para que Ele possa levá-la em direção à 

sua vida abundante. Ele quer guiá-la através do “vale da sombra da morte”. Mas para 

fazer isto, nós precisamos aquietar as nossas mentes e os nossos espíritos e 

simplesmente ouvir. Quando o seu coração tiver acabado de ser apunhalado significa 

que ele estará aberto para ouvir a Sua voz como nunca antes. Depois que você tiver 

aprendido a ficar sozinha com o Senhor e a ouvir a Sua voz, você conseguirá ouvi-Lo 

sem precisar de um coração ferido—em breve você conseguirá ouvi-Lo claramente 

mesmo em uma sala barulhenta. Mas começa, primeiro, com a sua ida para um lugar 

calmo, com você derramando o seu coração e em seguida permanecendo quieta para que 

Ele possa derramar o coração Dele no seu! 
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Geralmente, para mim, Ele muitas vezes começa a me dizer a Sua Palavra, um versículo 

Bíblico, que vem à minha mente e ao meu coração. É por isto que é tão importante que 

você devore a sua Bíblia e marque (com um lápis colorido) as promessas que Ele está te 

mostrando. Lembre-se de que a maioria delas serão encontradas em Salmos, e mais 

tarde, você encontrará coisas especiais vindas Dele ao longo de toda a Bíblia, incluindo 

alguns livros do Velho Testamento que muitos poucos Cristãos leem. Apenas deixe que 

o Seu Santo Espírito guie você. Comece a leitura da sua Bíblia todos os dias 

perguntando ao Senhor o que Ele deseja te mostrar. 

Deus diz na Oração do Pai Nosso para pedirmos pelo “nosso pão de cada dia”; portanto, 

Ele já tem uma comida espiritual designada para nós diariamente. Não cometa o erro de 

não pedir ou de não ser alimentada espiritualmente todos os dias—especialmente ao 

enfrentar o divórcio. Uma refeição espiritual não é suficiente para dois dias. Também 

não basta comer uma vez pela manhã. E assim como os especialistas em saúde física 

nos dizem que fazer várias refeições pequenas ao longo do dia é o melhor para nós, no 

que concerne aos assuntos espirituais, eu digo que apreciar a Palavra de Deus e estar em 

Sua presença no decorrer do dia irá te sustentar e te nutrir melhor espiritualmente, em 

vez de passar apenas um período mais longo com Ele só uma vez por dia. 

“Provem, e vejam como o SENHOR é bom. Como é feliz o homem que nele se refugia!” 

(Sl 34:8). 

Refeições espirituais não “aparecem” simplesmente, então certifique-se de planejar o 

seu dia para “provar e ver como o Senhor é bom” não apenas uma vez pela manhã, mas 

banqueteie-se com a Sua Palavra e as Suas promessas ao longo do dia. Isto irá te manter 

em perfeita paz ao invés de contender ou sofrer com o desespero. 

O louvor é uma outra área que te elevará às alturas de ALEGRIA e que transformará 

você, a sua vida, e a qualquer situação que você esteja vivenciando agora ou que surja 

no futuro. Se o que vem pela frente é o que tem te impedido de louvar a Deus como Ele 

deve ser louvado, deixe que sua mente “avance” até o futuro que Ele tem planejado para 

você. Não olhe para aquilo que “pode” estar por vir, como por exemplo o que 

acontecerá se ou quando você assinar os papéis de divórcio, ou o medo de encontrar 

com a outra mulher em um jogo de futebol, ou com quem o seu cônjuge possa estar se 

encontrando quando ele não está com você—ao invés disso, olhe para o futuro— um 

futuro que Ele tem planejado exatamente para você! 

“Deleite-se no SENHOR, e Ele atenderá aos desejos do seu coração. Entregue o seu 

caminho ao SENHOR; confie nele, e Ele agirá: ele deixará claro como a alvorada que 

você é justo, e como o sol do meio-dia que você é inocente. 

Descanse no SENHOR e aguarde por ele com paciência; não se aborreça com o 

sucesso dos outros, nem com aqueles que maquinam o mal. Evite a ira e rejeite a fúria; 

não se irrite: isso só leva ao mal. Pois os maus serão eliminados,mas os que esperam 

no SENHORreceberão a terra por herança. ” (Sl 37:4-9). 
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Seja o que for que o Senhor tenha prometido a você—olhe para a frente e foque nisto. 

Então comece a louvá-Lo da mesma maneira que você sabe que fará quando (não se) a 

sua promessa se cumprir!! Você vai dançar e cantar diante do Senhor quando o seu 

milagre chegar? Então mostre ao Senhor que você acredita Nele e louve-O agora! Não 

espere, louve bem em meio a todos os ataques do mal ou do maligno—alegre-se porque 

agora você está um passo mais próxima de alcançar os desejos do seu coração! 

Quando os israelitas tomaram Jericó, eles gritaram a sua vitória até que os muros 

desabaram! Eles não gritaram depois que os muros caíram, foi o seu grito de antemão 

que derrubou os muros! E mais uma vez em 2 Crônicas, capítulo 20, Jeosafá louvou a 

Deus e os levitas se levantaram para louvar o Senhor em alta voz antes da vitória que 

fez com que o inimigo destruísse a si mesmo!!! E como se isto não bastasse, após o 

inimigo ter sido completamente destruído, eles precisaram de três dias para recolher 

todo o espólio deixado para trás!! Acredite nisto para a sua situação já que Deus 

também nos promete o mesmo em relação a todas as injustiças que sofremos. 

“Encorajem a Jerusalém e anunciem que ela já cumpriu o trabalho que lhe foi imposto, 

pagou por sua iniquidade, e recebeu da mão do SENHOR em dobro por todos os seus 

pecados. ” (Is 40:2). Você percebeu que Ele diz que você receberá em dobro, não 

apenas pelas coisas certas que você tenha feito, mas também pelo que fez de errado? 

Lembre-se disto quando você estiver querendo castigar a si mesma pelos seus pecados. 

Ele também disse que te dará uma recompensa dupla por tudo que tiver sido feito contra 

você! Leia... 

“Em lugar da vergonha que sofreu, o meu povo receberá porção dupla, e ao invés da 

humilhação, ele se regozijará em sua herança; pois herdará porção dupla em sua terra, 

e terá alegria eterna. ” (Is 61:7). 

Aquilo em que você acredita é o fator decisivo entre a sua prosperidade e a sua 

destruição. 

“Eu lhes asseguro que se alguém disser a este monte: ‘Levante-se e atire-se no mar’, e 

não duvidar em seu coração, mas crer que acontecerá o que diz, assim lhe será feito. ” 

(Marcos 11:23). 

Se você acredita que o que te espera mais à frente é a destruição, então certamente ela 

virá. Se, no entanto, você acredita que Deus é um Deus bondoso, e que Ele está usando 

esta crise para te abençoar (e abençoar cada passo da caminhada), então é isto que 

acontecerá. 

Certifique-se de se concentrar no que Deus tem feito por você em vez de naquilo que 

pode vir contra você! Todos os dias, como diz a canção, “Conta as bênçãos, conta 

quantas são; conta as bênçãos e verás surpreso o quanto Deus já fez! ” Faça isso ao se 

deitar à noite, e de novo pela manhã. Agradeça a Ele por cada coisa que Ele tenha feito 

no dia anterior. Quando você estiver no telefone falando com sua amiga, conte as suas 



30                                    4. Como Lidar Com “Aquelas Conversas”                                   . 

bênçãos uma a uma—pare de falar de coisas ruins. Deus ama ser louvado; portanto, Ele 

continuará a abençoar aqueles que separam um tempo e se esforçam para dar a Ele o 

louvor que Ele merece!! 

Louve o Senhor cantando. Cante músicas que cantam para Ele e não sobre Ele; 

canções que falam com o Senhor, na primeira pessoa. É muito fácil achar excelentes 

músicas de louvor e adoração—louvado seja o Senhor—ela está em toda parte! Você 

pode se sentir atraída pelo que a sua igreja canta, mas tente expandir também 

perguntando aos seus amigos (que são fervorosos para com o Senhor) o que eles ouvem. 

Eu fico contente porque meus filhos tocam na equipe de Louvor e Adoração na igreja 

deles. Então, como eles estão sempre ensaiando, eu ouço a sua música de louvor 

continuamente e ela é a minha preferida. 

Não somente a música de louvor é uma maneira de transformar o seu luto em dança, 

mas as músicas que você canta para o Senhor também fazem isso. Há muitas canções 

de amor Cristãs que você pode ouvir em casamentos. Elas costumavam ferir o meu 

coração porque, como Léa na Bíblia, eu nunca me senti verdadeiramente amada pelo 

meu marido. Mas desde que comecei a cantar canções de amor para o Senhor, eu me 

sinto a mulher mais abençoada e amada da face da terra! Eu sou realmente a SUA 

noiva. 

Quando você terminar de louvar ao Senhor com canto e dança, e tiver cantado aquela 

canção de amor especial para Ele, certifique-se também de dizer a Ele como você se 

sente a Seu respeito. Diga-Lhe o quanto você O ama. Diga a Ele que não há nada ou 

ninguém que você deseje além Dele. Este tipo de interação precisa ser feito durante todo 

o dia—sempre que você experimentar qualquer sentimento negativo, e todas as vezes 

que coisas boas acontecerem com você. Garanta que você irá separar um tempo para 

dizer a Ele o quanto você O ama e o estima. 

Este tipo de contato com o Senhor irá te preparar para toda e qualquer “conversa” que 

seu cônjuge queira ter com você. Não vai ser preciso nenhum “esforço” real da sua parte 

para simplesmente concordar, e reagir entusiasticamente ao que ele/ela disser!! Porque 

a sua confiança está no Senhor, não nos planos que o inimigo está tentando executar, e 

quando eu digo “inimigo” eu não estou me referindo aos planos que o seu cônjuge ou a 

outra pessoa com quem ele está podem ter para te destruir, mas falo daquele que está 

por trás de tudo. Lembre-se de que eles também estão no processo de terem as suas 

vidas destruídas—eles apenas ainda não sabem disto! 

Então, ao invés de se agitar, você irá se juntar ao Senhor quando Ele rir do que o 

inimigo está tentando fazer porque a Sua Palavra diz... 

“Por que se amotinam as nações, e os povos tramam em vão? Os reis da terra se 

levantam, e os príncipes juntos conspiram contra o SENHOR e contra o seu Ungido... 

Aquele que está sentado nos céus se rirá; o Senhor zombará deles. ” (Salmos 2: 1-4). 
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Com o poder que eu ganhei através da intimidade com o Senhor, além de ter sido 

batizada com o Espírito Santo (o que automaticamente te dará ousadia espiritual), e que 

eu não tinha durante o primeiro divórcio, mais os testemunhos que comecei a ler para 

compilar para este livro, eu fui capaz de não apenas concordar (ou suportar), mas 

também pude reagir a todos os planos malignos do meu marido com entusiasmo. Isto 

porque eu sabia que tudo que havia acontecido e tudo que parecia negativo 

eventualmente seria transformado em uma benção para mim (e para os meus filhos)! 

“E sabemos que todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus, 

daqueles que são chamados segundo o Seu propósito. ” (Rm 8:28). 

Eu fui capaz de: entusiasticamente assumir toda a dívida da nossa família e do nosso 

negócio (e o valor era dez vezes maior do que eu pensava!), entusiasticamente assinar 

os papéis de divórcio para que meu marido não tivesse que pagar nenhuma pensão para 

os nossos filhos e entusiasticamente ouvir ele me contar mais e mais sobre a mulher 

com quem estava envolvido. 

“Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, 

ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? ” (Rm 8:35).  

 

“Eu sou do meu Amado e o meu Amado é meu... Quando encontrei Aquele a quem o 

meu coração ama eu O segurei e nãoO deixei ir...Estou doente de amor. ” (Cantares 

3:2-4; 5:8). 

 

*Quando Jesus é tudo que você precisa e tudo que você quer—ninguém pode te ferir. 

Como resultado, agora eu não só tenho paz, mas tenho também a alegria que me faz 

querer pular e dançar. Mas isto está longe de ser tudo, o Senhor passou à minha frente e 

me cercou de favores por todos os lados para os quais eu me vire! Têm surgido 

oportunidades na minha vida que eu nunca sonhei que teria, assim como bênçãos 

financeiras que aparecem todos os dias! 

Isto não está disponível somente para mim, mas para cada uma de vocês que escolher 

esta estrada que Jesus nos encorajou a seguir—em vez daquele caminho largo e 

destrutivo que o mundo toma quando enfrenta o divórcio. 

“Assim, em tudo, façam aos outros o que vocês querem que eles lhes façam; pois esta é 

a Lei e os Profetas. Entrem pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo o caminho 

que leva à perdição, e são muitos os que entram por ela. Como é estreita a porta, e 

apertado o caminho que leva à vida! São poucos os que a encontram. ” (Mt 7:12-14). 

Infelizmente a estrada larga para a destruição é a mesma que muitos Cristãos escolhem 

tomar lado a lado com os descrentes. Tolamente eles seguem o mesmo rumo que os 

descrentes ao decidirem manter um “bom” advogado para lutar por eles e ao tentarem 
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bloquear e lutar contra o mal, quando Jesus nos disse claramente para não fazermos 

isto! 

“Ouvistes que foi dito: ‘Olho por olho e dente por dente’. Eu, porém, vos digo que não 

resistais ao mal; mas, se qualquer te bater na face direita, oferece-lhe também a outra; 

e ao que quiser pleitear contigo e tirar-te a vestimenta, larga-lhe também a capa” (Mt 

5:38-40). 

Alguns Cristãos podem não conseguir atingir esta ousadia “santa” porque não estão 

cheios do Espírito Santo. E, à propósito, ousadia santa não é aquela atitude de “falar na 

cara”; pelo contrário, é a habilidade de dar a outra face e permanecer quieto quando 

injustamente acusado. 

“Para isso vocês foram chamados, pois também Cristo sofreu no lugar de vocês, 

deixando-lhes exemplo, para que sigam os seus passos...Quando insultado, não 

revidava; quando sofria, não fazia ameaças, mas entregava-Se Àquele (Deus) que julga 

com justiça. ” (1 Pedro 2:21-23). 

O que significa estar cheio do Espírito Santo ou ser batizado no Espírito Santo? É 

receber mais de Deus. Eu sei, sem nenhuma sombra de dúvida, que foi esta a vantagem 

que eu tive desta vez, a qual me deu a ousadia e o combustível espiritual que eu 

precisava para conseguir me “beneficiar”, em vez de simplesmente “suportar” este 

ataque espiritual do maligno contra mim (e contra os meus filhos), significando que eu 

não precisaria lutar.  

Estar cheia do Espírito Santo é um dom, e por isso você não pode se esforçar ou 

trabalhar para recebê-lo—exatamente como acontece com a sua salvação, é um dom. É 

algo que você simplesmente pede e confia que receberá. Para ter uma compreensão 

deste dom, leia Atos 2 e 4. E também assista os vídeos “Seja Encorajada” porque lá é 

explicado sobre este dom pelo qual Jesus disse aos apóstolos que esperassem. 

Se Jesus disse a eles (que estavam se escondendo no sótão após a crucificação) para 

esperarem lá até que estivessem cheios do Espírito Santo, então isto é uma coisa que 

você também deveria desejar, não importa qual sejam as suas crenças denominacionais. 

Eu quero tudo que Deus tiver para mim, e você? 



Capítulo 5 

 

Além da Concordância 
 

E se alguém quiser processá-lo e tirar-lhe a túnica,  

deixe que leve também a capa. 

—Mateus 5:40 

 

Durante o meu primeiro divórcio o Senhor me ajudou a aprender como “concordar com 

o meu adversário” (Mateus 5:25), mas desta vez Ele escolheu trazer a mim (e a você) 

para um nível mais elevado. Subir mais alto com Deus significa ter uma maior 

intimidade, maiores bênçãos, e alcançar o prêmio—e também maiores testes e 

provações mais profundas. 

 

O princípio que eu aprendi a usar desta vez diz, “Mas eu lhes digo: Não resistam ao 

perverso. Se alguém o ferir na face direita, ofereça-lhe também a outra. E se alguém 

quiser processá-lo e tirar-lhe a túnica, deixe que leve também a capa. Se alguém o forçar 

a caminhar com ele uma milha, vá com ele duas. Dê a quem lhe pede, e não volte as 

costas àquele que deseja pedir-lhe algo emprestado. ” (Mateus 5:39-42). 

 

Este único princípio tem trazido sempre imensas bênçãos para a minha vida, mas 

nenhuma como na época em que enfrentei o divórcio desta vez. Este princípio de ir 

além do que nos é pedido, aliado ao de fazer as coisas “com entusiasmo”, trarão 

bênçãos que você jamais sonhou—exatamente como Ele fez por mim! 

 

Embora tenha sido Deus quem tenha começado a me guiar a fazer isto, assim que eu 

consegui ser capaz de conscientemente procurar por oportunidades, eu tirei um 

momento um dia e fui para o meu cantinho de oração para me certificar de que eu 

compreendia total e completamente sobre quando deveria aplicar este princípio de dar 

além do que me foi pedido: de caminhar a segunda milha, de dar a capa quando me fora 

pedido somente a túnica, de dar a outra face. 

 

A resposta do Senhor foi tão simples; Ele disse que seria quando me fosse pedido! 

Bem, isto está claro, não??!! Mas às vezes as coisas mais simples escapam à nossa 

capacidade de compreendê-las. 

 

Eu deveria dar ao meu marido mais do que ele estava pedindo todas as vezes em que 

ele me “pedisse” alguma coisa. E o incrível é que quando estamos caminhando no 

Espírito do Senhor, conduzidos pela Sua vontade, e estamos sensíveis a Ele porque 
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passamos muito tempo em Sua presença, nós nem mesmo temos que parar e pensar 

sobre o que doar além quando nos é pedido, isto já estará na ponta da nossa língua!! 

 

A maioria dos Cristãos, ao contrário disso, resiste diante do que lhes é pedido, ou 

finalmente dão em meio a algum tipo de barganha, com segundas intenções! É de se 

admirar que os casamentos Cristãos fracassem a uma taxa ainda maior do que os dos 

descrentes? É hora dos crentes viverem de acordo com o exemplo que Cristo deixou 

para que seguíssemos, e de tomar o poder do Santo Espírito, e seguir aquilo que Ele 

disse que devemos fazer! 

 

Durante o processo de revisão deste livro, meu marido me disse que iria se mudar e 

perguntou se poderia levar os nossos filhos mais novos com ele (ou levá-los para lá de 

avião) periodicamente, por uma semana ou duas, já que eles são educados em casa. Eu 

respondi entusiasticamente que “Claro! ” e continuei dizendo, sem nem pensar sobre o 

assunto, “Eu tenho uma amiga lá que eu amaria visitar, então na hora que você quiser eu 

mesma posso levá-los de carro e trazê-los de volta, para te poupar tempo e dinheiro!” 

 

Meu marido ficou muito grato e mais terno comigo por muitos dias.Eu não estava 

tentando atraí-lo, porque eu não estou buscando restauração (desta vez eu estou 

interessada em perseguir apenas ao Senhor); no entanto, eu posso ver que embora eu 

não esteja interessada, a obediência a estes princípios é como um ímã porque isto é 

humildade! Ninguém pode resistir à bondade que lhe for demonstrada, especialmente 

quando eles não estão “merecendo” e quando não há segundas intenções ocultas. 

Embora eles possam tentar resistir, a humildade começa a penetrar o coração 

endurecido e faz com que o cônjuge comece a ver a diferença entre quem ele/ela está 

perseguindo e a pessoa que está escolhendo deixar para trás. Você está ouvindo isto? 

 

[Nota: faz três anos que eu escrevi isto e nem uma única vez foi pedido que eu dirigisse 

dez horas para levar os meus filhos para visitar! Pelo contrário, porque eu segui estes 

princípios entusiasticamente, não permitindo que o medo ou a razão me impedissem de 

seguir tudo que eu agora estou compartilhando com você, o Senhor realmente me 

abençoou! Foi afirmado claramente nos papéis de divórcio que cada um de nós seria  

responsável por compartilhar a entrega ou a busca das crianças e nunca me foi pedido 

para fazer isto! Isto, querida leitora, é Deus trabalhando! ] 

 

E também o fato de você não estar interessada no seu esposo que te deixou, ou pediu o 

divórcio, é extremamente atraente (especialmente quando você não quer que seja, 

quando é sincero). Tantos homens/mulheres se recusam a deixar ir o seu cônjuge, e 

como resultado, ficam presos em um círculo sem fim de dor. Se você fizer de Jesus tudo 

aquilo que você quer e precisa, então o seu coração irá descansar em segurança em Suas 

mãos e o desejo de ter o seu esposo de volta irá desaparecer da sua atitude. Isto fará com 

que o seu cônjuge procure te atrair e te persiga! Que tal esta virada na situação? 
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Mas isto não irá funcionar, pelo contrário, se voltará contra você, se você estiver 

fazendo joguinhos. Muitas pessoas te dirão para fingir que você está envolvida com 

alguém ou alguma coisa estúpida desse tipo. Fazer joguinhos também é enganador e de 

Deus não se zomba. 

 

Quando você está envolvida com Jesus, eu garanto que parecerá que você tem Alguém, 

e você irá brilhar. Acrescente a isso o deixar ir com entusiasmo, e a mesa vai ser virada 

mais rápido do que as semanas, meses ou anos que levariam até que o seu esposo 

quisesse alguma coisa com você! É garantido!! 



Capítulo 6 

 

Eu Declaro  Coisas Novas 
 

Vejam! As profecias antigas aconteceram, 

 e novas Eu anuncio;  

antes de surgirem, Eu as declaro a vocês. 

—Isaías 42:8-9 

 

“Eu sou o SENHOR, e não há nenhum outro. Eu formo a luz e crio as trevas, promovo 

a paz e causo a desgraça; eu, o SENHOR, faço todas essas coisas. ” (Is 45:6-7). 

 

“Não sereis jamais envergonhados nem decepcionados, por toda a eternidade! ” (Is 

45:17). 

 

Foi após retornar de uma viagem que o meu marido me disse, para a minha total 

surpresa, que ele estava indo se encontrar com um advogado para pedir o divórcio. Ele 

disse que ainda me amava, mas queria encontrar alguém fosse mais compatível com ele. 

(Mais tarde foi revelado que ele já tinha uma mulher, a namorada da época da escola 

com quem ele estava se encontrando e com quem planejava, ou esperava, se casar.) 

 

Contudo, Deus havia me dito muitos meses antes que meu marido não “estaria mais lá” 

(como eu já mencionei antes). Eu não tinha a menor ideia de que ele tinha tomado a 

decisão de me deixar, e certamente nem que ele estava secretamente envolvido com 

outra pessoa! 

 

Isto aconteceu em janeiro, antes de eu deixar ir a minha igreja, durante uma reunião de 

oração em uma quarta-feira. Nosso pastor tinha nos dito que o Senhor queria falar 

conosco sobre o que Ele tinha para nós naquele ano, e eu fiquei toda animada para 

saber! Eu abaixei a cabeça e o Senhor começou a falar comigo. Ele me disse que 2005 

seria o ano mais difícil da minha vida, mas que em 2006, todas as promessas que Ele 

me havia feito se cumpririam. Sim, eu fiquei um pouquinho chocada, e chorei muito 

naquela noite. Mas, quando foi pedido que nos levantássemos para cantar, o Senhor me 

disse para cantar e louvá-Lo como se eu já estivesse em 2006 e todas aquelas promessas 

já tivessem sido cumpridas—e eu fiz isto e a alegria jorrou do meu coração. 

 

Entretanto, enquanto esperava pelo que “estava por mim”, eu tive todo tipo de “vã 

imaginação” do que poderia ser “aquilo”. Comecei a pensar que meu marido seria morto 

(já que, de repente, eu havia sido chamada para ministrar para tantas viúvas). Depois eu 
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pensei que ele seria preso (já que o RMI começou a receber muitos membros cujos 

esposos estavam na cadeia). Em seguida, poucas semanas antes de “aquilo” acontecer, o 

Senhor me acordou no meio da noite. Ele me disse que todos aqueles pensamentos eram 

apenas “vãs imaginações” e que eu precisava “levar meus pensamentos cativos”. 

 

Quando “aquilo” veio, eu sabia que precisava entrar em contato com o ministério e 

deixar que todo mundo soubesse da virada que meu casamento sofreu, já que eu havia 

sido restaurada e era uma ministra do RMI. Felizmente todas as pessoas foram mais do 

que solidárias e me encorajaram me mostrando que Ele usaria aquilo para o bem de 

todos! 

 

Aquelas que tiveram dificuldades com o que aconteceu comigo estavam preocupadas 

principalmente com o que isto significaria em suas próprias vidas e casamentos. 

Algumas mulheres, compreensivelmente, pensaram que de alguma forma eu havia 

falhado como esposa ou meu marido não teria escolhido me deixar. Eu sabia que eu não 

poderia, e nem deveria me defender, mas sim deixar que o Senhor fizesse isso por mim. 

 

Mais tarde muitas daquelas que me acusaram entraram em contato comigo quando o 

Senhor as lembrou dos amigos de Jó, que estavam certos de que as provações dele eram 

consequência de pecado em sua vida. 

 

Inicialmente, quando meu marido disse aos meus filhos e à família dele o que estava 

acontecendo, ele colocou toda a culpa em mim pelo fracasso do casamento e por ele 

estar tendo que se divorciar. Os rumores então começaram a correr rapidamente em 

minha igreja, onde nós dois éramos líderes. Mais uma vez eu permaneci quieta e confiei 

minha reputação ao Senhor. Deus agiu, como Ele geralmente faz, em meio a uma 

grande crise, quando nosso pastor sênior ficou contra mim (e ameaçou fechar meu 

ministério para mulheres dentro da sua igreja). Eu estava em lágrimas quando meu 

marido entrou inesperadamente e... o resultado? 

 

Ele pegou o telefone para me defender com o nosso pastor!! Ele disse que tudo aquilo 

era “culpa dele”, que eu havia sido “a esposa perfeita”, e que ele (meu pastor) deveria 

saber o tipo de pessoa que eu era!!! Sim, é assim que Deus age quando escolhemos não 

nos defender. Depois daquele dia meu marido nunca mais mudou o que ele havia dito—

continuou me defendendo e se manteve fiel ao fato de que eu era uma esposa perfeita, a 

melhor, e que o divórcio era uma decisão dele mesmo. 

 

Contribuindo para o Bem 

 

Assistir a Deus trabalhar em nossas vidas é uma posição maravilhosa de se estar. 

Honestamente eu posso dizer que desta vez eu estou animada para passar por tudo isto 

novamente, porque agora eu não vou apenas “tirar o melhor proveito da situação”— eu 
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vou desfrutar todos os momentos que eu tiver sozinha com o Senhor, como meu Marido 

e Pai dos meus filhos! 

 

Na primeira vez que enfrentei o divórcio, eu realmente não sabia o que seria o meu 

futuro, e por isso o medo tornava o meu tempo com Ele agridoce. Agora eu ultrapassei 

o medo e escolhi aproveitar cada dia como um presente especial do Senhor. 

 

Meus filhos e eu temos passado tão maravilhosamente bem porque procuramos o lado 

“bom” de tudo! E temos visto que tudo está realmente melhor do que quando eu estava 

casada e as crianças tinham um pai em casa. Não, isto não quer dizer que você teria que 

escolher este caminho, ou que as crianças não sentiram falta do pai. Significa apenas 

que é verdade que Deus faz com que todas as coisas contribuam para o bem como Ele 

promete em Romanos 8:28. 

 

Você Está Sendo Chamada ao Ministério? 

 

Existem muitas razões para que tudo isto tenha acontecido com você e comigo. Mas 

uma coisa em que eu acredito é que muito possivelmente Deus esteja chamando todos 

nós (você, eu, meus filhos e o RMI) para coisas maiores, grandes demais para nós em 

nosso atual estado. Então Ele achou que seria proveitoso fazer com que todos nós 

passássemos pelo fogo refinador para purificar os nossos corações—é o mesmo que está 

acontecendo com você, não é? 

 

Você não percebeu a mudança em seu coração, em sua vida e em sua atitude? O 

divórcio ou o adultério cometido contra nós são as situações que nos recriam e nos 

moldam, nos dando um novo foco na vida, uma mudança muito necessária em nossa 

atitude, e como resultado, um novo começo. 

 

Uma área em que eu precisava ser liberta era a da preocupação com a minha 

reputação—posso dizer alegremente que, pela graça de Deus e através de muito 

refinamento, estou finalmente onde eu gostaria de estar. Foi preciso muitos escândalos, 

mentiras e rumores, mas Deus estava determinado a fazer com que eu nunca permitisse 

que as opiniões das pessoas (boas ou más) afetassem a mim ou afetassem as decisões 

que eu tomo. 

 

Se você acredita que o Senhor quer usá-la no ministério será preciso passar por algum 

tipo de refinamento, a fim de que você nunca falhe em obedecer a Deus “não importa o 

que aconteça”, e que você não permita que o louvor e os elogios das pessoas façam com 

que você caia, porque elas estarão investindo em seu orgulho— e isso começa não 

permitindo que a crítica não mais te afete. Se você não olhar para o Senhor e para a Sua 

opinião, louvores ou críticas irão sempre abalar a sua decisão e impedir que você realize 

aquilo que Deus te chamou para fazer. 
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Não fique chocada e nem mesmo surpresa quando rumores e mentiras a seu respeito se 

espalharem—tudo isto faz parte do fogo refinador necessário para que você possa ser 

usada pelo Senhor. 

 

“Numa grande casa há vasos não apenas de ouro e prata, mas também de madeira e 

barro; alguns para fins honrosos, outros para fins desonrosos. Se alguém se purificar 

dessas coisas, será vaso para honra, santificado, útil para o Senhor e preparado para 

toda boa obra. ” (2 Tm 2:20-21). 

 

“Não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens. E Deus é fiel; ele 

não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Mas, quando 

forem tentados, ele mesmo lhes providenciará um escape, para que o possam suportar. 

” (1 Coríntios 10:13). 

 

“Nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento, mas sim de tristeza. 

Mais tarde, porém, produz fruto de justiça e paz para aqueles que por ela 

foramexercitados.” (Hb 12:11). 

 

Todas nós precisamos de libertação no que diz respeito a se preocupar com qualquer 

coisa se vamos viajar por esta Jornada de Restauração. Isto incluí arrastar o fardo de se 

importar com o que os outros pensam a nosso respeito, sejam coisas boas ou más. Se 

vamos ser usadas pelo Senhor e ajudar a avançar o reino de Deus de alguma maneira 

relevante, devemos estar dispostas a carregar a nossa cruz (esteja a nossa cruz em nosso 

casamento, em nossa reputação, ou em qualquer outra crise que Deus trouxer às nossas 

vidas). Nós devemos nos lembrar de que a cruz não foi apenas dolorosa—ela foi 

também humilhante. Em Hebreus 12:2 diz que Jesus “desprezou a vergonha”, mas ainda 

assim permitiu que as pessoas zombassem Dele, e foi dependurado nu em uma cruz. 

Alguma de nós pode fazer menos sabendo que Ele passou por isso para nos libertar? 

 

“...tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que 

lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do 

trono de Deus. ” (Hebreus 12:2). 

 

Nós Precisamos do Homem Certo em Nossas Vidas 

 

Não restam dúvidas de que o Senhor anseia para ser gracioso conosco, e de que Ele irá 

fazer com que tudo contribua para o nosso bem. Muitas pessoas sentem que isto é 

injusto porque elas não escolheram se divorciar, já que foi o seu esposo quem fez a 

escolha. Por que elas é que teriam que lutar e trabalhar pela restauração ou, pelo menos, 

por que elas não estariam livres para se casarem novamente? Tendo estado em ambos os 

grupos, eu posso dizer que o que os homens e mulheres estão procurando é felicidade e 

segurança, e eles acreditam, assim como eu acreditava, que isto significa estar casado 

com alguém. 
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Por favor, compreenda que eu não sou uma feminista em nenhum sentido da palavra, 

entretanto, eu posso dizer que se formos honestas, teremos que admitir que ter um 

homem em nossa vida nunca trouxe a felicidade que sonhamos que traria e o que temos 

buscado por toda a nossa vida. Eu tenho certeza que isto também seja verdade para os 

homens que estejam lendo isto: o casamento nunca trouxe a felicidade que pensávamos 

que ele traria. 

 

A verdade é que quase todo mundo que conhecemos que está atualmente em um 

casamento, ou em um relacionamento, acabou “carente”. Mulheres, o casamento nunca 

irá suprir o nosso anseio pelo amor verdadeiro ou satisfará as necessidades que nós 

mulheres temos relativas à segurança e a sermos valorizadas. Somente um 

relacionamento profundo e íntimo com o Senhor, como nosso Marido, e nós como as 

Suas noivas, suprirá as nossas necessidades mais profundas e os nossos anseios até que 

nosso coração transborde. E, assim que esta carência em nós é suprida, nós então não 

mais ficaremos vulneráveis à cova das nossas necessidades, a qual assola mesmo as 

garotas jovens da nossa sociedade hoje. É nossa responsabilidade, como mulheres mais 

velhas, quebrar este círculo vicioso que tem avançado através das nossas atitudes 

quando perseguimos qualquer homem. 

 

Homens, as necessidades que você tem nunca serão supridas por uma mulher ou 

qualquer outra coisa que vocês possam encontrar no mundo. 

 

Deus me mostrou que há mais paz, alegria e realização que podem ser suas (e minhas), 

não somente quando você tem um cônjuge, ou está restaurado, mas agora, devido a 

quem é Deus e a quem o SENHOR quer ser para você em sua vida. 

 

A maioria dos homens e mulheres em nosso ministério, ou que leem os nossos livros, 

estão em busca de alguém que alivie a sua dor e procurando encontrar alegria em um 

relacionamento com alguém— quando alegria e realização estão bem ali ao alcance de 

todo mundo! Quando meu marido me deixou pela primeira vez, eu honestamente 

acreditei que somente a restauração (a volta dele para casa) removeria a dor e eu 

finalmente seria capaz de ser feliz outra vez. Entretanto, embora a dor, devido ao medo, 

foi aliviada quando ele voltou, ela acabou sendo substituída pela mesma dor e pelo 

mesmo vazio que a maioria das pessoas experimenta em seus casamentos.  

 

Honestamente, eu me sentia culpada por me sentir desta forma, porque Deus havia 

respondido às minhas orações e concedido os desejos do meu coração ao restaurar o 

meu casamento. Eu certamente deveria estar grata, ou pelo menos contente com a 

restauração. Mas o que descobri foi que eu me via constantemente atraída pelo 

pensamento de como foram aqueles dois anos em que meu marido esteve fora e como 

eles foram os mais felizes da minha vida (muito embora tenham sido cheios de medo, 

dúvidas e vergonha) —devido à intimidade que eu tinha com o Senhor e o sentimento 

do amor que Ele tinha por mim. 
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Intimidade com o Senhor é a Chave 

 

O que toda mulher deve fazer, casada ou não, é encontrar a sua felicidade não em si 

mesma (como o mundo ou as feministas têm tentado convencê-la a fazer), e nem em um 

homem, mas sim em uma intimidade profunda com o Senhor que não vem de se 

frequentar uma igreja, mas do tempo que se passa sozinha com Ele. 

 

O que todo homem deve fazer, casado ou não, é encontrar a sua felicidade não em si 

mesmo ou nas coisas do mundo, ou em uma outra mulher, mas em uma intimidade 

profunda com o Senhor que não vem de se frequentar uma igreja, mas do tempo que se 

passa sozinho com Ele. 

 

“Muitos Me dirão naquele dia: ‘Senhor, Senhor, não profetizamos em Teu nome? Em 

Teu nome não expulsamos demônios e não realizamos muitos milagres? ’ Então Eu lhes 

direi claramente: ‘Nunca os conheci. Afastem-se de Mim vocês, que praticam o mal! ’” 

(Mt 7:22-23). 

 

Por muitas vezes eu tenho tentado transmitir estes sentimentos para homens e mulheres 

que buscam fervorosamente a restauração, mas estas pessoas ainda não conseguem 

acreditar que se elas buscarem o Senhor como eu O busquei, também não acabarão 

solteiros para sempre. De maneira nenhuma! 

 

Deus tem um plano para a vida de cada um de nós, e quando deixamos ir a nossa 

vontade, aquilo que tentamos tão ardorosamente fazer acontecer—então Deus pode 

tomar a frente e nos dar a vida abundante— a vida que fomos criados para vivermos. É 

ao viver a Sua vida abundante que encontraremos a verdadeira felicidade e realização 

que todo ser humano procura. No meu caso isto significa viver como a Sua noiva e 

compartilhar a minha vida com mulheres ao redor do mundo através do RMI. Já para 

você o Senhor também tem um plano único e especial que fará o seu coração vibrar e 

que te abençoará além de qualquer coisa que você possa ter jamais imaginado. 

 

“Olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus 

preparou para aqueles que o amam.” (1 Coríntios 2:9). 

 

Comecei a encontrar esta intimidade e esta vida abundante quando passei a dizer ao 

Senhor que Ele é tudo que eu precisava e queria, como eu disse antes neste capítulo. 

Quando comecei a dizer isto a Ele, eu apenas pensava em minha mente, mas muito em 

breve eu senti isto começar a preencher o meu coração. Restauração pode trazer glória a 

Deus, e certamente o relacionamento marido/mulher é algo fundamental para a nossa 

sociedade. Contudo, como crentes, nós temos que nos reconciliar com o fato de que é 

nosso relacionamento com o Senhor que deve ser o modelo para as nossas vidas, se 

somos verdadeiramente crentes e não apenas mais uma pessoa religiosa. 
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O apóstolo Paulo concordava com o princípio da “oportunidade” maravilhosa que é 

permanecer solteiro ou sem casar, quando escreveu em 1 Coríntios 7: 32-40: 

 

“Gostaria de vê-los livres de preocupações... Tanto a mulher não casada como a 

virgem preocupam-se com as coisas do Senhor, para serem santas no corpo e no 

espírito. Mas a casada preocupa-se com as coisas deste mundo, em como agradar seu 

marido. 

 

Estou dizendo isso para o próprio bem de vocês; não para lhes impor restrições, mas 

para que vocês possam viver de maneira correta, em plena consagração ao Senhor. 

 

A mulher está ligada a seu marido enquanto ele viver. Mas, se o seu marido morrer, ela 

estará livre para se casar com quem quiser, contanto que ele pertença ao Senhor. Em 

meu parecer, ela será mais feliz se permanecer como está; e penso que também tenho o 

Espírito de Deus.” 

No entanto, o que importa é o Seu plano, o Seu desejo para as nossas vidas. Pode ser 

que o plano Dele para você é que seu casamento seja restaurado, mesmo que seja só por 

um tempo como Ele fez comigo. Nunca tenha medo do Seu plano porque somente 

ESTE plano é que trará a felicidade que te escapou. 

 

“Deus nos Fez Dar uma Volta Completa”  

Ao me sentar com meu marido e meus filhos na igreja recentemente e ouvir o pregador, 

Deus me lembrou de que estivemos neste mesmo lugar dois anos antes, mas com um 

casamento destruído. Deus verdadeiramente nos fez voltar onde tudo começou. 

Enquanto o pregador continuava com o sermão, eu me lembrei de estar naquele mesmo 

altar dois anos atrás pedindo a Deus que por favor me desse paz e me mostrasse o que 

eu precisava fazer. Eu não tinha a menor ideia de que tudo que aconteceria dali para 

frente seria para o meu próprio bem – porque eu estava longe de ser o tipo de mulher 

piedosa que o Senhor precisava que eu fosse. 

Eu não estava servindo ao Senhor da forma que deveria. Eu não era nem quente e nem 

fria, era morna. Me sentia confortável frequentando a igreja e confiando as coisas a 

Deus. No entanto, eu não era fervorosa em relação a Ele. Eu não tinha prazer em cuidar 

do ministério que o Senhor tinha me dado (minha família), cozinhando, limpando e 

fazendo outras tarefas domésticas. Eu não permitia que o meu marido fosse o líder da 

nossa família. Eu nem o ouvia e nem o respeitava. Eu era limpa por fora, mas imunda 

por dentro, e nem sabia disso. Fui derrubando minha casa até que a minha vida e o meu 

casamento acabaram afundando na areia movediça. 

Quando me vi enterrada na areia, eu me humilhei e orei ao Senhor, me arrependi dos 

meus pecados. Pedi a Ele que me tornasse uma esposa melhor para o meu marido. Em 

meio aos meus clamores ao Senhor, Ele fez com que uma amiga me enviasse o link do 

livro  Como Deus Pode e Vai Restaurar Seu Casamento, e meus olhos começaram a ser 

profundamente abertos para o tipo de mulher que eu realmente era e como eu precisava 

ser. Eu era desobediente à Palavra de Deus -  rebelde, contenciosa, era uma fariseia. 



43                                        Enfrentando o Divórcio Novamente                                      .                                             

Apesar de ter pedido perdão ao meu marido, ele já tinha decidido que queria o divórcio 

e planejava se mudar o mais rápido possível. Mas ainda assim eu sabia que Deus 

restauraria o meu casamento, a despeito das circunstâncias, e continuei a me agarrar às 

Suas promessas.  Mesmo querendo que meu marido parasse de pensar no divórcio e 

parasse o processo, comecei a orar e a buscar a vontade de Deus para a minha vida. 

Conforme eu fui confiando mais em mais em Deus para que a vontade Dele fosse feita, 

Ele me transformou completamente. Ele me tirou a capa de vítima e me mostrou que, na 

verdade, eu era a agressora. Eu era contenciosa, detestável, amarga, não perdoava, era 

falsa e barulhenta. Eu odiava ficar em casa. O Senhor tinha muito o que trabalhar dentro 

de mim. Doía me olhar no espelho e ver que eu não era a pessoa que eu pensava ser e 

nem a pessoa que os outros achavam que eu era. Casta e respeitosa, uma das lições que 

estudei no livro  Uma Mulher Sábia, eu não era mesmo. O Senhor foi gracioso o 

suficiente para me mostrar que eu não tinha incorporado nenhuma daquelas qualidades 

piedosas e era como uma prostituta em todos os sentidos da palavra. Ele removeu todos 

os meus traços feios e mundanos, camada por camada, e os substituiu com os frutos do 

espírito: amor, alegria, paz, paciência, gentileza, bondade, fidelidade e autocontrole. 

Todos os princípios Bíblicos discutidos nos materiais do RMI, que para começo de 

conversa eu nem conhecia, foi preciso que eu os reestudasse várias vezes para que 

pudesse absorver. Os testes que tive após aprender e estudar a Sua Palavra foram muito 

mais difíceis e dolorosos do que aquelas da minha época de escola, mas foram também 

mais recompensadores. Eu lutei contra muitas coisas – aprender a não pagar o mal com 

o mal,manter a minha boca fechada e não me defender. Ainda que difíceis, a melhor 

parte era que o Senhor sempre estava lá comigo. Ele me salvou do fogo, e embora Ele 

não tenha sempre falado comigo em meio aos meus testes e provações, Ele nunca me 

deixou. Estes testes aumentaram a minha fé (especialmente quando eu não podia ouvi-

Lo) e me deram a perseverança que eu precisava para terminar esta parte da minha 

corrida. 

O obstáculo mais difícil a ser vencido para mim foi o medo. O Senhor fala sobre o 

medo muitas vezes em Sua Palavra. Em Isaías 41:10 diz, “Não temas, porque eu sou 

contigo; não te assombres, porque eu sou teu Deus; eu te fortaleço, e te ajudo, e te 

sustento com a destra da minha justiça.” Eu me agarrava aos meus medos – medo da 

rejeição, medo de ser ferida novamente. Depois que o Senhor permitiu que o divórcio 

acontecesse e começou a derrubar o muro entre o meu marido e eu e começou a trazê-lo 

para mais perto, o medo ainda crescia dentro de mim e, por isso, eu afastava o meu 

marido. Eu fiz isso algumas vezes antes que o Senhor me mostrasse o que estava 

acontecendo. Ele me revelou que minha jornada de restauração estava durando quase 

um ano a mais do que deveria porque eu continuava interferindo, me apoiando no meu 

próprio entendimento ao invés de me apoiar no Dele. Deus estava ajuntando as coisas 

novamente, mas eu as espalhava para longe. Quando percebi isso, pedi ao Senhor que 

me ajudasse a conquistar meu medo e restaurasse o meu casamento se esse fosse 

realmente o desejo Dele. 

De acordo com a sua vontade para a minha jornada, eu acabei passando pelas estações 

com o Senhor como meu Marido duas vezes, devido aos meus medos. Na segunda vez, 

eu aprendi a me relacionar com todas as situações e com todas as pessoas em um nível 

diferente de antes. Cada estação me proporcionou uma maior apreciação pelo Senhor 
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como meu Marido. Enquanto eu passava pelas estações com o meu Amor, eu também 

passava por elas com o meu ex-marido. Eu estava e estou tão apaixonada pelo Senhor 

que deixei tudo ir, mas Ele continuava me dizendo que uma vida de solteira (como o 

mundo define) não era o desejo Dele para mim e para os meus filhos.  

O ponto de virada em minha jornada veio quando o meu ex-marido continuou a me 

atrair, e desta vez eu sabia que era a vontade de Deus. Nós estávamos no Vale de Canaã, 

ironicamente, quando o Senhor me disse que apesar dos meus erros e medos Ele iria 

restaurar o meu casamento. Uau! Havia pistas escondidas em diferentes coisas que o 

Senhor estava me mostrando. Após a revelação Dele para mim, meu ex-marido e eu 

conversamos mais uma vez, mas parecia que tudo permanecia igual. E aí então foi 

quando um amigo meu faleceu. Fiquei  devastada! Eu tinha visto o casamento dele ser 

restaurado menos de um mês antes dele falecer. Durante este tempo meu ex-marido 

confortou a mim e a minha filha. O Senhor usou este tempo de dor em minha vida para 

nos aproximar ainda mais e tornar o nosso relacionamento novo. 

O pensamento de me casar novamente com meu ex-marido nunca passou pela minha 

cabeça. Eu estava feliz com o Senhor como meu Marido e muito contente vivendo do 

jeito que estávamos. No entanto, o Senhor tinha outros planos. Meu marido decidiu que 

queria que nos casássemos o mais rápido possível e então Deus tomou conta do resto. 

Este foi um dos meus maiores testes em minha jornada – vencer o meu medo de me 

casar novamente e confiar no Senhor. Na manhã da nossa cerimônia de casamento, eu 

estava tão angustiada pelo medo que quando o juiz comentou que nunca tinha casado 

uma noiva que desistiu na última hora, eu quase desmaiei. Orei ao Senhor durante toda 

a cerimônia para que Ele me ajudasse a conquistar o meu medo e a me manter obediente 

à Sua Palavra; eu queria fugir dali. Ele me lembrou de 1 João 4:18 que diz que “No 

amor não há medo antes o perfeito amor lança fora o medo; porque o medo envolve 

castigo; e quem tem medo não está aperfeiçoado no amor. ”  O Senhor me ajudou 

durante toda a cerimônia que durou uns dois minutos, mas parecia uma eternidade.  

Tem havido um turbilhão de mudanças que o Senhor tem feito em mim desde então. 

Mudanças que eu não poderia ter feito por mim mesma. Deus tem me usado para ajudar 

outras mulheres em suas Jornadas de Restauração desde o comecinho da minha 

própria jornada. Sempre gostei de ajudar as pessoas em suas horas de necessidade, e é 

por isso que sou uma bombeira voluntária, e ajudar outras em suas jornadas é uma 

continuação e um novo passo em direção a servir através do Senhor e para o Senhor. 

Agora eu também amo ficar em casa e servir a minha família. Estou aprendendo muito 

sobre permanecer em casa, cozinhar e limpar. Ainda estou criando coragem para 

aprender a fazer colchas, costurar e fazer crochê porque eu amo aprender. Embora eu 

seja uma obra em progresso, estou contente em estar em casa cuidando do meu primeiro 

campo missionário, minha família. Isto era uma coisa que eu sempre quis fazer, mas não 

sabia como até ser guiada a este ministério.  

Agora estou iniciando uma nova fase desta jornada com novos testes e novas provas. 

Estou tão grata de ter o RMI e todos os seus recursos para me ajudar a estar pronta para 

esta nova parte da jornada. Sei que é uma jornada para a vida inteira e o que eu desejo 

que todo mundo saiba é que eu amo o Senhor com todo o meu coração. 
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Eu recomendo cada recurso que o RMI tem para oferecer. Eles estão cheios da Verdade 

que cada mulher que vem a este ministério precisa. Eu li tudo pelo menos duas vezes, e 

guardo os materiais para referências futuras. Sugiro também que você escreva os 

versículos da Bíblia que falaram ao seu coração em cartões 3x5. Os materiais são tão 

maravilhosos e te darão a pura Verdade, no momento em que você estiver quebrantada, 

para te ajudar a construir um relacionamento com o Senhor como seu Marido.  

Quando eu encontrei o RMI, eu estava quebrantada e procurando a Verdade. Encontrei 

este ministério exatamente quando eu precisava, o que confirma que o tempo do Senhor 

é perfeito. Não pude fazer os cursos do RMI imediatamente então eu relia tudo que eu 

tinha do ministério, e em seguida passei para os outros livros como o Workers@Home 

que ensina como manter minha casa funcionando – outra parte do Seu plano.  

Durante esta jornada, que irá durar a vida inteira, eu encontrei algo que eu nunca tinha 

tido antes, um relacionamento real com o Senhor. Quando Ele me tomou como Sua 

noiva, minha vida mudou completamente. As coisas que antes importavam para mim 

agora já não importam mais. Eu queria e quero viver para agradar a Ele, e fazer as 

coisas que Ele me chamou para fazer. 

Honestamente, eu não mudaria um único minuto do tempo que passei conhecendo meu 

novo Marido. Eu precisava deste tempo com Ele. Ele ainda é tudo para mim e agora que 

eu O obedeço e tenho um casamento restaurado, Ele tem me abençoado tanto que nem 

tenho como começar a contar em apenas um testemunho ou relatório de louvor. Ele está 

me devolvendo tudo que eu perdi ao longo dos dois últimos anos – e muito mais ainda. 

Tudo que eu permiti que o inimigo roubasse de mim porque eu não entregava meu 

dízimo e não conhecia a Verdade. 

Espero que cada uma de vocês O encontre de uma forma profundamente mais íntima, 

um relacionamento com Ele vale cada lágrima, cada dor e cada perda que você enfrente. 

O plano de Deus é nos fazer percorrer uma volta completa enquanto seguimos a Ele ao 

longo de nossa Jornada de Restauração. 

~ Chasity em West Virginia 

 

Se eu Não For Restaurada Posso Me Casar Com uma Outra Pessoa? 

Não importa o que o seu pastor ou o seu conselheiro Cristão diga, em nenhum lugar na 

Bíblia diz que você está livre para se casar novamente. Embora Deus vá responsabilizar 

o outro, você e os seus filhos (e netos) sofrerão as consequências da sua decisão de se 

casar novamente e de ter que conviver com um padrasto. 

“Todo aquele que desobedecer a um desses mandamentos, ainda que dos menores, e 

ensinar os outros a fazerem o mesmo, será chamado menor no Reino dos céus; mas 

todo aquele que praticar e ensinar estes mandamentos será chamado grande no Reino 

dos céus. Pois eu lhes digo que se a justiça de vocês não for muito superior à dos 

fariseus e mestres da lei, de modo nenhum entrarão no Reino dos céus.” (Mt 5: 19-20). 
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A Bíblia não só é clara quando você lê que o recasamento não é uma opção, mas 

também claramente nos coloca em uma posição de adúltera ou adúltera no que diz 

respeito a isto. 

“Por isso, se ela se casar com outro homem enquanto seu marido ainda estiver vivo, 

será considerada adúltera. Mas se o marido morrer, ela estará livre daquela lei, e 

mesmo que venha a se casar com outro homem, não será adúltera.” (Rm 7:3). 

“A mulher está ligada a seu marido enquanto ele viver. Mas, se o seu marido morrer, 

ela estará livre para se casar com quem quiser, contanto que ele pertença ao Senhor. 

Em meu parecer, ela será mais feliz se permanecer como está; e penso que também 

tenho o Espírito de Deus.” (1 Co 7:39-40). 

Meu desejo de permanecer sem casar foi devido à várias razões, mas a principal é que o 

recasamento não é uma opção, já que a Bíblia diz (não sou eu, é Deus quem está 

dizendo) que isto me tornaria uma adúltera. Embora a sociedade e até pessoas da igreja 

irão te dizer que, sob certas circunstâncias (incluindo a sua), o recasamento seja 

permitido, isto não é verdade. Apenas leia os versículos. Ninguém precisa interpretar o 

que eles dizem. Até uma criança consegue entender. 

“Pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina; ao contrário, sentindo 

coceira nos ouvidos, juntarão mestres para si mesmos, segundo os seus próprios 

desejos. Eles se recusarão a dar ouvidos à Verdade, voltando-se para os mitos.”(2 

Timóteo 4:3-4). 

E, como eu disse antes, se a restauração do casamento for o Seu plano para a sua vida, 

então o princípio de deixar ir, especialmente quando aplicado entusiasticamente, e 

perseguir a Deus tem se provado como o princípio mais poderoso no processo de 

restauração. Quanto mais você colocar o Senhor em primeiro lugar em sua vida e em 

sua busca, maior será o poder e a glória em sua vida, o que é magnético!! 

Como eu disse, quanto mais eu deixava ir, e chegado ao ponto de encorajar o meu 

marido, mais ele ME queria! Eu estava apenas caminhando a segunda milha e funcionou 

a meu favor. Logo a mulher a quem ele estava perseguindo inicialmente já não mais 

parecia atrativa, e eu sim. 

E quando o seu foco é o Senhor, querida leitora, isto traz uma entrega de coração que 

resulta em uma alegria instantânea e consistente! E por causa da minha alegria, meu 

marido não queria ir embora enquanto a OM o arrastava, e os meus filhos se sentiam da 

mesma maneira— a graça começou a fluir como um rio e nunca mais parou!! Embora o 

divórcio seja famoso por destruir as crianças e as famílias, a destruição não precisa 

acontecer. Uma vez que o Senhor seja o seu Marido, então Ele também se tornará o Pai 

dos seus filhos, o que resultará na paz e proteção que todas as mulheres anseiam para ter 

em suas famílias. 

E, como homem, você descobrirá que ter o Senhor como o líder do seu lar, trará a paz 

onde antes havia tempestade. 
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Como o Divórcio Afetará os Meus Filhos? 

Uma das primeiras coisas que eu aprendi é que a maneira como você se sente a respeito 

do que está acontecendo com você e com sua família é a chave que determina como 

seus filhos irão se sentir. Como desta vez eu estava alegre (ao invés de temerosa, 

preocupada e sofrendo), meus filhos também estavam alegres. Como eu continuei a 

respeitar o pai deles, eles também continuaram demonstrando o mesmo respeito a mim 

(e ao pai). 

Honestamente, a maneira como os meus filhos mais novos lidaram com o divórcio (e 

mesmo com à exposição à outra mulher com quem o pai dele se casou), tem sido a 

maior de todas as revelações. Mães, somente vocês possuem a chave do coração dos 

seus filhos. Você realmente quer partir o coração deles? É a maneira como você age e 

reage diante desta situação difícil que ajudará os seus filhos a passarem por esta 

mudança sem esforço e quase sem dor, ou relutando com dificuldades— permitindo que 

ela os destrua! 

Embora meus filhos mais velhos (quando estavam com a mesma idade) não tenham 

ficado sabendo o que o pai fez da primeira vez em que ele saiu e se divorciou de mim 

(porque eu fiz o meu melhor para esconder tudo deles), mais tarde, quando eles 

cresceram, eles disseram que não tinham ideia do que havia acontecido naquela época, 

mas que sentiam um espírito de medo no ar, e foi por isto que todos nós tivemos 

problemas para enfrentar tudo que acontecera. 

Seguimos em frente mais rápido desta segunda vez, quando eu descobri que os 

princípios do Enfrentando o Divórcio podem ser tão poderosos, e fazendo tudo com 

entusiasmo e sem medo, eu fiquei determinada a ver os meus filhos e a mim mesma 

prosperando a partir do que estava acontecendo conosco, e não apenas suportando a 

situação!! 

Por exemplo, estes princípios funcionaram tão bem da primeira vez que meu marido foi 

ver um advogado, que eu fui capaz de responder concordando com todos os pedidos 

dele entusiasticamente (como explico neste livro), o que fez com que ele mudasse de 

ideia dentro de um dia, e me dissesse o quanto eu era maravilhosa e se desculpasse 

profusamente por me machucar, e dissesse que queria ficar e fazer com que as coisas 

funcionassem! Eu sei que você já leu isto antes, mas procure compreender! Você já 

ouviu falar que uma coisa dessas tenha acontecido com alguém? E não foi por minha 

causa, mas sim porque os Seus princípios foram criados para funcionarem deste jeito! 

Isto prova também que você não pode fabricar o seu próprio testemunho. Se Deus tem 

um plano para a sua vida que inclua o divórcio, então você não vai poder pará-lo 

aplicando estes princípios, ou orando por mais tempo ou mais fervorosamente. Desta 

vez meu marido anunciou o divórcio (quando eu entusiasticamente apliquei os 

princípios, ele mudou de ideia em um dia), mas o RMI tinha intercessoras poderosas 

(em Genebra, na Suíça) que estavam clamando a Deus para impedir o meu marido de ir 

ao advogado. Eu não havia pedido a elas que orassem desta forma.) As orações dela 

funcionaram, e foi impedido (aliando às orações e maneira como eu reagi). No entanto, 

não demorou muito para que eu compreendesse que o divórcio, o escândalo, e até 

mesmo a OM, faziam parte do plano de Deus para a minha vida. 
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O divórcio faz parte do plano de Deus para a sua vida? 

Quando Jesus estava enfrentando a cruz, Ele foi capaz de orar, “Pai, seja feita a Sua 

vontade e não a minha.” E quanto a você? Onde todas nós estaríamos se Erin tivesse 

escolhido não passar pelo adultério do seu marido e confiado em Deus para restaurar o 

seu casamento? Onde estarão você, os seus filhos, ou outros homens/mulheres (a que a 

sua vida poderia ter ajudado) se você se recusar a seguir esta caminhada de fé? 

Deus não forçará ninguém a entrar pela porta estreita. Embora essa ampla e frequentada 

estrada para a destruição pareça fácil, o seu fim traz muito mais dor e um tormento 

contínuo. Dê uma olhada à sua volta. 

Oro para que você, ao contrário, escolha a porta estreita que não é assim tão dura 

quando seguramos a Sua mão. Confie em mim, eu sei. 

 



Capítulo 7 

 

Dar Lugar ao Medo 
 

Como Sara, que obedecia a Abraão  

e o chamava senhor.  

Dela vocês serão filhas, 

 se praticarem o bem  

e não derem lugar ao medo. 

—1 Pedro 3:6 

 

Paz em Meio à Tempestade 

 

Há quatro semanas atrás, eu abri a correspondência e encontrei uma carta do advogado 

do meu MT. Nela ele dizia que meu ele havia dado entrada no divórcio e continha 

cópias de alguns papéis que são enviadas quando alguém é intimido. Se isso tivesse 

acontecido antes do RMI, aquela carta teria me tirado do sério. Eu teria desabado e 

corrido para o telefone para ligar para amigos e familiares, teria contratado um 

advogado. Raiva e fofocas teriam se espalhado pela cidade inteira. 

 

Em vez disso, eu fui para o meu cantinho de oração que eu fiz com umas almofadas e 

cobertas macias próximo ao meu lado da cama. Eu falei com meu MC, recitei de cor 

todos os versículos e Salmos que eu sabia. Cantei meus hinos favoritos, derramei as 

minhas lágrimas. O Senhor manteve os meus filhos (meus dois mais jovens de 18 e 22 

anos) ocupados e fora de casa durante a maior parte da semana. Ninguém ficou sabendo 

que havia sido dada entrada no divórcio. Só isto já foi um milagre, porque eu costumava 

falar mais do que qualquer pessoa que eu conheça. Louvado seja o Nome de Jesus! 

 

Meu MC está aqui ao meu lado e eu estou maravilhosamente calma. Eu sigo fazendo o 

que precisa ser feito e estou sendo capaz de me concentrar em abençoar outras pessoas. 

Ele está protegendo os meus filhos também. Duas semanas atrás, quando finalmente 

recebi os papéis, era de noite e minha filha estava esperando uma amiga chegar. 

Geralmente eu não atenderia a porta, mas eu estava passando por ali. Uma mulher me 

entregou os papéis de divórcio em um envelope enorme!!! Se minha filha (que estava no 

quarto) tivesse atendido a porta (ela tem idade suficiente para receber esses papéis aqui 

no meu estado), ela teria percebido o que eles significavam. (Meus filhos ainda não 

sabem sobre o pedido de divórcio.) Meu MC a protegeu de saber. Eu acho que a oficial 

também ficou muito surpresa quando eu sorri e agradeci de maneira muito agradável. 
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Na semana passada eu fui novamente chamada a jejuar, e isto é algo novo para mim 

desde que me uni ao ministério, em abril. A primeira vez que eu jejuei por três dias foi 

muito difícil. A comida tem sido um conforto para mim, o que me fez engordar durante 

estes últimos estressantes dez anos. Mas há um ano atrás eu comecei a perder peso, 

depois que Deus me ajudou a ver a conexão que eu fazia entre comida e estresse. O 

jejum é uma boa disciplina para mim porque me mostrou que eu ainda tenho a tendência 

de me voltar para a comida quando estou entediada ou agitada, ao invés de me voltar 

para Deus. Por isso o jejum está me ajudando a me livrar de alguns maus hábitos, 

enquanto foco no Senhor. Então, assim que passou a comemoração de 4 de julho, eu 

comecei o que pensei que seria um jejum de três dias. No entanto, Deus me chamou a 

estendê-lo e em seguida me confirmou que eu deveria estendê-lo um pouco mais e 

acabei completando um jejum de sete dias! Não foi fácil, mas também não foi horrível, 

e meu MC tornou claro para mim que deveria continuar e eu fui até o fim. Ninguém 

suspeitou de nada, e eu consegui fazer todas as coisas que mencionei durante o jejum! 

 

Eu sou abençoada. Deus é bom. Eu sou cuidada, e nunca estarei sozinha. Glórias ao 

Senhor! 

 

~ Ursula no Missouri 

 

Assinando os Papéis do Divórcio 

 

Durante a minha primeira vez neste vale do divórcio, eu consegui, através da sabedoria 

e do favor, passar sem ter que assinar os papéis. Honestamente, eu estava com muito 

medo de assinar porque eu havia aprendido como Deus se sente sobre o divórcio (Ele o 

odeia), e por isso eu estava com medo de que se eu assinasse eu estaria sendo uma 

“cúmplice” do pecado. 

 

É engraçado quando eu penso sobre isso porque eu também já conhecia o princípio 

sobre submissão aos nossos maridos. Deus diz às mulheres para seguirem apenas dois 

exemplos no que diz respeito à submissão: Jesus (em 1 Pedro 2) e Sara (1 Pedro 3). Se 

olharmos para a vida de Sara, veremos que o seu marido, a quem ela chamava senhor, 

pediu a ela que concordasse em ser tomada como esposa do faraó, não uma, mas duas 

vezes! 

 

Certamente ser uma “cúmplice”, no grau em que Sara foi chamada a se submeter ao seu 

marido, em nada pode se comparar com o que Deus me chamou a fazer, que foi assinar 

os papéis de divórcio desta vez. Mas Deus é bom, Ele só nos pede que façamos aquilo 

que somos capazes de fazer. E naquela altura em minha vida, eu tinha somente a fé para 

acreditar em Deus para me livrar de ter que assinar. Eu li no livro Restaurar Seu 

Casamento que se demonstrássemos um “espírito calmo e gentil”, encontraríamos favor 

com nossos maridos para sermos liberadas de assinar. Quando eu disse que faria se 

fosse preciso, mas que ele ganharia à revelia, essa “resposta gentil” levou embora toda a 

“raiva”. Eu perdi à revelia, mas não houve nenhum tipo de discussão. 
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E Deus usou o meu prévio testemunho para ajudar muitas outras mulheres que leram o 

primeiro livro Enfrentando o Divórcio que Erin escreveu. Muitas mulheres escreveram 

contando que elas foram capazes de aprender com o meu testemunho e com as das 

outras que também compartilharam o seus testemunhos, e Deus foi fiel para livrá-las! 

Aqui está o meu testemunho de 1991: 

 

Em minha situação, após ler o testemunho de Erin que deu início ao RMI, eu também 

fiz a escolha de perder o meu divórcio à revelia. Eu tomei a Escrituras literalmente 

quando recebi os papéis de divórcio e nem compareci na audiência — e Deus me livrou! 

Como Erin, se eu tivesse procurado um advogado ou comparecido na corte, eu não teria 

visto o poderoso livramento que a mão de Deus me concedeu, porque Ele usou a minha 

obediência para anular o meu divórcio poucas semanas depois! 

 

Nosso casamento foi misteriosamente restaurado apenas três meses após o divórcio ter 

sido concedido, devido em parte, à minha obediência em não contratar um advogado. 

Deus me livrou quando foi descoberto que, mesmo o juiz tendo concedido o divórcio, 

os papéis que haviam sido preenchidos pelo advogado do meu marido estavam errados. 

Para que o divórcio fosse “legalizado”, o advogado dele disse que meu marido 

precisaria enviar uma papelada extra para a corte. Quando este erro foi descoberto— o 

coração do meu marido já havia sido inclinado de volta para mim, e ele lamentava ter 

iniciado o processo! Quando perguntei o que ele pensaria se descobrisse que não 

estávamos divorciados, ele disse, “Divorciar de você foi o maior erro da minha vida!” 

 

Meu marido ficou emocionado por Deus, de alguma maneira, tê-lo livrado do divórcio e 

simplesmente me pediu (quando eu disse a ele o que o advogado me dissera) que eu não 

“contasse para ninguém”, ou seja, não deixasse a OM saber. Minha restauração não 

aconteceu imediatamente, houve outros testes que eu precisava passar e provações que 

eu precisava enfrentar, mas Deus foi fiel durante todas elas. 

 

A primeira vez que eu disse ao meu marido que não contestaria o divórcio e que não 

contrataria um advogado para mim mesma (como li o livro RSC), ele reagiu com 

cepticismo, até que ele procurou saber e viu que poderia se divorciar sem que eu 

assinasse os papéis ou comparecesse na corte. No caso de Caroline, abaixo, o marido 

insistiu para que ela comparecesse. Caminhar em obediência, e orando por um 

livramento, como você verá, fez com que Caroline me ajudasse a passar pelo divórcio 

novamente, sem medo. 

 

Louvando a Deus com uma Alegria Indescritível! 

 

Meus olhos estão inchados de chorar, não de tristeza, mas de uma alegria indescritível! 

Meu coração está tão cheio agora que é difícil expressar o quão maravilhoso é o Senhor, 

e como estou grata por este ministério e pelas bênçãos de se obedecer a estes princípios 

radicais que me foram apresentados. 

 



52                                              7. Dar Lugar ao Medo                                                        . 

Deus usou a minha obediência em não contratar um advogado e em não dar ouvidos à 

minha mãe, ao meu pai e mesmo ao meu pastor, porque todos tentarem fortemente me 

avisar que eu não precisava simplesmente  “aceitar” tudo que vinha no processo. Eles 

queriam que eu contratasse um advogado agressivo que realmente fizesse meu marido 

sentir as terríveis consequências da sua conduta. 

 

Pela maravilhosa e incrível graça de Deus, e tenho certeza, que pelas orações da minha 

eParceira e dos membros do RMI, hoje eu obedeci estes princípios e confiei em Deus. 

 

Deus não somente trouxe bênçãos financeiras na audiência (a qual o meu marido me 

pediu firmemente que eu comparecesse), mas Ele usou também me usou como uma 

testemunha para a representante do tribunal, que disse nunca ter visto pessoas “tão 

cooperativas e agradáveis”em todos os seus anos de participação em alguns dos 19.000 

divórcios realizados em nossa jurisdição. (Que Deus nos ajude!) 

 

Mas o mais importante para mim foi que, depois de mais seis meses de separação e anos 

do meu comportamento contencioso, eu finalmente vi o muro de ódio do meu marido 

vir abaixo bem diante dos meus olhos!! Quando falamos sobre dinheiro ou custódia ao 

longo daquelas duas horas, Deus fechou a minha boca e eu só a abria quando tinha 

alguma coisa fabulosa para dizer a respeito do meu marido: sua integridade, sua 

enorme capacidade de adquirir lucros, seu cuidado com as crianças, e a sua maneira 

responsável de prover as nossas necessidades e administrar o nosso dinheiro! Embora 

eu tenha me arrependido mais cedo nesta “aventura espiritual”, meu marido não estava 

aberto para ouvir nada do que eu queria confessar (E eu tenho certeza de que o motivo 

disto foi porque ele tinha ouvido palavras “religiosas”da minha boca arrogante e cheia 

de autojustiça muitas vezes antes.). Deus continuou a me transformar, então eu 

continuei esperando. 

 

Hoje Deus me deu a chance de admitir ao meu marido (e ao escrivão): meu problema 

em lidar com o dinheiro, minha desorganização, minha irresponsabilidade, e os 

problemas passados que ao fazer uso de remédios controlados para lidar com a minha 

dor crônica (eu os usei de forma legítima, mas agora, louvado seja Deus, estou livre 

deles!). 

 

No fim da “entrevista”, quando eu admiti minha “instabilidade”, meu marido na verdade 

me contradisse e me elogiou na frente do escrivão. Ele disse que eu realmente conseguia 

fazer grandes coisas quando eu me esforçava! E disse também que eu era sensível e 

cuidadosa com as crianças, e muito compreensiva em relação às exigências do seus 

horários de trabalho! Isto é o que eu chamo de APAGAR as lembranças! Eu passei os 

últimos 10 anos reclamando CONSTANTEMENTE do trabalho dele! E eu nem mesmo 

pedi a Deus por essa benção! Glórias a Ele! Ele sabia que eu precisava! 

 

Antes, quando nós nos víamos ele era indiferente ou abrupto, nunca me olhava ou falava 

mais do que o absolutamente necessário; hoje ele desceu no elevador comigo (eu estou 
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incapacitada), em vez de ir pelas escadas. Depois ele saiu comigo do edifício, contou 

um pouquinho sobre como seria o seu dia, e então (Aleluia!), ele concordou em jantar 

conosco amanhã à noite! Eu me ouvi dizendo: “Se estiver muito difícil sair do trabalho, 

não se preocupe. Eu não vou contar para as crianças, no caso de você não poder ir.” 

(Hein!? Eu sei de onde AQUILO veio e não foi de mim!) 

 

Ele disse, com convicção, “Eu vou estar lá!” E depois ele falou, “Te vejo amanhã”, 

quando correu para o carro. Se vocês tivessem a menor noção de como é o trabalho 

dele, vocês estariam pulando de alegria por nosso Deus ter inclinado o seu coração o 

suficiente para até mesmo DIZER uma coisa dessas! 

 

Eu acesso o site para ler relatórios de louvor quando me sinto desencorajada. Apenas 

erguer a minha voz em louvor pelo que Deus tem feito pelas outras pessoas tem 

iluminado o meu semblante e feito com que “montanhas movidas pela fé” se ergam 

dentro de mim. Então, por favor, por favor querida leitora, tire um tempo neste minuto 

para usar a sua voz em agradecimento e louvor ao nosso magnífico Deus vivo que pode 

usar até mesmo uma audiência para o Seu bem! E “tenha coragem” porque Deus está 

trabalhando a seu favor neste exato momento, enquanto você O obedece! 

 

Caroline* em Kentucky 

 

Quantas vezes vocês já ouviram um relatório como este sobre uma audiência de 

divórcio? Nunca. Ao contrário, todo mundo ama compartilhar “histórias de terror” sobre 

o divórcio para te assustar e te convencer a contratar um “bom” advogado. Lembre-se 

apenas de que, “Mil poderão cair ao seu lado, dez mil à sua direita, mas nada o 

atingirá.” (Sl 91:7). Em vez disso, “Não se deixem vencer pelo mal, mas vençam o mal 

com o bem.” (Rm 12:21). Dispense o seu advogado e confie em Deus somente para te 

livrar e te proteger. Ore por oportunidades de abençoar o seu marido antes e mesmo 

durante o divórcio, se você não tiver como evitar a sua ida à audiência. 

 

Se o seu marido te pedir para assinar, não importa o que esteja sendo dito nos papéis, 

você não será cúmplice de um crime, ao contrário, você estará seguindo os princípios 

que Jesus nos ensinou para alcançarmos vitória. Em primeiro lugar, Ele disse que não 

devemos resistir a nenhum mal (isso inclui o divórcio), que devemos não somente 

concordar em caminhar a milha, mas seguir a segunda (e sem que nos peçam), e em 

seguida quando formos processados (isso significa quando estiverem se divorciando de 

nós), então devemos dar seja o que for que nos solicitem, e em seguida ir além e dar 

mais ainda! 

 

Isto não é nenhuma ideia louca minha, mas é Deus quem diz. Como conselheiros 

Cristãos, pastores e amigos Cristãos podem ignorar este princípio, eu não faço ideia. 

Aqui está o versículo mais uma vez. Leia-o para ver o quanto Deus é claro sobre o que 

nós devemos fazer e o que todo mundo está te dizendo para fazer. 
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“Vocês ouviram o que foi dito: ‘Olho por olho e dente por dente’. Mas eu lhes digo: 

Não resistam ao perverso. Se alguém o ferir na face direita, ofereça-lhe também a 

outra. E se alguém quiser processá-lo e tirar-lhe a túnica, deixe que leve também a 

capa. Se alguém o forçar a caminhar com ele uma milha, vá com ele duas. Dê a quem 

lhe pede, e não volte as costas àquele que deseja pedir-lhe algo emprestado.” (Mateus 

5:38-42). 

 

Caroline teve a vitória e a alegria que agora a fazem chorar, porque ela humildemente 

foi à corte (por insistência do marido dela) e confiou em Deus. Ela conhecia e aplicava 

os princípios que não somente a fizeram passar pela audiência em paz, mas também 

derrubou o muro de ódio quando ela abençoou o marido na mais radical de todas as 

ocasiões! 

 

Aqui estão mais alguns versículos que poucos pastores ou Cristãos conhecem ou te 

encorajam a seguir. 

 

“Se algum de vocês tem queixa contra outro irmão, como ousa apresentar a causa para 

ser julgada pelos ímpios, em vez de levá-la aos santos?” (1 Co 6:1). 

 

Esta Escritura é muito firme. Você ousa desafiar a Deus? Se você meramente escolher 

comparecer à corte estará se apresentando “diante dos ímpios”. Algumas pessoas 

acreditam que esta seja a oportunidade para consertarem a sua situação—não é. 

Caroline não escolheu comparecer; o marido a pressionou a estar lá. Ela orou para ser 

livrada, mas Deus tinha outros planos. 

 

“Pois os Meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os seus caminhos 

são os Meus caminhos,’declara o Senhor. ‘Assim como os céus são mais altos do que a 

terra, também os Meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos e os Meus 

pensamentos, mais altos do que os seus pensamentos.” (Isaías 55: 8-9). 

 

Quando nós nos apoiamos no nosso próprio entendimento e fazemos os nossos próprios 

planos, Deus simplesmente dará um passo atrás e permitirá a nossa queda para que 

possamos aprender que o plano Dele está muito além e acima do nosso. Mais uma vez, 

caminhe em obediência e, se for preciso, ore para ser livrada, mas lembre-se apenas de 

que você será abençoada se tiver que passar pela fornalha de uma audiência— Deus tem 

um plano maior e irá te abençoar porque você passou por isso confiando Nele. Contudo, 

não escolha se jogar na fornalha ardente, ou você pode acabar se tornando uma mártir 

sem causa!  

 

Ainda que seja difícil não ter um advogado e se recusar a lutar por apoio financeiro, há 

algumas pessoas que estão sendo chamadas a irem ainda mais longe, como aconteceu 

com Janet, na Pensilvânia: 
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Jesus, Nossa Fonte! 

Eu louvo ao Senhor pela Sua força que se aperfeiçoa em nossa fraqueza. Ele colocou em 

meu coração, há vários meses, que eu deveria desistir da pensão que eu recebia do meu 

marido. Eu sabia que deveria, mas eu tinha medo de fazer isso com nossas duas filhas. 

 

Uma noite Deus falou comigo novamente sobre este assunto. Eu disse ao meu marido 

que estava disposta a desistir da pensão que ele dava para mim e a das crianças. Ele 

ficou chocado. Imediatamente ele me perguntou como eu iria sobreviver e eu respondi 

que conseguiria. 

 

Ele gostou de eu ter desistido da pensão para mim mesma, mas não permitiu que eu 

desistisse da das crianças. Ele não se sentiria bem se não ajudasse as nossas filhas. Ele 

ficou grato e eu fui obediente. 

 

Quando eu desliguei o telefone, uma paz imediata tomou conta do meu coração e da 

minha mente. Eu comecei a orar e recebi um avanço em minha intercessão como eu 

não sentia há muito tempo. Eu iria conseguir pela graça de Deus. Jesus é nossa fonte— 

seja abençoada e seja obediente. Confie e obedeça— não existe outra maneira. 

 

Janet na Pensilvânia 

 

Paz, e uma porta aberta para Deus, é algo inestimável. E quando estamos dispostas 

como Janet a dar um passo de fé Deus irá nos abençoar. 

 

Nós Haveremos de Julgar os Anjos? 

 

“Vocês não sabem que os santos hão de julgar o mundo? Se vocês hão de julgar o 

mundo, acaso não são capazes de julgar as causas de menor importância? Vocês não 

sabem que haveremos de julgar os anjos? Quanto mais as coisas desta vida!” (1 

Coríntios 6: 2-3). 

 

Neste versículo Deus está zombando de nós, nos mostrando quão mesquinhos e 

insignificantes são os assuntos deste mundo em comparação à nossa vida com Ele. 

 

Se nós estamos com medo de como a corte irá nos tratar e tentarmos apelar para elas (ou 

para nossos maridos ou esposas), iremos perder as bênçãos de Deus. Ele é capaz de 

inclinar o coração de reis, juízes, advogados e de maridos/esposas: os corações deles 

também estão nas mãos do Senhor. 

 

“Como corrente de águas é o coração do rei na mão do Senhor; ele o inclina para 

onde quer.” (Provérbios 21:1).  
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E aqui é quando Deus vê o nosso coração; alguém que confia Nele, alguém que 

alegremente segue os Seus princípios e acredita nas Suas promessas— isto é o que faz 

com que Ele incline os outros corações para nós! 

 

“Portanto, se vocês têm questões relativas às coisas desta vida, designem para juízes os 

que são da igreja, mesmo que sejam os menos importantes.” (1 Co 6:4) 

 

Os tribunais no meu país (Estados Unidos da América) não seguem mais os 

ensinamentos Bíblicos como faziam quando o país foi fundado. O resultado disso é que 

temos regras e fardos sendo colocados sobre os crentes que nem Deus e nem os 

fundadores da nação tinham em mente. Se você escolher a corte para te ajudar, você 

estará escolhendo o julgamento dela em vez da proteção e provisão de Deus. 

 

Provérbios 29:26 diz claramente, “Muitos desejam os favores do governante, mas é do 

SENHOR que procede a justiça.” 

 

Mesmo nos países que requerem alguns anos de espera antes do divórcio ser 

concretizado, se você simplesmente disser que não quer, seu marido/esposa não irá te 

odiar porque você estará no caminho daquilo que ele/ela acredita que o/a fará feliz? É 

melhor que você saia do caminho do ímpio (Salmos 1:1), pare de resistir ao mal e 

caminhe a milha extra, dê a sua capa (Mateus 5:39), e observe o agir de Deus. 

 

Isto também se aplica quando você sente que tem que declarar que não quer o divórcio. 

 

Eu realmente acreditava, da primeira vez que enfrentei o divórcio, que eu tinha que 

deixar claro para o meu marido que eu não queria me divorciar, mais uma vez, porque 

eu tinha medo de ser cúmplice do crime de divórcio e terminar como a Safira do 

Ananias! (Veja Atos 5). Mas desta vez eu estava bem ciente de que Deus conhecia   

meu coração e  Ele conhece o seu coração também. Ele sabia que eu não queria o 

divórcio, e com certeza se eu afirmasse isso para o meu marido eu ainda estaria sendo 

uma fariseia do pior tipo. 

 

Contudo, se é você que continuava falando ou ameaçando se divorciar, ou se foi você 

quem iniciou o processo, então declarar que você não quer certamente seria justificável 

e uma ótima ideia. Não fique repetindo, apenas deixe claro que foi um erro se foi você 

quem falou disso. 

 

Na situação de Kris, você verá que Deus a chamou também a um nível mais alto de fé e 

obediência. Foi o testemunho dela, e o de Vivian (que você lerá em seguida), que ME 

deram a fé e a coragem de assinar os papéis desta vez, quando meu marido me pediu 

que eu assinasse!! 
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Eu sou Verdadeiramente Uma Nova Criatura em Cristo!! 

 

“Eu queria tirar um momento para louvar o meu Senhor e Salvador. Ele te dará a graça e 

a paz para passar por qualquer coisa se você apenas abrir o seu coração para Ele. 

 

Meu marido veio na sexta-feira e me pediu para assinar os papéis finais do divórcio. Eu 

fui capaz de fazer isto com um sorriso e sem aquela “cena”que teria acontecido há 

apenas cinco meses atrás. Eu sou tão grata ao Senhor por me dar a oportunidade 

abençoada de mostrar a ELE que eu mudei. O Senhor me deu a chance de ver como o 

Seu amor, e a fé Nele me transformaram. Ele me mostrou que eu sou verdadeiramente 

uma nova criatura em Cristo, e eu não poderia estar mais grata. 

 

Eu tenho sido tão abençoada por o Senhor ter atrasado os procedimentos da corte e 

causado uma confusão a cada virada, isto verdadeiramente é a mão Dele. Neste 

momento, pelo que eu entendi, o meu marido e o advogado dele podem ir ao tribunal a 

qualquer hora, pedir para que o protocolo seja acrescentado e o juiz assinará o decreto. 

Eu não preciso estar presente e não receberei mais nenhuma notificação antes do final. 

 

Ou o Senhor irá me livrar e abrir o Mar Vermelho, ou eu passarei por esta prova. De 

qualquer maneira eu não estou com medo, estou firme. Eu estaria mentindo se dissesse 

que não chorei algumas lágrimas depois que o meu marido saiu, mas as palavras “Eu 

desisto.” nem passaram pela minha cabeça. O Senhor me prometeu que Ele estaria 

comigo; Ele prometeu e a Sua Palavra é boa; Ele prometeu me livrar; Ele prometeu 

restauração, se eu permanecesse firme; Ele não prometeu que não seria desconfortável 

ou que não iria doer. Então este é mais um passo que dói um pouco, mas não é o fim. O 

Senhor pode parar o divórcio, mas mesmo se for preciso que ele aconteça como parte do 

Seu plano perfeito, então eu esperarei seja o que for que o Senhor fará por mim. 

 

Eu agradeço e louvo ao meu Senhor e meu Pai celestial por tudo que Ele fez, e está 

fazendo, não só no meu casamento, mas em mim! Eu O agradeço porque não importa o 

que eu veja, Ele está trabalhando e cuidando do meu marido e dos meus filhos. Eu O 

agradeço porque eu fui capaz de não fraquejar, e mostrar ao meu marido a alegria e a 

paz que vêm do Senhor! 

 

Se parecer que você esteja se aproximando de uma situação assim, ou já esteja na 

posição em que agora me encontro, NÃO DESISTA! Confie no Senhor e permaneça no 

caminho. O choro pode durar uma noite, mas a alegria realmente vem pela manhã. Deus 

abençoe você!” 

 

Kris no Texas 

 

Um mês depois o RMI recebeu este email de Kris: 

 

Querida Erin e todas as pessoas maravilhosas do RMI, 
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Eu queria apenas agradecer por terem publicado o meu relatório de louvor sobre assinar 

os papéis do divórcio em abril. Foi um lembrete na hora certa de tudo que o Senhor tem 

feito em minha vida. O divórcio realmente aconteceu em março. Algumas mulheres têm 

me perguntado se eu faria tudo que eu fiz (deixar ir o meu advogado, assinar os papéis 

que me foram pedidos, etc.), sabendo que ainda assim o Senhor deixaria que o divórcio 

acontecesse. A resposta é um simples sim. Eu faria tudo da mesma maneira novamente. 

 

Eu poderia ter ficado amarga (como vi muitas outras ficarem) e lamentar porque eu fiz 

tudo que o Senhor mostrou a Erin que deveria ser feito e Ele ainda assim não parou o 

divórcio no meu caso, e eu acho que a raiva poderia ter se espalhado para todas as áreas 

da minha vida, incluindo na minha caminhada com Deus. MAS só porque as coisas não 

saíram “da maneira desejada”, como algumas pessoas veem a situação, eu ainda fiz o 

que o Senhor me direcionou a fazer, então eu alcancei o resultado exato que Ele tinha 

em mente para mim, o que, portanto, é o que eu também desejo. Eu também daria a 

outras mulheres o mesmo conselho que está no livro Enfrentando o Divórcio sem 

hesitação ou reservas, porque eu acredito que este conselho vem direto do Senhor. 

 

De todas as coisas que passaram pela minha mente (e com as quais eu tenho lutado 

nestas últimas semanas), ter feito as coisas relacionados ao divórcio diferente do que 

ensina os princípios do livro RSC não é uma delas. Eu acredito que eu verei a bondade 

do Senhor na terra dos vivos, e que todas as coisas verdadeiramente contribuem para o 

Seu bem, e que algum dia Ele terá em mim um testemunho para provar exatamente isto! 

 

Que o Senhor abençõe ricamente todas vocês do RMI! 

 

Kris no Texas 

 

Advogada do Marido Ora para que Não Haja Divórcio 

 

Eu fui ao escritório da advogada do meu marido durante o meu intervalo de almoço dois 

dias atrás para assinar os formulários de consentimento. Eu pedi a Deus que fosse na 

minha frente e que fosse a minha retaguarda. Glória a Deus, Ele foi tão fiel! 

 

Quando eu fui assinar os papéis, em obediência ao meu marido, a advogada dele 

perguntou se eu estava certa que queria ir em frente com aquilo. Eu olhei para ela e 

disse que tudo bem. Ela perguntou se eu compareceria à audiência dali a uma semana. 

Eu disse que não, já que não era obrigatória a minha presença. 

 

Ela me perguntou, “Você não gostaria de ver o seu marido?”. Eu acho que não respondi. 

Mas com a pergunta dela, meus olhos começaram a se encher de lágrimas. Espero que 

ela não tenha percebido. Ela me perguntou se eu já havia pensado em convidar meu 

marido para sair e eu respondi que não. E ela então comentou que nós dois parecíamos 
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ser pessoas tão agradáveis, que conseguimos resolver tudo por email. Eu disse que meu 

marido era um homem muito bom. 

Ela me perguntou, “Por que vocês dois não tentam mais uma vez?” e eu falei que fui 

uma péssima esposa. Ela perguntou por que nós não poderíamos nos encontrar e eu 

disse que isso era com o meu marido. Aí ela sorriu e disse que falaria com ele para me 

convidar! Ela me informou que com a audiência, o divórcio temporário seria aprovado e 

após três meses, ele seria definitivo. Ela foi tão agradável—eu realmente senti que 

estava prestes a romper em lágrimas. 

 

Depois ela me perguntou se eu frequentava uma igreja e quando eu respondi que sim, 

ela me falou que meu marido contou que ele também estava indo à igreja! Ela sorriu de 

novo e disse que oraria por nós. Ela me encorajou e disse que ainda teríamos três meses 

antes que o divórcio se tornasse definitivo. O tempo todo, eu tentava não chorar. 

Quando eu estava saindo ela me disse que todo casamento recente enfrenta problemas e 

que eu não deveria me preocupar. 

 

Eu nunca pensei que sairia do escritório de uma advogada, após assinar os papéis 

consentindo com o divórcio, me sentindo encorajada! Até a advogada do meu marido 

está orando por nós! Veja como Deus trabalha! 

 

Realmente, o homem planeja os seus caminhos, mas o Senhor é quem dirige os seus 

passos! Ainda estou orando para que o divórcio não aconteça se esta for a vontade Dele, 

mas se Ele permitir que vá até o fim, eu oro para que Ele use isto para o BEM! 

 

Uau, Senhor, Você é tão maravilhoso! 

 

Vivian em Singapura  

 

Por que Eu Tive Que Assinar 

 

Quando meu marido tocou no assunto do divórcio—novamente, ele me disse que eu 

teria que assumir TODA a dívida da nossa família e do nosso negócio, e que não 

pagaria pensão para as crianças. 

 

E deixe-me acrescentar algo aqui que eu acho que cada uma de vocês precisa saber e 

compreender. Como o meu marido sabia da minha participação no RMI há anos, o que 

levou à nossa restauração, ele conhecia cada uma das minhas convicções. E por isso foi 

que Ele as usou contra mim. Ele tirou vantagem de mim completa e absolutamente. 

Você ouviu o que eu disse? Ele tirou proveito das minhas convicções e abusou dos 

princípios em que eu acreditava e que ele sabia que eu seguiria! Foi por isso que ele 

sabia que poderia “se dar bem” não pagando pensão, deixando toda a dívida para trás, 

etc, etc. 
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É importante que você compreenda o que eu acabei de explicar porque muitas de vocês 

estão com medo de que se não fizerem o que é certo,eles  irão se aproveitar disso. Então 

Deus na Sua sabedoria e amor por você enviou a mim e a muitas outras à frente e nos 

colocou nesta situação, se certificando de que enfrentaríamos condições muito difíceis, 

e permitiu que cada uma de nós caminhasse por vales diferentes e muito duros para o 

seu bem. 

 

Desta vez eu não fui ingênua ou estava desinformada sobre o que estava acontecendo 

como da primeira vez. Desta vez eu sabia de tudo que ele estava planejando fazer e 

devido ao sentimento do amor do Senhor por mim, eu estava disposta a entregar a 

minha vida. 

 

“Por isso é que Meu Pai me ama, porque Eu dou a minha vida para retomá-la. Ninguém 

a tira de Mim, mas Eu a dou por minha espontânea vontade.” (João 10:17-18). 

 

Foi por isto que eu concordei “entusiasticamente”, porque meu marido sabia que eu não 

queria assinar os papéis do divórcio, mas quando ele explicou isso ao advogado, ele foi 

informado de que o juiz nunca concordaria com o “não pagar pensão” a menos que eu 

assinasse os papéis. E lembre-se, querida leitora, se te for pedido que assine isto não 

fará com que a restauração do seu casamento se torne mais difícil para Deus! 

 

“Eu sou o SENHOR, o Deus de toda a humanidade. Há alguma coisa difícil demais 

para mim?” (Jeremias 32:27). E você responderá dizendo... 

 

“Ah! Soberano SENHOR, tu fizeste os céus e a terra pelo teu grande poder e por teu 

braço estendido. Nada é difícil demais para ti.” (Jeremias 32:17)... escolha Ele fazer 

seja o que for? 

 

Sabendo que Deus estava me chamando a um nível mais alto de obediência e confiança 

Nele, eu “entusiasticamente” disse ao meu marido que assinaria, quando ele me contou 

o que o advogado dele havia dito! Eu não tinha a menor ideia de quando eu deveria 

assinar, mas você acredita que Deus me levou a 2 Crônicas 20: 6-25 um dia ANTES da 

data em que eu assinei os papéis? Como eu disse, eu não sabia que seria no dia seguinte, 

mas Deus sabia! Eu li, 

 

“SENHOR, Deus dos nossos antepassados, não és Tu o Deus que está nos céus? Tu 

dominas sobre todos os reinos do mundo. Força e poder estão em Tuas mãos, e 

ninguém pode opor-se a Ti.” 

 

“Se alguma desgraça nos atingir, seja o castigo da espada, seja a peste, seja a fome, 

nós nos colocaremos em Tua presença diante deste templo, pois ele leva o Teu nome, e 

clamaremos a ti em nossa angústia, e Tu nos ouvirás e nos salvarás... Vê agora como 

estão nos retribuindo, ao virem expulsar-nos da terra que nos deste por herança.” 
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“Ó nosso Deus, não irás Tu julgá-los? Pois não temos força para enfrentar esse 

exército imenso que vem nos atacar. Não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos se 

voltam para Ti.” 

 

“...Não tenham medo nem fiquem desanimados por causa desse exército enorme. Pois a 

batalha não é de vocês, mas de Deus.” 

 

“Amanhã, desçam contra eles... Vocês não precisarão lutar nessa batalha. Tomem 

suas posições, permaneçam firmes e vejam o livramento que o SENHOR lhes dará...  

Não tenham medo nem desanimem. Saiam para enfrentá-los amanhã, e o SENHOR 

estará com vocês.” 

 

Isso foi o que Deus me mostrou um dia antes de eu ter que assinar os papéis finais do 

divórcio! Somente na noite seguinte é que eu voltei àquela passagem e notei que nela 

dizia duas vezes que eu precisaria ir amanhã! Aquilo foi mais confirmação do que eu 

precisava— mas talvez seja isso que você precisa para te ajudar quando chegar a sua 

vez!! 

 

Como resultado da Palavra do Senhor para Josafá, ele respondeu ao Senhor prostrando-

se “rosto em terra... em adoração perante o SENHOR.” E em seguida ele “se levantou 

e louvou ao SENHOR, o Deus de Israel, em alta voz.” 

 

Quais foram os resultados desta confiança e deste louvor ao Senhor? 

 

Os seus inimigos destruíram a si mesmos!!!! 

 

Lá diz, “De madrugada partiram... Quando estavam saindo, Josafá lhes disse: Escutem-

me, Judá e povo de Jerusalém! Tenham fé no Senhor, o seu Deus, e vocês serão 

sustentados; tenham fé nos profetas do Senhor, e terão a vitória.” 

 

“Deem graças ao Senhor, pois o seu amor dura para sempre.” 

 

Eles agradeceram antes mesmo de Deus ter feito qualquer coisa!! 

 

“Quando começaram a cantar e a entoar louvores, o SENHOR preparou emboscadas... 

e eles foram derrotados. Depois de massacrarem... destruíram-se uns aos outros.”!! — 

“ninguém havia escapado”. 

 

E como se isso já não bastasse... 

 

“Então Josafá e os seus soldados foram saquear os cadáveres e encontraram entre eles 

grande quantidade de equipamentos e roupas, e também objetos de valor; passaram três 

dias saqueando, mas havia mais do que eram capazes de levar.”!! 

 



62                                              7. Dar Lugar ao Medo                                                        . 

O dia em que foi pedido que eu assinasse os papéis foi um dia cheio de compromissos. 

Eu sabia que aquilo tinha que ser parte do plano de Deus para me manter ocupada 

demais e para não permitir que a minha mente se concentrasse no que eu estava para 

fazer, o que poderia ter me deixado com medo ou ansiosa. Quando entrei para assinar eu 

não senti medo nenhum. Eu agi com animação e entusiasmo com o oficial que me levou 

até a sala. Minhas mãos não tremeram ou balançaram. Senhoras, foi Deus!! Ele havia 

me preparado para este “dia de batalha” e eu sabia que Ele iria lutar por mim. 

 

Se não fosse pelo testemunho de Kris e Vivian, eu sei que eu não teria conseguido 

assinar os papéis “sem medo”! Deus nos diz que venceremos o maligno (que, a 

propósito, não é o seu marido/esposa ou a OM/OH) pelo sangue do Cordeiro e pela 

palavra do seu testemnho. (Leia Apocalipse 12:11). 

 

Sempre tenha em mente que aquilo pelo que Deus está pedindo que você passe hoje ou 

amanhã, algum dia se transformará no testemunho que capacitará uma outra pessoa a 

passar por alguma coisa “sem medo” também! Eu sou grata a Kris e Vivian por terem 

construído a ponte para “assinar os papéis sem medo” para você e para mim! 

 

 



Capítulo 8 

 

Dar Lugar ao Medo 

Parte 2 
 

Se praticarem o bem  

e não derem lugar ao medo. 

—1 Pedro 3:6 

 

Há muitas maneiras pelas quais o medo tentará te dominar. Uma das mais comuns é o 

medo de que seu cônjuge esteja sendo infiel — que ele/ela esteja cometendo adultério. 

 

Embora você talvez já tenha enfrentado, e espero que vencido, este medo, seria bom ler 

o capítulo sobre adultério no livro de Erin, Como Deus Pode e Vai Restaurar Seu 

Casamento, que me ensinou os princípios fundamentais sobre a infidelidade e sobre 

como superar os efeitos devastadores do adultério através do uso das Escrituras. E já 

que este pecado prevalece tanto em nossa sociedade e dentro da igreja, eu senti o Senhor 

me guiando a dedicar um capítulo para discutir a questão de quando há “suspeita” de 

infidelidade, mas nada foi ainda confirmado. Eu espero que isso vá ajudar 

homens/mulheres que possam estar enfrentando a possibilidade de que sua/seu 

esposa/marido tem estado com outra pessoa ou, como nos referimos a eles no RMI, OM 

(outra mulher) ou OH (outro homem). 

 

Desta vez, eu não tinha absolutamente a menor ideia de que o adultério estava 

acontecendo novamente; da primeira vez eu tinha minhas suspeitas. Mas agora, acredite 

ou não, foi o nosso conselheiro pastor que continuava me dizendo, “Ele só pode estar 

envolvido com outra mulher; ele está dando todos os sinais!” 

 

Deixe-me parar aqui para dizer que hoje eu sou mais contra conselheiros e 

aconselhamentos do que jamais fui antes. Mais ainda do que Erin. Foi o nosso pastor 

sênior que me disse (a mim e ao meu marido) que, a menos que fizéssemos 

aconselhamento, seríamos desligados da nossa igreja. Eu fui, mas não me surpreendi 

com o fato do meu ex-marido nunca ter ido. 

 

Há tantas razões por que eu sou pessoalmente contra isso— este foi apenas um dos 

problemas que me despertou a ira santa contra conselheiros e aconselhamentos —eu 

experimentei em primeira mão e vi quantas vezes eles plantam pensamentos na mente 
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das esposas feridas ou dos maridos destruídos, dizendo que seus cônjuges 

provavelmente estão em adultério!! 

 

Tudo que eu conseguia pensar era como a maioria das mulheres e homens estão 

instáveis espiritualmente nas igrejas! Muitas mulheres ficariam tão devastadas; elas 

poderiam facilmente correr e cometer adultério elas mesmas, ou pior, tirar a própria 

vida (e até mesmo a vida dos filhos como uma esposa na Califórnia fez)! 

 

A outra coisa que geralmente acontece quando esta semente é plantada é que as pessoas 

tolamente confrontam os seus cônjuges e perguntam abertamente se eles estão se 

encontrando com alguém ou tendo um caso! 

 

Querida leitora, não há erro maior (além daquele de você mesma cometer adultério para 

se vingar do seu esposo) do que pedir que eles “confessem” ou confrontá-los! Se você 

suspeita que seu esposo esteja envolvido com alguém, então proste-se diante de Deus e 

se prepare para a batalha— espiritualmente! Esteja coberta de oração, se aproxime do 

Senhor; deixe que Ele te guie, te conforte e se prepare para o que pode estar por vir. 

 

E também não dê ao inimigo a vantagem que o Senhor te deu confrontando e 

revelando o pecado do adultério! É muito melhor que eles (seu cônjuge e a pessoa com 

quem ele está envolvido) continuem a serem forçados a se esconderem, do que quando 

eles vierem a público e esfregarem isto na sua cara! Isto é exatamente o que acontece 

quando você confronta alguém que está traindo e tenta fazê-lo confessar. E não somente 

ele fará tudo abertamente na sua cara, mas também vai contar aos seus filhos 

(apresentando e trazendo a outra pessoa nas visitas) e eles começarão a andar juntos 

publicamente na sua vizinhança! 

 

Adultério, senhoras e senhores, é uma batalha espiritual; portanto, você precisa usar de 

sabedoria (não agir seguindo as suas emoções) quando lutar contra ele. 

 

“Se o machado está cego e sua lâmina não foi afiada, é preciso golpear com mais 

força; agir com sabedoria assegura o sucesso.” (Ec 10:10). 

 

Em uma guerra você certamente não deixaria o inimigo saber que você está ciente dos 

seus movimentos, não é verdade? Pelo contrário, você ocultaria este conhecimento para 

estar pronta para a próxima vez que ele atacasse! E quando você dá a eles a vantagem, 

dizendo que você sabe ou suspeita do que está acontecendo, eles irão usá-la contra 

você! Eu passei por isso da primeira vez que meu marido me traiu e foi visto inúmeras 

vezes com mulheres para quem eu ajudei a ministrar. 

 

A partir do momento em que o adultério é confrontado, a OM ou o OH passa a ter a 

vantagem na vida do seu cônjuge! Esta é a mais pura verdade! Seu cônjuge não irá mais 

se esconder para que você não descubra, mas o pecado se tornará público e logo ele/ela 

bombardeará seus ouvidos com um lixo que, eu prometo, você não vai querer ouvir! 
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Da primeira vez que enfrentei o divórcio, eu não sabia de ninguém mais que havia 

tentado. Isso foi antes de eu conhecer o RMI. Então, quando o inimigo preparou uma 

armadilha para que eu descobrisse que meu marido não estava morando sozinho em um 

apartamentozinho (era por isso que não queria que eu e as crianças soubéssemos onde 

ele morava), mas sim morando com a outra mulher na melhor parte da cidade, eu mordi 

a isca e falei com o meu marido que eu sabia. 

 

Naquela noite ele chorou e confessou que era verdade; aquela também foi a última vez 

que ele ficou até as crianças irem para cama (ele ficava para eu não suspeitar que ele 

estava vivendo com outra pessoa). Depois disso, depois de eu o ter confrontado, ele me 

dizia que tinha que “chegar em casa cedo por causa dela”, porque  a coitadinha ficava 

sozinha, etc., etc. 

 

A mesma coisa acontecerá com você! Não caia nesta armadilha se você ainda não tiver 

mordido a isca. 

 

E desta vez? Desta vez eu não suspeitei que havia uma pessoa, mas como eu disse, 

quando fui forçada a ir ao aconselhamento (sob pena de ter que deixar a minha igreja), 

foi o pastor conselheiro quem me disse que não havia dúvidas de que meu marido 

estava envolvido com alguém. Naquele mesmo dia minha irmã mais nova me disse que 

eu era muito boba, que claro que ele estaria envolvido com alguém outra vez, sendo ele 

o tipo de homem que ele era. Eu desmenti todas as vezes. Mas, naquela noite, aquilo 

começou a revirar as minhas entranhas. 

 

Então eu fiz aquilo que sempre fui fiel em fazer, e que você precisa se treinar a fazer 

também, eu me escondi para ficar sozinha com o Senhor até que aquele sentimento 

desaparecesse. E como sempre fiz, eu disse a Ele o que eu tinha ouvido (não para 

informá-Lo, Ele sempre sabe, mas ajuda quando dizemos a Ele), e então eu me 

surpreendi quando me vi perguntando a Ele se era verdade (mas eu sabia que não era); 

você entende o que eu estou dizendo? Foi como se o Senhor tivesse me inspirado a 

perguntar aquilo que eu realmente acreditava que fosse mentira. Mas Ele me assustou 

quando me disse, “Sim, É verdade.”. 

 

MAS porque foi ELE quem me disse, e eu não tinha ficado sabendo porque 

estupidamente procurei descobrir por mim mesma, ou por ter bisbilhotado e 

confrontado o meu marido com as minhas suspeitas, como fiz antes ou como muitas de 

vocês estão fazendo, aquilo não doeu, e nem eu fiquei abalada!! 

 

Salmos 55:22 diz, “Lança o teu cuidado sobre o Senhor, e ele te susterá; nunca permitirá 

que o justo seja abalado.” 

 

Desta vez eu estava determinada a não cometer os mesmos erros de antes e por isso não 

comentei nada com o meu marido sobre o assunto. Deus me disse até o nome dela 

enquanto eu estava sozinha com Ele em meu cantinho de oração. E Ele também me 
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revelou todas as vezes em que eles estiveram juntos, bem debaixo do meu nariz, mas eu 

nunca havia suspeitado de nada! 

 

Duas coisas que eu quero que você saiba: primeiro, quando o Senhor terminou de me 

revelar toda a verdade, Ele me perguntou como eu estava me sentindo. Eu tive que meio 

que me auto examinar, igual quando o médico te pergunta onde está doendo, ou se você 

sente alguma dor. Quando eu fiz isso, percebi que não havia dor alguma— e nem 

medo—, apenas uma paz maravilhosa! Isto certamente foi muito diferente (totalmente o 

oposto) da primeira vez que descobri sobre a OM. 

 

*E, por favor, não seja cruel a ponto de pensar que, já que não era a primeira vez, eu já 

estava “acostumada” com isso! Ninguém se acostuma a ser traído, não importa quantas 

vezes isto aconteça. Você pode endurecer a si própria, mas dureza de coração não é o 

remédio. 

 

Em segundo lugar, eu perguntei ao Senhor por que eu não havia notado essas coisas tão 

óbvias. Eu havia sido tão estúpida ou ingênua como aquelas duas pessoas (o pastor 

conselheiro e a minha irmã) haviam me dito quando disseram que ele estava envolvido 

com alguém? 

 

O Senhor me disse uma coisa que eu acredito que irá ajudar a você também. Ele me 

disse que cada um de nós olha para as pessoas da maneira que nós mesmos somos! 

Alguém que é mentiroso sempre pensa que os outros estão mentindo para ele, não é 

mesmo? Então foi o meu coração puro que olhou para o meu marido acreditando nessa 

mesma pureza. Pensando que como eu nunca seria infiel a ele, então ele também não 

seria infiel a mim. 

 

É por isso que fazer coisas tolas, como bisbilhotar, é perigoso. Bisbilhotar é uma outra 

reação que homens e mulheres apresentam, quando a semente de que seus cônjuges 

estão “tendo um caso” é plantada, e eu prefiro me referir a essa situação como 

“cometendo adultério”. Pecado, em minha opinião, na opinião de Erin e na opinião de 

Deus, não é uma coisa sem importância, um “caso”. Adultério é um pecado, e precisa 

ser tratado como o pecado que é e ser chamado pelo nome de adultério. 

 

É por isto que é tão perigoso quando você começa a bisbilhotar— isso vai trazer à tona 

a dor que Deus tem tentado te proteger de experimentar. Algumas mulheres não serão 

capazes de superar essa dor e, muitas vezes, depois de descobrirem mais evidências do 

pecado do marido, cairão em outras armadilhas que já discutimos: irão elas mesmas 

cometer adultério ou confrontarão os seus maridos com aquilo que descobriram! 

Algumas, como eu disse, ficam tão desesperadas que fazem o impensável como matar 

os maridos ou tiram a própria vida. Nós não ouvimos isso o tempo todo nos noticiários? 

 

Os homens que ficam bisbilhotando frequentemente reagem à dor e à traição com ira, e 

algumas vezes com violência! Não há outra maneira melhor de destruir o seu futuro ou 
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fazer o outro homem parecer mais atraente para a sua esposa do que brigando com a 

pessoa com quem ela está envolvida. Infelizmente, a ira é muitas vezes direcionada à 

sua esposa a quem você irá agredir verbal ou fisicamente, e isso aumentará ainda mais 

os sentimentos negativos que ela já tem por você. Não a confronte! 



Capítulo 9 

 

Investigando e Seguindo 
 

No amor, não há temor... 

e o que teme não é perfeito em amor. 

—1 João 4:18 

 

 

Alguém que suspeita que seu cônjuge o esteja traindo geralmente prefere um nível mais 

alto de investigação, espionando e seguindo a pessoa. Uau, que má decisão a se tomar, 

além de fatal! Algumas das histórias mais tristes que eu já ouvi são aquelas de mães e 

pais que levaram os seus filhos junto com eles quando seguiram seus cônjuges até o 

apartamento da OM ou do OH. E, como se isso já não bastasse, tem gente que leva as 

crianças até a porta da casa para confrontar o cônjuge— e permitem que elas vejam o 

próprio pai ou mãe pegos em flagrante com a outra pessoa, e a briga que se segue é algo 

que essas crianças nunca vão esquecer! Isto é causar danos aos seus filhos para sempre; 

que vívida imagem eles terão para assombrá-los!! E tudo isto porque você não consegue 

se controlar e tem que agir como um louco ou uma histérica— isto sim é DOLOROSO. 

Pense em um animal recebendo um tiro... ele corre em volta enlouquecido, fora de 

controle. 

 

Houve uma ocasião em que eu fui a primeira pessoa a chegar no lugar em que havia 

acontecido um terrível acidente de carro. Eu vi um rapaz correndo na pista 

completamente fora de si enquanto olhava para o primo, que ele tinha certeza que já 

estava morto ou estava morrendo ali mesmo. Depois nós descobrimos que este mesmo 

rapaz que estava correndo havia quebrado as duas pernas! Eu vi também, com horror, 

um rapaz da minha escola ser atingido por um carro e ser jogado para cima, e em 

seguida se levantar e sair correndo. Mais tarde nós viemos a saber que a perna dele 

havia sido quebrada em cinco lugares diferentes e o quadril tinha se esfacelado, mas 

com o choque ele ainda conseguiu correr! 

 

A dor emocional provoca a mesma reação. Então, assim como eu fiz com aquele jovem, 

eu quero encorajá-la a se sentar e a permanecer calma, porque eu posso te assegurar 

que vai ficar tudo bem. Você vai sair dessa, mas não cause mais estragos além do que já 

foi feito. 

 

E também, lembre-se de que todas essas reações são exatamente as que o mundo teria, e 

as pessoas até te diriam para reagir assim! Como eu disse, eu caí nesta armadilha e você 
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pode já ter mordido essa isca também. Mas se você, ou sua amiga ou amigo, ainda não 

caíram nessa, então se certifique de que eles fiquem cientes do que vai acontecer se 

tolamente confrontarem o marido/esposa com o que eles sabem ou suspeitam. 

 

Deixe-me repetir aqui que da primeira vez que meu marido foi infiel (durante a minha 

primeira restauração), eu cometi o erro de dizer a ele que eu sabia que ele estava 

vivendo com outra mulher. Eu soube disso porque o inimigo deixou uma “isca” (ele 

sempre deixa) de uma coisa que me pareceu “esquisita” e que me fez suspeitar que 

havia alguém mais na história. 

 

Quando eu disse a ele que sabia, ele chorou, disse que sentia muito, mas continuou 

morando com ela por mais um ano! O que eu fiz não impediu o que ele estava fazendo; 

eu basicamente entreguei o meu marido para a OM em uma bandeja de prata— e ela 

tirou vantagem completa disso. 

 

A partir daquele momento meu marido teve que me dizer que ele não podia ficar, que 

ele tinha que correr para casa e para ela! Se fosse um dia antes, ele teria ficado para que 

eu não suspeitasse de que ele estava vivendo com alguém. Oh, que decisão mais tola a 

se tomar! 

 

Então quer dizer que existe uma maneira piedosa de agir quando você descobre que o 

seu cônjuge tem sido infiel ao casamento de vocês? Sim. Deixe-me compartilhar isso 

novamente com mais detalhes. 

 

Desta vez, anos depois, eu estava muito mais preparada. Durante as sessões de 

aconselhamento o nosso pastor conselheiro (que Deus nos ajude!) me disse várias 

vezes que não havia mais dúvidas de que meu marido estava “outra vez” envolvido com 

outra mulher, mas eu continuava dizendo que ele estava enganado. No mesmo dia 

minha irmã me disse a mesma coisa, “Ei, ele tem um histórico de adultério, deixa de ser 

boba.” E eu novamente respondi que ela estava enganada. 

 

Mais tarde, naquela mesma noite, eu fiquei ouvindo aquelas palavras (da minha irmã e 

do pastor conselheiro) ecoando em meus ouvidos, e aquilo fez com que o meu espírito 

(e as minhas entranhas) começassem a sentir medo. Mas em vez de ignorar ou ceder a 

esse medo, eu imediatamente me levantei e fui para o meu cantinho de oração para ficar 

sozinha com o Senhor e assim reencontrar a minha paz. Eu fui lá para me sentir melhor, 

mas então o Espírito Santo me inspirou a perguntar ao Senhor se o adultério era 

verdadeiro. 

 

Assim que eu perguntei (e minha mente dizia “Para que perguntar se você já sabe que 

não é verdade?”), o Senhor, com amor e gentileza, me revelou que era verdade e me fez 

ver em minha mente cada um dos encontros que meu marido tivera com ela. Ele me 

disse até o nome da pessoa, e me mostrou a imagem de todos nós juntos, quando nos 

conhecemos em uma reunião do meu marido há dois anos atrás! O Senhor colocou 
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todas as evidências em minha mente em questão de segundos. Mas essa revelação e a 

verdade não causaram nenhuma dor ou medo, porque elas vieram da parte Daquele que 

nos dá o Seu “perfeito amor”que lança fora todo o medo! 

 

“No amor não há medo; ao contrário o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo 

supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor.” (1 João 4:18). 

 

Deixe-me lembrá-la novamente, no caso de você ter perguntas que precisem ser feitas 

ao Senhor, de que eu perguntei a Ele por que eu não tinha percebido o que estava 

acontecendo. E Ele me disse que foi porque eu tinha a fé de uma criança e os meus 

olhos estavam Nele. Ele não me deu uma bronca dizendo que eu fui “estúpida ou 

ingênua”. Em vez disso Ele me protegeu de experimentar qualquer dor e esperou para 

me mostrar Ele mesmo, quando chegasse a hora em que eu tivesse que saber o que 

estava acontecendo. E porque eu vinha mantendo os meus olhos somente Nele, quando 

me foi revelado— e por ter me sido revelado por Ele— junto com a notícia Ele pode 

trazer também uma paz perfeita para acompanhar a verdade que normalmente é 

devastadora. 

 

Mais tarde naquela noite, e por alguns dias que se seguiram, o pensamento sobre o que 

eu sabia (de que novamente havia outra mulher e o adultério) tentaram me sufocar com 

o medo e abalar meu coração. Mas, ao primeiro sinal disso, eu procurava ficar sozinha 

com o Senhor e O buscava para recuperar a minha paz. Geralmente Ele me inspirava a 

Lhe dizer como eu me sentia a Seu respeito, e eu respondia, “Senhor, Você é tudo que 

eu quero, Você é tudo que eu preciso, Você é o Único por quem eu vivo!” Estes 

encontros substituíam o meu medo por alegria! Eu saía do meu cantinho de oração 

rejuvenescida sabendo que eu tinha um Amado também, e que aquilo não era nada 

pecaminoso, era o relacionamento que eu havia sido criada para ter— como Sua 

noiva! 

 

Passaram-se quase três semanas até que meu marido anunciou que estava saindo com 

“alguém”. O anúncio veio de repente, sem aviso, mas Deus já havia me preparado, 

porque eu já sabia que ele estava com “alguém” desde que me fora revelado há três 

semanas atrás. Ele não confessou que já estava envolvido com ela antes de pedir o 

divórcio, mas eu não precisava ouvir aquilo dele porque o Senhor já tinha me dito toda a 

verdade. 

 

E foi por Deus ter me preparado que eu não tremi ou me abalei! Em vez disso, quando 

ele confessou que estava com “alguém”, eu disse a ele que era ótimo que ele tivesse 

conseguido encontrado alguém tão rápido, que eu tinha certeza de que eles seriam muito 

felizes e, sem perceber, falei até o nome dela embora ele nunca o tivesse mencionado! 

Glória a Deus, ele não perdeu a linha quando o nome escapuliu da minha boca— ele 

ficou claramente abalado— enquanto que eu fiquei sentada lá me sentindo amada e 

cuidada pelo Senhor. 
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Meu marido ficou em choque quando eu pronunciei o nome da OM porque eu continuei 

dizendo isso naturalmente. Sem que eu percebesse, dizer o nome dela sem chorar feriu o 

meu marido de verdade porque provou para ele que eu não me importava mais— Deus 

virou a mesa! Geralmente, nós que somos traídos ficamos sentados ali machucados, 

devastados, enquanto nossos cônjuges ficam dizendo o quanto eles amam essa outra 

pessoa e não a nós! Mas quando as coisas são feitas à maneira de Deus, Ele tem um 

plano diferente. 

 

Meu marido ficou tão magoado porque, durante o primeiro adultério, eu sentia tanto 

medo que eu não conseguia nem pronunciar o nome da OM, e quando alguém dizia 

aquele nome eu sentia ânsias de vômito— durante anos! Por ter me visto trabalhando no 

ministério por quase cinco anos antes que ele fosse embora novamente, ele conhecia 

todas as minhas histórias que compartilhei com muitas mulheres para quem eu 

ministrei. Então, ao me ouvir dizendo o nome dela, e não foi nada planejado, a dor saiu 

do meu coração e entrou no dele. 

 

Desta vez Deus me deu uma vantagem enorme, e em vez de ficar na defensiva, eu 

consegui ficar na ofensiva: no entanto, ofensiva não significa ofender o outro ou partir 

para o ataque. Significa simplesmente que não estamos tomando a posição defensiva: 

amedrontadas em um cantinho, apavoradas ou enlouquecendo de dor e fazendo 

bobagens. 

 

Então, se você suspeita de que existe uma outra pessoa, ou especialmente se você tiver 

uma amiga, colega de trabalho, mãe, pai, irmão ou irmã passando por isso e que esteja 

suspeitando (ou as pessoas estejam te dizendo coisas), por favor compartilhe com eles o 

meu testemunho e este conhecimento para que eles possam “combater o bom combate 

(espiritualmente) e terminar a carreira”! (2 Tm 4:7). 

 

Deus sabe de tudo— certo? E Ele fielmente irá te dizer, com muita gentileza, o que 

estiver acontecendo na hora certa, e Ele fará isso com amor para que você não seja 

ferida pela notícia! Sempre que fazemos as coisas de acordo com a Sua vontade, nós 

colhemos bênçãos em meio a todas as provações que destroem a maioria das pessoas— 

especialmente os Cristãos! 

 

“Em lugar da vergonha que sofreu, o meu povo receberá porção dupla, e ao invés da 

humilhação,ele se regozijará em sua herança; pois herdará porção dupla em sua terra, 

e terá alegria eterna.”(Is 61:7). 

 

Tantos Cristãos ignoram os caminhos de Deus. Eles olham para as coisas e reagem da 

maneira exata que os descrentes reagem. Quando o mal se intensifica, e parece que o 

seus cônjuges ou ex-cônjuges estão prosperando enquanto eles estão sendo atingidos 

por crises de todos os lados, eles começam a duvidar da capacidade de Deus em ajudá-

los e começam a tomar as coisas em suas mãos. Quanta tolice! 
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Aqui está um princípio que todo Cristão deveria conhecer e manter em seu coração 

durante toda a sua vida, e é algo que deveriam ensinar aos seus filhos: 

 

Todas as vezes em que a iniquidade cresce significa que o mal está próximo de ser 

destruído PARA SEMPRE. 

 

“O homem brutal nada sabe, e o louco não entende isto. Brotam os ímpios como a erva, 

e florescem todos os que praticam a iniquidade, mas para serem destruídos para 

sempre.”(Sl 92: 6-7). 

 

Sim, aquele pecado será destruído para sempre!! 

 

Que esta promessa permaneça em seu coração, guie os seus passos e governe as suas 

ações. 

 



Capítulo 10 

 

Frente a Frente com o Mar  

Vermelho Financeiro 
 

Se alguém o ferir na face direita,  

ofereça-lhe também a outra. 

—Mateus 5:39 

 

A maioria dos Cristãos, ao se virem diante dos papéis do divórcio, e que na maior parte 

dos casos já não tem mais nada a ver com salvar o casamento, ao contrário, é mais um 

cabo de guerra sobre finanças e bens, tentam dar somente aquilo que eles acreditam que 

seja “justo”, ou aquilo que acreditam que o seu cônjuge mereça — mas isto não é 

Bíblico. Esta não é a maneira com que Deus nos trata, e nem é o exemplo que Jesus nos 

deu quando Ele viveu entre os homens, e nem é o que Ele ensinou enquanto ministrava 

aqui na terra. Ele disse... 

 

“Vocês ouviram o que foi dito: ‘Olho por olho e dente por dente’. Mas Eu lhes digo: 

Não resistam ao perverso. Se alguém o ferir na face direita, ofereça-lhe também a 

outra. E se alguém quiser processá-lo e tirar-lhe a túnica, deixe que leve também a 

capa. Se alguém o forçar a caminhar com ele uma milha, vá com ele duas. Dê a quem 

lhe pede, e não volte as costas àquele que deseja pedir-lhe algo emprestado.” (Mt 5: 

38-42). 

 

Não há como você ler esta passagem em Mateus e chegar a uma conclusão diferente— 

nós devemos dar mais do que nos é pedido. Não devemos resistir a nenhum mal que 

seja feito contra nós— mas também não devemos parar por aí. Devemos dar a outra 

face; e caminhar a milha extra— devemos caminhar duas milhas. E quando a sua 

recompensa chegar, ela (muito provavelmente) não virá através do seu cônjuge, mas 

sim diretamente de Deus!! 

 

Quando meu marido me disse que estava se divorciando, ele anunciou também que 

estava me deixando com todas as nossas dívidas. Eu não tinha nenhum conhecimento 

dessas dívidas e nem do que resultou do envolvimento dele com a OM. Além disso, 

embora nós tivéssemos crianças pequenas, ele me disse, enfaticamente e sem se 

envergonhar, que não queria pagar nenhuma pensão para os nossos filhos. Da primeira 

vez eu fiquei transtornada quando ele disse que não pagaria (embora, glória a Deus, eu 
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não tenha lutado contra), mas ele acabou pagando por convicção, já que a corte não o 

obrigou a isso. 

 

Mas desta vez, ao invés de me preocupar, eu concordei “entusiasticamente” com cada 

um dos termos que ele me apresentou quando ele foi ver o advogado— mas não antes 

de eu ter dado a ele mais do que me fora pedido. Por que? Para seguir o princípio que eu 

acabei de compartilhar que Jesus nos ensinou e este aqui em 1 Pedro 3: 8-9: 

 

“Quanto ao mais, tenham todos o mesmo modo de pensar, sejam compassivos, amem-se 

fraternalmente, sejam misericordiosos e humildes. Não retribuam mal com mal, nem 

insulto com insulto; ao contrário, bendigam; pois para isso vocês foram chamados, para 

receberem bênção por herança.” 

 

A única dívida que ele disse que assumiria seria o pagamento de um carro. Nós 

tínhamos dois carros, um já estava pago, e outro ainda estava parcelado. Então eu me 

ofereci para ficar com este que ainda estava sendo pago, já que esta era a única coisa 

que sobrou para eu dar, porque ele já tinha pedido todo o resto. Ele me questionou 

várias vezes se eu tinha certeza de que queria fazer aquilo e depois concordou 

alegremente. Eu soube, desde o começo, que concordar com os termos dele não 

bastaria, então eu orei (enquanto ele estava falando) para saber o que eu poderia dar 

como sendo a minha milha extra, e imediatamente o carro parcelado veio à minha 

mente. 

 

Logo depois do meu divórcio aquele carro foi pago e dirigi-lo tem sido uma benção 

porque ele me lembra da bondade de Deus, da Sua fidelidade e do Seu amor! Anos se 

passaram e o meu mecânico ainda me diz que o carro é abençoado e ungido, e ele 

continua funcionando de maneira sobrenatural, mesmo já tendo se tornado um clássico 

que as pessoas admiram. Sim, só através da confiança em Deus isto poderia acontecer!! 

 

Como eu mencionei antes, da primeira vez que meu marido se divorciou de mim eu 

estava apavorada com o pensamento de ter que assinar os papéis e me tornar uma 

“cúmplice”. Mas, já que os termos deste último divórcio (os aspectos financeiros) eram 

tão radicais, como também já contei, o advogado do meu marido explicou que o juiz 

nunca concordaria com eles a menos que eu assinasse os papéis. 

 

Quando eu assinei eu não tinha a menor noção de qual era a minha situação financeira. 

Eu simplesmente confiei em Deus. Eu sabia que, fosse o que fosse que estivesse por vir, 

Ele já sabia (mesmo que eu não) e que Ele não só abriria um caminho em meio a tudo 

aquilo, mas que no fim haveria uma benção!! 

 

Depois que eu assinei, me dei conta de que o valor da dívida que tínhamos era, na 

verdade, três vezes maior do que o que havia sido declarado nos papéis de divórcio! 

Desde a época em que meu marido se envolveu com a OP* nossas finanças começaram 

a cair vertiginosamente desde aquele mês exato. 
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*Eu comecei a me referir à OM como OP. Da primeira vez que meu marido teve uma OM me 

doeu demais, mas agora, devido a todo o amor Dele que eu fui capaz de sentir, e por saber que 

eu sou Sua noiva, eu consegui deixar ir o medo e comecei a chamá-la simplesmente de “a outra 

pessoa” ou OP. 

 

Embora a nossa igreja tenha tido um aumento repentino no número de novos membros e 

em doações no início daquele ano, um pilar de dívidas pessoais e também da igreja 

começou a surgir! Isto tudo porque esta é uma batalha espiritual e a Sua Palavra nos diz 

que: 

 

“Pois por causa duma mulher prostituída o homem é reduzido a um bocado de pão, e a 

que é adúltera, caça a vida preciosa.” (Pv 6: 26). 

 

Por nunca ter me envolvido no pagamento das nossas contas, e com nada relacionado ao 

aspecto financeiro da nossa igreja, eu tive que depender totalmente de Deus para me 

guiar e me ensinar a como pagar a dívida da igreja e também a como conseguir pagar as 

contas que tínhamos, e eu não tinha certeza nem de saber exatamente quais contas 

precisavam ser pagas!! 

 

Muitas vezes eu levantava no meio da noite enquanto meus filhos dormiam, e tudo 

ficava sem silêncio, para buscar a Deus (e para não ser interrompida) e também para 

“procurar” as contas todas e fazer uma espécie de lista, para ter assim algum tipo de 

sistema para poder pagá-las. 

 

Meu marido tinha tudo na cabeça dele; não era nada organizado, então eu precisei 

procurar nos nossos talões de cheques (nos pessoais e nos da igreja), procurar nos 

arquivos (quatro gavetas misturadas com outras coisas que ele guardava) para achar 

todas as contas e descobrir o tamanho total da dívida. Até para saber como fazer isso eu 

precisei de Deus! Eu realmente não sabia por onde começar, e estava sempre quase 

chorando de frustração, não de medo— e mesmo assim, quando eu chamava o meu 

Marido, Ele estava sempre lá para me confortar e assumir a situação!! 

 

Ele me levou a simplesmente fazer uma lista de tudo: o valor total da dívida, o quanto 

precisaria ser pago mensalmente, a data do vencimento, e através de qual conta eu 

deveria realizar o pagamento. O Senhor me deu uma sabedoria maravilhosa! Ele me 

mostrou muitas coisas: uma das grandes revelações foi que muitas das contas que a 

minha família estava pagando deveriam ser pagas pela igreja. Se tivéssemos feito isso, 

no fim, teríamos economizado milhares de dólares em impostos, já que nossa igreja é 

uma organização sem fins lucrativos e não paga impostos, e todas essas contas estavam 

relacionadas aos assuntos da igreja. 

 

— Mas isto eu descobri depois que Deus me fez parecer uma tola, para que Ele sozinho 

recebesse toda a glória!! 
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As primeiras duas contas que paguei foram o dízimo para a igreja e a segunda foi que 

comecei a pagar um projeto de construção que nós (como casal) havíamos dado como 

garantia para a nossa igreja. Como meu marido tinha ido embora (para ficar com a OP), 

eu fui em frente e paguei o dízimo daquela semana, o que nos deixou com um saldo 

negativo em nossa conta pessoal. A segunda conta eu paguei usando a conta da igreja, 

que ele havia me dito, com raiva, que havia acabado com as doações que tínhamos 

recebido para o projeto penhorado— ele disse que o dinheiro não estaria lá e que eu era 

uma idiota. 

 

Meu marido ficou tão irado que ele continuou dizendo aos nossos filhos que nós 

perderíamos a nossa casa devido à minha estupidez. No entanto, Deus é quem havia me 

colocado naquela situação! Por causa das acusações, eu fiquei muito mais dependente 

do Senhor para me guiar, me ajudar e para ser o meu Amado. Os resultados foram 

inacreditáveis!! 

 

Deus começou a revelar tanta sabedoria financeira para mim que meu marido ficou 

completamente pasmo (e nossos filhos também)! Sabedoria que poderia estar vindo 

somente de Deus!! Reorganizar quem pagaria cada uma das contas (a igreja ou a 

família) foi só o começo. E, além disso, Deus me cercou de favor por todos os lados— 

desde aquele tempo até hoje!! 

 

Por exemplo, quando nós queríamos colocar o pagamento do carro somente no meu 

nome (aquele que eu havia usado como a minha “milha extra”ou como a “capa” que Ele 

nos diz para caminharmos/entregarmos), o encarregado da transação me deu uma taxa 

melhor, o que diminuiu o valor dos meus pagamentos mensais quase que pela metade. 

Meu marido, que estava presente para assinar os papéis passando a dívida para mim, 

ouviu aquilo e ficou chocado quando o funcionário disse também que eu tinha uma 

notação de crédito melhor do que a do meu próprio marido— só Deus poderia ter feito 

aquilo porque há anos eu não trabalhava fora!!! 

 

E então o Senhor transformou este incidente em uma benção ainda maior, quando eu fui 

guiada a perguntar se seria possível arredondar o valor do pagamento para mais, para 

facilitar na hora de fazer o cheque todos os meses, e o funcionário achou fantástico. Ele 

disse que com isso eu estaria pagando mais rápido o valor principal e quitaria tudo um 

ano mais cedo do que o previsto. A pergunta deixou meu marido espantado porque ele 

sabe que eu sou uma tola quando se trata de assuntos financeiros! Deus recebeu a 

glória! 

 

1 Coríntios 1:27— “ Mas Deus escolheu o que para o mundo é loucura para 

envergonhar os sábios.” 
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1 Coríntios 1: 27— “Mas Deus escolheu o que para o mundo é loucura para 

envergonhar os sábios, e escolheu o que para o mundo é fraqueza para envergonhar o 

que é forte.” 

 

Quando estávamos prontos para transferir os documentos do carro, Deus preparou mais 

uma situação para mim. A atendente que nos recebeu era membro da nossa igreja, e 

claro nos conhecia (mas não sabia do que estava acontecendo), e acabou me 

favorecendo também! A transferência de título, que custa $800 dólares, não me custou 

nada porque ela mesma fez o registro!! E ela ainda foi além e me deu duas placas novas  

(nós tínhamos perdido uma) e me ajudou a pagar por dois anos em vez de apenas um! 

Mais uma vez quando eu saí de lá— Deus recebeu toda a glória!! 

 

Isto continuou se repetindo muitas vezes durante as próximas semanas. Vez após vez o 

Senhor me dava sabedoria e me cercava de favor! E depois que o divórcio foi 

oficializado as coisas só melhoraram!! Deus mostrou a mim, ao meu marido e aos meus 

filhos, e a todo mundo, o quanto Ele me amava (pela maneira como Ele continuou me 

abençoando) e que eu era verdadeiramente a Sua noiva e Ele o meu Marido.  

 

Querida leitora, a mesma coisa vai acontecer quando você aceitar a proposta do Senhor 

e se tornar a Sua noiva. 

 

“Pois o seu Criador é o seu marido, o SENHOR dos Exércitos é o seu nome, o Santo 

de Israel é seu Redentor; Ele é chamado o Deus de toda a terra.” (Is 54:5). 

 

Mas você deve esperar por testes e mais dívidas quando confiar no Senhor para prover! 

Durante estes mesmos dias, enquanto eu esperava pelo decreto final do divórcio, meu 

carro apareceu com a luz do motor piscando (mau sinal). E mais uma vez, devido às 

minhas doações “entusiasmadas” ao meu marido, ele se ofereceu para levar o carro para 

o conserto para que eu pudesse ir para um parque aquático conforme havia sido 

combinado com as crianças. Aplicar os princípios funciona, querida leitora!! 

 

Quando meu marido me ligou, ele disse que o mecânico viu que eu precisava de uma 

manutenção, mas que não precisaria de um conserto (glória a Deus!). Aí então meu 

marido me perguntou o que eu queria fazer (ele sabia que eu estava em uma situação 

financeira terrível e não tinha dinheiro para pagar nada). Mesmo sentindo uma 

“pontada” de medo no meu coração, eu fiz uma “oração instintiva” enquanto ele 

explicava o que precisa ser feito (o que de qualquer maneira eu não entendi!). Deus me 

lembrou de que agora Ele é o meu marido, e claro, Ele pagaria por qualquer coisa que 

eu precisasse! 

 

E respondi logo, “Vá em frente!” para tudo que precisava ser feito (já que fazia meses 

que meu marido estava envolvido com a OP, e nossas finanças só diminuíam, e por isso 

ele havia negligenciado algumas coisas como a manutenção do carro). Ele disse que 
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tudo bem, ainda que com uma certa hesitação, mas eu percebi que ele achava que, mais 

uma vez, eu estava cometendo um grande erro. 

 

Poucas horas depois, ele me ligou para me dar “notícias maravilhosas”! Ele me disse 

que o fabricante do meu carro havia providenciado um novo plano de manutenção para 

os carros fabricados no mesmo ano que o meu e nos anos anteriores, e que com isso 

seria sempre a mesma taxa todas as vezes que eu usasse o serviço— não importando o 

que precisasse ser feito!! Eu fiquei chocada, mas meu marido também ficou porque o 

carro dele (aquele que já estava pago) acabara de perder este novo plano de serviço. 

Senhoras, isso foi Deus agindo mais uma vez!! 

 

Nosso amado Marido realmente procura oportunidades para nos lembrar (e também 

lembrar aos nossos maridos e ex-maridos terrenos) que Ele é capaz de prover em todas 

as nossas necessidades!!! Não deixe passar uma oportunidade de se voltar para o seu 

novo Marido quando surgir uma necessidade para que assim você não perca nenhuma 

benção! 

 

E homens, Deus diz que Ele é o seu provedor também! Você precisa acreditar nisso 

porque muitos homens acham que precisam trabalhar duro a fim de prover para suas 

famílias. Se você estiver enfrentando uma ruína financeira, primeiro se certifique de que  

você não está em adultério, já que esta é, em última instância, a fonte da maioria dos 

desastres financeiros. Isto vale para a pornografia também porque Jesus disse 

claramente que isso é adultério em Mateus 5:28, “Mas eu lhes digo: Qualquer que olhar 

para uma mulher para desejá-la, já cometeu adultério com ela no seu coração.” 

 

Homens, se o seu coração estiver puro então clame estes versículos para que Deus possa 

prover tudo que você, sua esposa e os seus filhos precisam: 

 

Salmos 127:2 diz claramente, “Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, 

comer o pão de dores, pois ele supre aos seus amados enquanto dormem.” 

 

E Salmos 37: 25 diz, “Fui moço, e agora sou velho; mas nunca vi desamparado o justo, 

nem a sua descendência a mendigar o pão.” 

 

Se você estiver enfrentando dificuldades financeiras a causa é o adultério, ou um outro 

pecado, OU é porque você está tentando prover por si mesmo, não buscando a Deus 

para fazer isso por você. E Deus deseja ir além de simplesmente suprir suas 

necessidades e derramar muitas bênçãos sobre você! 

 

Uma das minhas bênçãos absolutamente favorita foi a maneira como Ele me abençoou 

com um novo anel de casamento, e eu vou contar como isso aconteceu no próximo 

capítulo. Mas antes que eu divida este maravilhoso testemunho com você, deixe-me 

compartilhar mais um princípio muito importante. 



 

Capítulo 11 

 

O Perigo de se Ter uma 

Mentalidade de Pobreza 
 

 

Pois a boca fala do que 

 está cheio o coração. 

 —Mateus 12:34 

 

Quantas mulheres e homens, especialmente aqueles que são chefes de família, caem 

naquilo que eu descrevo como “Mentalidade de Pobreza”. Famílias grandes são 

assoladas por este mal. A Mentalidade de Pobreza, basicamente, é quando a frase “Não 

tenho condições disso.” toma conta do vocabulário da pessoa e logo entra em seu 

coração. 

 

“Pois a boca fala do que está cheio o coração.” Mateus 12:34 

 

É tão fácil cairmos nesta mentalidade, nesta fortaleza mental, especialmente quando 

você paga as contas e começa a assumir as finanças, ou se agora você estiver tentando 

“passar” com um salário em vez de dois como antes. Ela pode te atingir quando você 

olha para o que os papéis do divórcio dizem que você vai receber, ou o que terá que 

pagar, ou como aconteceu comigo, quando você soma a dívida da sua família na 

esperança de conseguir pagar empréstimos que você não fez, mas que agora terá que 

honrar. 

 

Sim, esta é uma armadilha do inimigo porque vai contra a Escritura e contra a natureza 

do nosso Pai. Não estou tentando ser “espiritualmente bizarra” aqui e encorajando a 

mim mesma ou a ninguém a sair comprando tudo que quisermos porque o nosso 

“Papaizinho Bonzinho” vai pagar! Mas não devemos ser como o mundo e nos 

preocuparmos com a maneira como vamos conseguir sobreviver financeiramente, 

quando a Bíblia promete que Ele cuidará de todas, e não de apenas algumas das nossas 

necessidades! 

 

“O meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês, de acordo com as suas gloriosas 

riquezas em Cristo Jesus.” – Filipenses 4:19 
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Deus diz que sem fé é impossível agradá-Lo (Hebreus 11:6), mas nós continuamos 

dizendo a todo mundo, “Nós não temos condições de ter isso.” ou “ Eu não sei como 

nós vamos fazer.”. Isso é um tapa no rosto do nosso Pai celestial! 

 

Como você se sentiria se o seu filho ou filha saísse falando para os amigos ou fosse para 

a escola dizendo para todo mundo que eles não sabem se vão ter o que almoçar na 

semana que vem? Ou dizendo que você não pode comprar o par de sapatos que eles 

precisam? Como você se sentiria se eles te envergonhassem dessa maneira? E o que as 

pessoas pensariam de você, se claro, você tivesse condições de prover para os seus 

filhos? 

 

Isso é o mesmo que acontece quando você envergonha o seu Pai e/ou Marido. Você O 

envergonha dizendo as pessoas que, embora você seja uma filha de Deus (é o que você 

professa a todos) ou a noiva do Senhor dos Exércitos, Ele é incapaz ou não está disposto 

a prover o que você precisa; você diz que mal consegue sobreviver e não sabe de onde 

vai tirar o dinheiro que necessita. Isto só tem que ser um tapa doloroso na face Daquele 

a quem você professa amar e confiar. 

 

Talvez você não fique falando com todo mundo, e guarde para si mesma, mas a sua 

aparência grita isso para todos! As suas roupas estão velhas porque faz anos que você 

não compra nada novo. Você deixa as raízes do seu cabelo crescer, você não o corta 

com a frequência necessária. O seu carro está cheio de lixo e imundo por fora. Você 

deixou a sua aparência acabar porque você disse a si mesma que não tem dinheiro 

suficiente para comprar sapatos para os seus filhos. Você é o retrato da pobreza, mesmo 

tendo um Pai e/ou Marido que possui tudo que você precisa e deseja prover se você 

apenas confiar Nele! 

 

Você precisa cuidar do que possui (incluindo a sua aparência): seu lar, sua grama, o seu 

carro (por dentro e por fora) e os seus filhos. E quando você precisar de alguma coisa, 

ou mesmo desejar alguma coisa, simplesmente peça a Deus o Pai ou ao seu Marido 

Celestial. Ele está esperando apenas que você peça! Ele quer te abençoar com coisas 

boas, contanto que você cuide do que Ele te dá. O que Ele pede é apenas que você dê a 

Ele toda a glória, contando às outras pessoas como Ele é maravilhoso! Se você fizer 

isso, logo descobrirá que as pessoas que você conhece também vão desejar ter um 

relacionamento com Ele! Mas a maioria dos Cristãos tende a esquecer quem lhes deu as 

bênçãos porque eles se concentram em ganhar dinheiro em vez de apenas permitindo 

que Deus faça aquilo que Ele disse que faria! 

 

“Portanto, não digas no teu íntimo: ‘A minha força e o poder do meu braço me 

conquistaram estes bens e riquezas’. Antes, te recordarás do Senhor teu Deus, porque é 

Ele o que te dá força e capacidade para gerar riqueza, confirmando a Aliança que 

jurou a teus pais, conforme hoje se constata claramente.” Deuteronômio 8: 17-18. 
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Se uma pessoa acredita que seja pobre, o seu semblante, aparência, e o que ela diz 

reflete esta pobreza. No entanto, se você acredita que seja rica (de acordo com as Suas 

riquezas em Cristo), então o seu semblante, aparência e tudo que você diz irá irradiar 

riqueza! 

 

Meu ex-marido costumava ficar irritado porque eu sempre dizia a todo mundo que nós 

éramos “ricos”! Tudo começou anos atrás quando eu vi um homem negro muito alto 

tentando vender umas nozes em um restaurante de fastfood para conseguir comprar 

comida. Quando o pessoal do balcão disse que não estavam interessados, eu fui até lá e 

perguntei se eu poderia lhe pagar uma refeição. Ele respondeu, “Não, tudo bem.”, 

depois de olhar para mim e abaixar os olhos. E foi aí as palavras simplesmente saíram 

da minha boca, “Bem, meu marido é muito rico e ele ia querer que eu comparasse 

alguma coisa para você comer.” E eu paguei a refeição e me sentei. (Dizer que éramos 

ricos não foi uma mentira; em comparação com o que aquele homem possuía– nós 

éramos mesmo muito ricos!)  

 

Ele pegou a bandeja e veio me perguntar se poderia se sentar comigo. Eu senti que ele 

estava exalando um cheiro forte de álcool e urina, mas respondi, “Sim, por favor.” Sem 

olhar para cima ele me perguntou, “Por que você fez isso? Por que você comprou essa 

comida para mim?” Eu disse a ele que Deus havia me enviado ali porque ele estava com 

fome, e Deus queria que ele soubesse que Ele o amava. Eu contei que eu estava a 

caminho da igreja para um reavivamento naquela noite, e realmente não estava com 

fome, mas senti que deveria parar ali e comprar alguma coisa. E que quando eu o vi eu 

compreendi a razão de ter vindo. 

 

O homem me fez perguntas sobre o avivamento e disse que iria para a igreja comigo. Eu 

disse que não havia feito nada com segundas intenções, que ele não precisava ir. Mas 

ele me disse que se eu estivesse disposta a levá-lo ele iria. 

 

Como já era tarde, eu sabia que não haveria como estacionar (só a algumas quadras de 

distância), mas quando eu cheguei lá vi uma vaga bem na frente. Quando eu entrei com 

aquele enorme homem negro parecia que eu estava chegando com um rei! Os 

recepcionistas vieram e deram a ele boas vindas dignas de um rei e encontraram um 

assento especialmente para “ele” bem na frente. E adivinha o que aconteceu? Aquele 

homem foi a primeira pessoa que correu para o altar e em lágrimas aceitou Jesus 

naquela noite!! Eu, por outro lado, fui “repreendida pelo recepcionista encarregado” 

pela minha imprudência e pelo perigo em que eu havia me colocado. 

 

Meu marido e meus filhos também me fizeram prometer que eu nunca mais faria aquilo 

outra vez. Contudo, eu sou grata por Deus ter me achado digna de ajudar a salvar a alma 

daquele homem e ajudá-lo a encontrar paz. 

 

Nossos recursos financeiros e bens não são para que possamos armazenar riquezas aqui 

na terra, mas sim para serem usados por Deus (em grandes e pequenos gestos) para 
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avançar o Seu reino. Mas a menos que você seja fiel nas coisas pequenas, especialmente 

em seus momentos de necessidade (agora), você nunca receberá a fortuna que Ele 

deseja confiar a você! 

 

“Por fim veio o que tinha recebido um talento e disse: ‘Eu sabia que o senhor é um 

homem severo, que colhe onde não plantou e junta onde não semeou. 

 

Por isso, tive medo, saí e escondi o seu talento no chão. Veja, aqui está o que lhe 

pertence’. O senhor respondeu: ‘Servo mau e negligente! Você sabia que eu colho onde 

não plantei e junto onde não semeei? 

 

Então você devia ter confiado o meu dinheiro aos banqueiros, para que, quando eu 

voltasse, o recebesse de volta com juros. Tirem o talento dele e entreguem-no ao que 

tem dez. Pois a quem tem, mais será dado, e terá em grande quantidade. Mas a quem 

não tem, até o que tem lhe será tirado.´” – Mateus 25: 24-29 

 

Eu nunca havia tido tanto dinheiro em meu bolso, ou tantas bênçãos financeiras, para 

usar no seu Reino de grandes ou pequenas maneiras como desde o meu divórcio! Deus 

viu o meu coração (pelas minhas atitudes e pelo que eu dizia) quando enfrentei a ruína 

financeira desta vez e Ele continua me recompensando de acordo com a minha fé Nele! 

 

Mesmo após os papéis do divórcio terem sido assinados, e eu ter assumido toda a dívida 

(e dado mais do que me foi pedido), meu ex-marido me “pediu um empréstimo”. Eu 

disse que ele poderia pegar tudo que quisesse, não como um empréstimo, mas como um 

presente. Eu pedi a ele que só me desse alguns minutos para fazer um balanço do meu 

talão de cheques para que ele (não eu) pudesse ver o que eu tinha disponível, e disse a 

ele que retirasse tudo que eu tinha se quisesse. Eu falei que ele sabia, melhor do que eu 

mesma, quais contas eu teria que pagar (já que por anos ele era que pagava). 

 

Mais tarde, quando vi o talão de cheques, eu fiquei chocada porque ele havia pedido 

dois terços do que eu tinha em nossas contas (que não eram mais conjuntas; ele mesmo 

me levou ao banco para separar as contas, eu não pedi que ele fizesse isso). Eu preenchi 

o cheque rapidamente e entreguei a ele que me disse apenas, “Obrigado.” 

 

Felizmente nossas bênçãos não retornam para nós vindas dos nossos maridos ou exs– 

elas vêm do Senhor! Senhoras, quase que imediatamente Deus me abençoou além dos 

meus maiores sonhos!!!! Depois de alguns minutos após sair, o meu ex-marido me ligou 

e disse que eu poderia ficar com todas as nossas milhas de voos acumuladas, o que me 

permitiria viajar pela primeira vez. 

 

Quando este assunto foi discutido logo após o divórcio ter sido preenchido, o Senhor me 

inspirou a perguntar se eu poderia ficar com “apenas uma viagem”, e deve ter sido isso 

que o inspirou a me dar todas elas quando eu generosamente dei o dinheiro que ele 

precisava. O maravilhoso foi que ele me disse que achava que provavelmente nós 
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tínhamos duas viagens e meia em milhas acumuladas. Mas por eu ter concordado 

entusiasticamente em assinar os papéis e com todas as suas outras exigências, ele disse 

que eu poderia ficar com todas elas. 

 

Então, logo após eu ter dado o “empréstimo” a ele de “presente” (Lembra que eu disse 

que ele não precisava me pagar?), e ele ter me oferecido as milhas, ele checou para ver 

quantas eu usaria para cada viagem doméstica. Nós dois ficamos chocados quando 

descobrimos que eu teria cinco viagens em um cartão e duas no outro– 7 viagens que 

não me custariam absolutamente nada!!! Eu senti que ele se arrependeu e queria pedir 

algumas milhas de volta, mas porque Deus tem um tempo perfeito e queria abençoar a 

minha fé Nele, meu ex-marido nunca falou nada e eu fiquei quieta! 

 

“Até um tolo pode passar por sábio e inteligente se ficar calado.”– Provérbios 17:28 

 

Por dois anos eu usei aquelas milhas para visitar as pessoas que Ele me inspirou a 

visitar, graças à benevolência do Senhor, meu novo Marido, que queria me abençoar por 

eu ter simplesmente confiado Nele! 

 

E caso você esteja imaginando por que eu não ofereci as milhas de volta para o meu ex 

quando vi que ele estava querendo, foi porque o princípio completo, como mencionei, é 

dar mais quando nos é solicitado e ele nunca me pediu! 

 

**Esta é uma explicação de por que você (e mesmo eu) está agora com muito menos do 

que poderia ter se simplesmente pedisse e de como as pessoas não poderiam se 

aproveitar de nós se simplesmente esperássemos até que nos pedissem antes de 

oferecermos. 

 

Já que eu tenho apenas um número limitado de páginas restantes neste livro, você terá 

que ler o meu próximo livro Michele Michaels “Vencendo a Mentalidade de Pobreza” 

A História Real da Minha Jornada de Restauração para conhecer todos os princípios e 

testemunhos que eu acumulei ouvindo outras pessoas ao compartilhar com elas a minha 

história. Mas deixe-me dizer pelo menos que “pedir simplesmente” foi uma revelação 

imensa para mim e ela aconteceu imediatamente antes do meu divórcio. 

 

Meses antes de eu descobrir que meu marido estava para se divorciar de mim, enquanto 

assistia a um programa de televisão, eu vi uma linda máquina de lavar e uma secadora 

com abertura frontal, e eu falei com meu Marido sobre elas. E foi então que Ele me 

disse, “Por que você não me pede?” Eu disse, “Okay, eu estou pedindo!!” e 

imediatamente a minha velha máquina começou a fazer barulho! Eu fiquei tão animada 

que falei com meu marido terreno que aquilo significava que eu estava prestes a ser 

abençoada por Ele, que o Senhor me daria aquela que eu vira na televisão. O comentário 

dele foi, “Isso significa apenas que nós precisamos chamar alguém para consertar essa, 

sua tonta!” 
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Poucos meses após o divórcio eu ganhei uma linda lavadora e uma secadora com 

abertura frontal, preta, que era o meu sonho! E todas as vezes que eu olho para elas, eu 

penso no amor e na bondade do Senhor para comigo– e que estão sendo passados para a 

nova geração! Logo depois que meu filho se casou, eu o abençoei com essas máquinas 

(porque a família dele está crescendo) e vejo o quanto a minha nora também agradece 

ao Senhor todas as vezes em que ela coloca as roupas para lavar! 

 

Querida leitora, qualquer coisa que você fizer, ou deixar de fazer, será passado para as 

próximas gerações. Então leia isto e clame no seu coração, não apenas para você, mas 

também para os seus filhos e netos e para as gerações que virão! 

 

O Espírito do Senhor Deus está sobre mim,  

porque o Senhor me ungiu  

para pregar boas-novas aos mansos;  

enviou-me a restaurar os contritos de coração,  

a proclamar liberdade aos cativos,  

e a abertura de prisão aos presos;    

a apregoar o ano aceitável do Senhor  

e o dia da vingança do nosso Deus;  

a consolar todos os tristes;    

a ordenar acerca dos que choram em Sião  

que se lhes dê uma grinalda em vez de cinzas,  

óleo de gozo em vez de pranto,  

vestidos de louvor em vez de espírito angustiado;  

a fim de que se chamem árvores de justiça,  

plantação do Senhor,  

para que ELE SEJA GLORIFICADO.    

E eles edificarão as antigas ruínas,  

levantarão as desolações de outrora,  

e restaurarão as cidades assoladas,  

as desolações de muitas gerações.  

– Isaías 64: 1-4 

 

 



Capítulo 12 

 

Cuidado com o Medo 
 

Não temais as suas ameaças, nem vos turbeis.  

—1 Pedro 3: 13-1  

 

Mas, quando reparou no vento, ficou com medo. 

—Mateus 14:30 

 

 

É impossível obedecer aos princípios de Deus quando estamos com medo. O medo 

sempre irá desejar te impedir de receber tudo que Ele tem para você! Deixe-me 

compartilhar outro testemunho edificador da fé para mostrar como Deus anseia para ser 

bondoso conosco! 

 

“[Deus É Gracioso e Justo] Contudo, o SENHOR espera o momento de ser bondoso 

com vocês; Ele ainda se levantará para mostrar-lhes compaixão. Pois o Senhor é Deus 

de justiça. Como são felizes todos os que Nele esperam!” – Isaías 30:18 

 

Quando eu assumi as finanças, uma das áreas de dívidas que mais me preocupava era a 

penhora de um edifício que nós (meu marido e eu) havíamos feito dois anos antes e que 

eu sabia que estava para vencer. Por alguma razão, na época em que fizemos eu senti 

que havia alguma coisa significativa neste negócio em particular. 

 

Como eu sabia? Porque, em primeiro lugar, meu marido realmente se recusou “até 

mesmo a orar” antes de darmos este passo; ele discutiu comigo a respeito, mesmo sem 

eu dizer uma palavra, e como ele continuava me pressionando eu só respondia, 

“Podemos orar sobre isso?”, quando ele me perguntava o que eu achava. 

 

“A resposta calma desvia a fúria, mas a palavra ríspida desperta a ira.” – Provérbios 

15:1 

 

Querida leitora, todas as vezes em que você vir uma resistência como esta, 

desproporcional ao que está sendo discutido, você pode ter certeza de que o inimigo está 

à espreita tentando roubar alguma coisa de você (ou da sua família ou do seu 

ministério). E você não pode culpar o seu esposo (ou ex), seu chefe ou seus pais por 

nenhuma perda, porque você tem o poder de receber e manter cada benção através da 
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sua obediência e confiança no Senhor! E se alguém tentar te roubar alguma coisa esta é 

a hora de realmente se regozijar porque Deus promete uma dupla recompensa! 

Isaías 61: 7-9 diz, “Em lugar da vergonha que sofreu, o Meu povo receberá porção 

dupla, e ao invés da humilhação, ele se regozijará em sua herança; pois herdará porção 

dupla em sua terra, e terá alegria eterna. Porque Eu, o SENHOR, amo a justiça e odeio 

o roubo e toda maldade. Em minha fidelidade os recompensarei.” 

 

Após meu marido ter finalmente orado, ele teve uma mudança imediata de coração e de 

entusiasmo. Ele disse que agora sabia o quanto aquele negócio era importante–e foi 

muito mais do que eu jamais sonhei que nós daríamos!! Entretanto, como eu nunca 

havia sido incluída na organização das finanças, eu estava totalmente no escuro sobre o 

quanto precisaríamos pagar pela garantia (pagamos mensalmente por dois anos como a 

igreja disse que deveríamos fazer). O anúncio de que os pagamentos venceriam dentro 

de algumas poucas semanas foi feito na igreja na mesma época em que meu marido 

estava se divorciando de mim e já havia me passado o controle das finanças. 

 

Quando perguntei o quanto ainda devíamos ele me respondeu que não sabia, mas que eu 

poderia ligar para o contador da igreja para me informar. Para a minha surpresa, ainda 

faltava pagar três quartos da dívida (milhares de dólares!!)! Para eu conseguir pagar 

aquela dívida Deus teria que me dar os meios– eu precisaria que Ele abrisse uma porta. 

 

O significado desta penhora foi confirmado de novo, de novo e de novo quando meu 

marido continuava insistindo para me persuadir a não pagar. Ele me dizia que ele havia 

feito a penhora, não eu, então eu não precisava pagar. Ele me disse para entrar em 

contato com o pastor que cuidava das mães solteiras e das viúvas e pedir que ele me 

liberasse do compromisso! Ele disse aos meus filhos que se eu estava sendo estúpida a 

esse ponto com certeza eu perderia a nossa casa, e por isso eles também começaram a 

me implorar para que eu não pagasse. No entanto, para mim, cada tentativa de me parar 

me confirmava que aquela seria uma grande perda para mim e para o nosso futuro em 

relação às nossas finanças. 

 

Deixe-me acrescentar uma coisa aqui: todas as vezes em que meu marido falava 

comigo, nós ainda estávamos legalmente casados, mas ele já havia se mudado e dado 

entrada no divórcio, e continuava me dizendo que eu deveria tomar a decisão sozinha 

(que ele estava apenas preocupado e não queria que eu cometesse um erro que nos 

fizesse perder a nossa casa– lembre-se de que eu disse que a dívida era um valor muito 

alto!). E todas as vezes eu assegurava a ele que eu não faria nada além de orar a respeito 

do assunto, e fiz isso realmente. E Deus sempre continuava a me dizer que Ele queria 

que eu pagasse e que Ele me mostraria uma saída. 

 

Este é outro ponto que quero afirmar – não teria como eu ter encontrado uma forma de 

pagar aquela dívida. Eu já estava tão adentrada no Mar Vermelho que meus calcanhares 

já estavam molhados! Teria que ser Deus para fazer aquilo, como eu continuava 



87                                        Enfrentando o Divórcio Novamente                                      .                                             

afirmando para o meu marido e para os meus filhos – não havia como eu conseguir por 

mim mesma, mas se Ele desejava pagar, Ele prepararia uma maneira. 

O dia do vencimento chegou e passou. Deus não me mostrou uma maneira de pagar 

mas, quando orei, eu ainda acreditava que Ele queria que eu O buscasse para resolver 

aquela dívida mesmo já sendo tarde! Então uma noite o nosso pastor sênior fez um 

anúncio, “Qualquer pessoa que ainda não tenha pagado está desobrigada do que deve!” 

Mas ainda assim, quando eu orei e perguntei se aquele anúncio fora Ele falando comigo, 

mais uma vez Ele me assegurou que abriria um caminho para que eu honrasse aquele 

pagamento! 

 

Quase um mês após o vencimento, Deus me mostrou uma saída! Eu fiquei tão alegre de 

preencher o cheque que as minhas mãos tremiam de animação. Mas ainda precisei 

esperar mais três dias até a nossa reunião de oração para que eu pudesse entregá-lo nas 

ofertas! E mesmo então, dois minutos antes de eu colocar o envelope junto com as 

ofertas, o inimigo fez com que uma querida amiga se inclinasse para me dizer uma coisa 

para roubar a alegria que eu estava sentindo, quando vi o prato de ofertas sendo passado 

na minha fileira!! 

 

Mas GLÓRIA A DEUS!! Ele recebeu a vitória, e menos de três horas depois, Deus me 

abençoou além dos meus sonhos!! Até hoje meus olhos se enchem de lágrimas quando 

eu penso em quão maravilhoso Deus é!! 

 

Passadas apenas umas duas horas após eu ter colocado o cheque nas ofertas, recebi um 

email de uma amiga que havia se mudado para a costa oeste dizendo que Deus havia 

colocado em seu coração que ela deveria “semear uma quantia substancial” em meu 

ministério para mulheres!! A semente dela era EXATAMENTE o valor da penhora 

inteira!!! Não apenas o que eu havia colocado nas ofertas há duas horas e meia antes, 

mas tudo que havíamos doado por mais de dois anos – o valor total! 

 

Mas este não foi o fim da benção– quando eu liguei para contar para os meus filhos, eles 

me disseram que o pai deles também havia ligado e deixado uma mensagem no meu 

celular: “Você estava certa Michele, eu estava completamente errado.” e ele continuou 

dizendo como estava feliz por mim. Esta benção foi algo gigantesco (como tenho 

certeza que acontecerá com você também)!!! 

 

As Bênçãos Continuaram Muito Tempo Após o Divórcio 

 

Quase um ano após meu marido ter anunciado que estava se divorciando de mim, eu 

consegui caminhar a milha extra que abriu as portas para que eu pudesse levar inúmeras 

pessoas a conhecerem o Senhor. Mas é tão absurdo que muitos Cristãos acreditam que 

eu esteja completamente louca. No entanto, são as almas perdidas que precisam Dele, 

certo? Então eu fico contente por o Senhor ter providenciado estes testemunhos 

extraordinários para sacudir aqueles que os ouvem. 
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Quando meu marido estava indo embora ele fez o melhor que pôde para tentar me 

ajudar a entender as nossas finanças, e me aconselhou a consolidar a nossa dívida 

pegando um segundo empréstimo sobre a nossa casa. Mas porque eu estava 

simplesmente seguindo a orientação do Senhor, isso nunca passou pela minha cabeça 

até eu começar a viajar extensivamente para fora do país. Quando eu ficava fora por 

períodos longos era difícil pagar tantas contas diferentes, e por isso o Senhor me guiou a 

pesquisar um empréstimo de consolidação para que eu pudesse pagar a maior parte das 

nossas dívidas, me deixando com uma pequena taxa de porcentagem e apenas uma 

conta ao invés de dúzias delas. 

 

Foi no último dia antes de assinar os papéis que eu recebi uma ligação de uma mulher 

(minha amiga e vizinha) me dando notícias chocantes. Em meio ao processo, meus 

documentos do divórcio foram feitos de maneira que diziam que eu tinha um enorme 

“processo” contra mim. Meu marido não apenas pediu para não pagar pensão para as 

crianças, e me deixou com todas as dívidas, mas ele queria também metade da nossa 

casa. Por isso o advogado dele disse que a única maneira de conseguir tudo isso (já que 

o juiz jamais concordaria com essa situação) era iniciar um processo contra mim 

requisitando metade do patrimônio. Deus quis me colocar contra o Mar Vermelho mais 

uma vez. Um processo significaria que eu estava arruinada financeiramente – seria ainda 

pior do que ir à falência (porque o processo fica em sua ficha por dez anos e não por 

sete como quando se vai à falência). 

 

Minha amiga (que estava cuidando do meu empréstimo de consolidação) me pediu para 

ligar para o meu ex-marido porque ele poderia facilmente, através do seu advogado, 

alterar isso e permitir que eu pagasse quando eu refinanciasse a casa. Ele concordou 

imediatamente, mas um dia depois ele me disse que o advogado o aconselhara a NÃO 

fazer isto porque esta era a única maneira que ele tinha de garantir que receberia o 

dinheiro. Eu lembrei a ele gentilmente de como eu havia dado mais do que ele havia 

pedido quando ele deu entrada no divórcio, lembrei-o de que eu havia dado dinheiro a 

ele em vez de emprestar, e que isso deveria ser prova suficiente de que eu faria a mesma 

coisa quando a casa fosse refinanciada. No entanto, ele disse que havia orado a respeito 

e que Deus tinha lhe dito para não aceitar. 

 

“Depois disse o Senhor a Moisés: vai a Faraó; porque tenho endurecido o seu coração, 

e o coração de seus servos, para manifestar estes Meus sinais no meio deles.” – Êxodo 

10:1 

 

Os Cristãos são famosos por sempre darem crédito ao inimigo pelos desastres ou pelas 

dificuldades que passam, quando muitas vezes é Deus quem quer fazer alguma coisa na 

vida do crente quando este está disposto a ser usado por Ele e a não se proteger ou 

revidar! 

 

“Não retribuam mal com mal, nem insulto com insulto; ao contrário, bendigam; pois 

para isso vocês foram chamados, para receberem bênção por herança.” – 1 Pedro 3:9 
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Quando meu ex-marido se recusou abertamente a alterar o processo, eu contei à minha 

amiga o que ele havia dito e isso acabou levando a companhia de empréstimos a me 

fazer uma oferta surpreendente. Eles disseram que se eu fizesse outro empréstimo e 

pagasse o meu marido cinco anos mais cedo, então eles liberariam o primeiro 

empréstimo. Aquilo me pareceu imediatamente que estava vindo do Senhor porque Ele 

nos diz para abençoarmos os nossos inimigos, e dar ao meu ex-marido uma grande 

soma de dinheiro cinco anos mais cedo do que o previsto certamente seria uma benção 

para ele! 

 

Mas já que este seria um grande passo, eu pedi à minha amiga que me desse 24 horas 

para buscar o Senhor; e imediatamente o Senhor me trouxe a resposta através de outra 

situação surpreendente. Meu filho veio se sentar perto de mim com o laptop dele, e me 

perguntou como as coisas estavam indo. Eu disse que estava buscando a Deus a respeito 

do pagamento do processo, e contei a ele que a minha única hesitação era devido a uma 

coisa que acontecera alguns meses antes. Eu estava prestes a abençoar o meu ex-marido 

com uma quantia muito menor de dinheiro, mas meus filhos me impediram e 

imploraram para que eu não fizesse aquilo. Quando eu perguntei o motivo, eles 

disseram que estavam preocupados e com medo de que ele usasse o dinheiro para se 

mudar novamente para a nossa vizinhança. Eles não confiavam mais nele e tinham 

medo de que ele fosse fazer alarde do seu novo estilo de vida, e aparecesse no shopping, 

ou em um restaurante com a namorada e eles teriam que explicar a situação aos seus 

amigos. 

 

Para a minha surpresa, agora meu filho me disse que eles não se importavam mais se o 

pai usasse o dinheiro para se mudar para mais perto. Fiquei um pouco confusa sobre 

como ele poderia saber daquilo com certeza, mas ele me contou que o pai havia acabado 

de anunciar que estava noivo da sua namorada da época do colégio por quem ele havia 

nos deixado. Eu agradeci demais ao meu filho porque essa havia sido a minha resposta – 

dar aquela grande quantia de dinheiro ao meu marido mais cedo do que o previsto. 

 

“Mas eu lhes digo: Não resistam ao perverso. Se alguém o ferir na face direita, ofereça-

lhe também a outra. E se alguém quiser processá-lo e tirar-lhe a túnica, deixe que leve 

também a capa. Se alguém o forçar a caminhar com ele uma milha, vá com ele duas. Dê 

a quem lhe pede, e não volte as costas àquele que deseja pedir-lhe algo emprestado.” 

Mateus 5: 39-42 

 

Então, nesta mesma noite eu acordei à meia noite com o mais absurdo e extraordinário 

pensamento e disse a Deus que tinha que ser Ele (porque um pensamento daqueles 

nunca passaria pela minha cabeça), mas para ter certeza, eu o ignoraria e voltaria a 

dormir. Eu pedi que se fosse Ele mesmo me dizendo aquilo, que me confirmasse pela 

manhã. 

 

Quando eu acordei o absurdo veio em dobro na minha mente, era já quase um plano 

sobre o que Ele estava me pedindo para fazer. Não tive que esperar mais do que até às 8 
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horas da manhã (quando meu ex-marido já estaria acordado) para ir em frente e declarar 

a forma extraordinária com que Ele me mostrara o que eu deveria fazer. Quando eu 

telefonei, comecei dizendo a ele que no dia seguinte ele receberia um cheque certificado 

com a quantia total da metade do valor da nossa casa enviado pelo correio expresso. Ele 

ficou tão espantado que não conseguia nem falar, e tentava me agradecer repetidas 

vezes, e ao mesmo tempo se desculpar por não ter assinado os papéis para me liberar e 

dizendo que sabia que havia uma possibilidade clara de que eu poderia nunca mais 

conseguir me recuperar da ruína financeira que o processo que ele iniciara traria sobre 

mim. 

 

Eu disse que estava tudo bem, “de nada”. E fui em frente e compartilhei com Ele o que 

o Senhor havia me dito no meio da noite, e em maiores detalhes pela manhã. Eu disse, 

“Eu fiquei sabendo que deveria te dar os parabéns. Fiquei sabendo que você está 

noivo.” Ele murmurou, “Sim, sinto muito, eu estava planejando te contar eu mesmo.” 

Eu disse que não tinha problema, e que eu queria fazer uma coisa especial para abençoar 

a ele a sua noiva com uma lua de mel especial. 

 

Mais uma vez ele ficou em silêncio, então eu continuei dizendo a ele que eu tinha 

algumas milhas de voos novas, e que elas levariam a ele e a noiva para quase que 

qualquer lugar do mundo, exceto para a África. (Eu expliquei que usaria aquelas milhas 

para visitar uma amiga, mas eu não tinha muitas restantes). E eu completei o presente 

do pacote de lua de mel com uma semana em um resort porque eu havia sido 

contemplada com uma estadia Premium que eles poderiam usar (ele não quis ficar com 

essa estadia anteriormente porque alguns pagamentos estavam vencidos, mas o Senhor 

me ajudou a colocar tudo em dia!). Embora ele tenha tentado não aceitar, no fim ele 

cedeu e me agradeceu várias vezes. 

 

Senhoras, eu não fiz isso para impressionar a ele ou a quem quer que fosse. O que eu fiz 

foi seguir um plano de Deus, só isso. E por que,você pode estar se perguntando, Deus 

iria querer abençoar um homem que está vivendo em adultério, que abandonou a sua 

família e que havia acabado de arruinar o crédito financeiro da própria família (entre 

várias outras coisas)? Porque, você se lembra, ainda éramos pecadores quando Ele 

entregou a Sua vida e morreu por nós. Este princípio é tão poderoso hoje quanto era 

naquela época. 

 

Quando compartilhei sobre isso com as senhoras em Nairobi, no Kenya, uma das líderes 

femininas não conseguiu aceitar o princípio e disse à audiência que se fosse com ela, e 

que se o seu marido fizesse essas mesmas coisas, ela teria pegado a coisa mais pesada 

que pudesse encontrar pela frente para jogar nele! Mas depois ela disse, “Que Deus nos 

ajude a ter a humildade que nasce de se ter um relacionamento com o nosso Salvador 

como Michele possui.” 

 

Mas isto não fui eu agindo; eu não sou uma superstar (ou talvez você ache que eu esteja 

mais para louca ou uma boba), mas eu acredito que Deus está procurando por alguém, 
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qualquer um, que esteja disposto a ser usado por Ele para provar que Ele é realmente 

maravilhoso! 

 

O mais interessante é que eu compartilhei esta história com muitas pessoas estranhas 

pelo telefone (quando cancelei cartões de crédito que foram pagos, e porque estas contas 

que eu estava pagando e fechando pertenciam ao meu ex-marido eu acabei podendo 

compartilhar facilmente a minha fé quando eles me perguntavam o motivo de eu ter 

feito o que fiz.). Muitas pessoas me disseram que este não se parecia em nada com o 

Deus de quem haviam ouvido falar, e me perguntavam o que significava tudo aquilo, e 

por isso muitas vezes eu passava quase uma hora falando sobre o Marido que eu tenho 

agora e que a igreja (qualquer um que aceite o Seu dom da vida eterna) era a Sua noiva. 

 

Uma das minhas reações favoritas foi a de um motorista de táxi em Hong Kong que 

pisou no freio, se virou para trás e gritou comigo: “Por que você fez isso?! Por que você 

fez isso?!!!” A minha resposta foi simples, “Porque Jesus morreu por nós enquanto 

ainda éramos pecadores.” E ele me disse, “Este Jesus é Alguém que eu preciso 

conhecer. Por favor, me fala sobre Ele.” Isto é o que significa testemunhar para alguém. 

Quando eles testemunham a sua paz em meio às tempestades mais horrendas, somente 

então eles imploram para conhecê-Lo também! 

 

Ao concluir este capítulo, eu espero que tudo que eu tenha compartilhado com você te 

dê a fé necessária para confiar no Senhor em tudo e em qualquer coisa que esteja 

acontecendo agora e no futuro! 

 

Ao enfrentar o divórcio, não importa o que o seu cônjuge queira, certifique-se apenas de 

dar mais do que ele/ela esteja te pedindo. Não importa se ele está mentindo para você 

ou mentindo nos papéis do divórcio. Não importa se ele tentar te roubar, ou se é a outra 

pessoa na vida dele (ou os pais ou a outra mulher/outro homem) que estão insuflando a 

agir assim– abençoe a ele/ela dando a sua capa! Deus é a sua Fonte! Se você olhar para 

Ele e der tudo que tiver quando te pedirem (e depois dar ainda mais), então Deus abrirá 

as janelas do céu sobre a sua vida também! 

 

Pode até ser que você veja um prazo vencer, mas Deus não está preso a prazos ou à 

morte!! Ele muitas vezes espera, como aconteceu com Lázaro (Ele esperou até que ele 

estivesse há 3 dias na tumba e começasse a cheirar) antes de agir em sua situação! 

 

E se você tiver outras pessoas que possam lhe ajudar financeiramente (eu não tenho, 

então para mim isso nem é uma tentação), não peça ajuda a elas!! Todo mundo pode 

prover até um certo limite e sempre há condições envolvidas. Não aceite qualquer coisa! 

Recorra a Deus que possui todas as coisas e é mais generoso (e amoroso) do que 

qualquer pessoa que já tenha sido criada!! 

 

Atualização: Deus me abençoou de tantas maneiras, e uma delas aconteceu um ano 

após eu ter dado ao meu ex-marido a lua de mel no Havaí. Eu pude abençoar o meu 
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filho com um casamento em Kauai, no Havaí– com direito a lua de mel– uma semana 

inteira em um lindo resort na praia. 



Capítulo 13 

 

Um Símbolo do Meu Amor 
 

Meu Amado é meu, e eu sou Dele. 

—Cantares de Salomão 2:16  

 

 

Quando eu soube que o divórcio aconteceria desta vez, e que Ele vinha me preparando 

para isso, e que este era o perfeito plano de Deus para a minha vida, eu vi que precisaria 

de um novo anel de casamento. Por isso eu comecei a pedir ao Senhor que me mostrasse 

o que Ele havia planejado para que eu usasse. 

 

Primeiro eu fui guiada a explicar ao meu marido, a lembrar a ele dos princípios do RMI 

de que, uma vez divorciada, eu não usaria mais o anel que ele me deu, mas que 

compraria um outro para usar no lugar daquele. E que o motivo de eu continuar a usar 

um aliança após o divórcio era para mostrar aos outros que eu não estou disponível, e 

nem interessada em atrair um outro homem. 

 

Embora eu estivesse “lembrando” ao meu marido dos princípios (que ele basicamente já 

conhecia porque eu conduzi estudos Bíblicos sobre os livros Restaurar Seu Casamento e 

uma Mulher Sábia por cinco anos em nossa igreja), eu te encorajaria a também 

compartilhar este e outros princípios com seu esposo quando surgirem situações como 

esta. Você pode explicar basicamente que está aprendendo essas coisas através de “um 

ministério a que você se uniu”, sem mencionar a ele/ela o seu desejo, se for o caso, de 

restaurar o seu casamento. Você pode também dizer que este ministério está te ajudando 

a compreender os erros que você cometeu no seu casamento, e que você foi ensinada a 

nunca olhar para o que o seu esposo estava ou esteja fazendo. E que um dos objetivos 

do ministério é ajudar a pessoa a se tornar uma melhor parceira conjugal para que a 

separação e/ou divórcio seja uma experiência melhor para o seu cônjuge, ou ex-cônjuge, 

do que foi o próprio casamento. Os vídeos do RMI, Seja Encorajada, explicam muito 

mais a este respeito, então eu encorajaria você a assisti-los repetidas vezes como eu fiz. 

Se eu não tivesse assistido a estes vídeos tantas vezes, eu tenho certeza de que eu não 

conseguiria ter feito nem uma fração do que eu fiz, se Erin não tivesse estabelecido um 

alicerce para que nós pudéssemos caminhar e construir a partir dele. 

 

Diferente da primeira vez em que enfrentei o divórcio, o Senhor me mostrou que agora 

eu deveria sempre tomar a ofensiva ao invés de ficar na posição defensiva sempre que 

me fosse possível. Ele me direcionou a explicar ao meu marido que eu não usaria mais o 
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anel de casamento que ele havia me dado após o divórcio. Tomar a ofensiva, como 

mencionei antes, não significa ser agressiva, mas sim tomar a ofensiva espiritualmente, 

ao invés de assumir uma posição de defesa (com covardia ou se escondendo com medo 

do que virá em seguida). Eu precisei dar um passo à frente, conforme o Senhor foi me 

guiando, sempre que Ele abria uma porta para mim. Ele me lembrou de que nós somos 

“a cabeça e não a cauda” e trouxe este verso à minha mente: 

 

“O SENHOR fará de vocês a cabeça das nações, e não a cauda. Se obedecerem aos 

mandamentos do SENHOR, o seu Deus, que hoje lhes dou e os seguirem 

cuidadosamente, vocês estarão sempre por cima, nunca por baixo.” – Deuteronômio 

28:13 

 

Querida leitora, quando você falar com o seu esposo a respeito de continuar a usar uma 

aliança de casamento, não aquela que representa o seu casamento com ele, isto pode 

fazer com que ele te diga que você precisa namorar, encontrar alguém, e seguir em 

frente. E se você não estiver espiritual e emocionalmente preparada, isso pode ser muito 

doloroso! Então certifique-se de passar muito tempo sendo amada pelo Senhor, (o mais 

rápido possível) e continue dizendo a Ele que Ele é tudo que você quer, tudo que você 

precisa, que (senhoras) Ele é o seu Marido, e que você é a Sua noiva! Repita isto várias 

vezes todos os dias enquanto pede ao Senhor para te dar uma oportunidade de falar com 

o seu marido sobre a sua aliança. 

 

“Quem vos fará mal, se sois zelosos do bem? Mas, ainda que venhais a sofrer por causa 

da justiça, sereis abençoados. Não temais as suas ameaças, nem vos alarmeis. Antes, 

reverenciai a Cristo como Senhor no coração. Estai sempre preparados para responder a 

todo o que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Mas fazei isso com mansidão 

e temor.” – 1 Pedro 3:13-15 

 

Antes de falar com meu marido, o Senhor me lembrou que, na verdade, eu mesma havia 

comprado a aliança de ouro que eu usava. Logo após a nossa restauração meu marido 

me deu uma aliança fina, mas ela quebrou várias vezes (e mais tarde, após o meu 

divórcio, me fez pensar se não poderia ter sido um sinal de votos e promessas 

quebradas). Em uma ocasião em que eu fui buscá-la no joalheiro, ele me disse que eu 

precisava comprar um dos seus anéis porque ele me garantia que esses não quebrariam 

nunca mais! 

 

Então, quando o Senhor abriu a porta para que eu compartilhasse sobre o uso da minha 

aliança de casamento, eu disse ao meu marido que embora estivéssemos em meio a um 

divórcio, eu continuaria usando a aliança que ele havia me dado até o final do processo, 

e então passaria a usar uma outra. 

 

Eu disse que já que havia sido eu mesma que comprara a aliança eu continuaria usando 

e depois encontraria algum tipo de diamante (provavelmente não um de verdade) para 

usar com ela. Mas eu já sabia o que viria em seguida– ele me disse para encontrar uma 



95                                        Enfrentando o Divórcio Novamente                                      .                                             

nova pessoa! Mas por estar preparada eu fui capaz de explicar (novamente) que eu 

estava tão feliz agora, que eu havia provado (para mim mesma) que eu não fora uma 

boa esposa para ele (então por que eu sujeitaria outra pessoa a me aceitar como esposa?) 

e que eu queria poder devotar meu amor e o meu tempo para os nossos filhos. 

 

Mas antes que ele começasse com as sugestões sobre como “seguir em frente”, por eu 

ter tomado a ofensiva e ter pedido a sua permissão para continuar usando a minha 

aliança até que o divórcio fosse finalizado, e depois passar a usar uma nova, ele me 

disse que não se importava se eu quisesse usar a aliança “dele” para sempre. Eu 

agradeci, mas disse que seria melhor que eu a tirasse e a guardasse em um cofre. Eu 

tenho certeza de que quando rejeitei a sua oferta, ele ficou magoado e quis revidar. 

Então quando este pensamento me veio à mente, em vez de recuar ou me encolher, eu 

disse ao Senhor que eu precisava que Ele me preparasse. 

 

Neste meio tempo, apenas algumas semanas depois, após orar para saber onde eu 

poderia encontrar o anel que Ele tinha separado para mim, eu vi em minha mente uma 

loja de departamento local e assumi que Ele estava me mostrando as alianças de $10 

dólares que pareciam muito reais. Eu achei aquilo ótimo, e planejei escolher ao menos 

duas, talvez três, para usar dependendo da ocasião. Eu sabia que as mulheres não se 

lembram da aliança umas das outras, então isso funcionaria muito bem. 

 

Quando cheguei lá, eu encontrei apenas um anel que daria para usar como aliança de 

casamento, mas mesmo com a etiqueta dizendo que era do meu tamanho, ele não coube. 

Por um breve segundo o meu coração ficou triste. Eu sabia que não teria tempo para 

procurar uma aliança e comecei a orar no Espírito pedindo a Ele que me mostrasse onde 

estava o meu anel, e imediatamente eu vi um lindo em uma caixinha com um aviso de 

85% de desconto. 

 

Embora ele fosse lindo e servisse perfeitamente, eu ainda hesitei em comprar um anel 

daqueles para mim, mas a vendedora me disse que eu teria 90 dias para devolver, caso 

não quisesse ficar com ele. Assim, pela fé, eu o comprei, mas disse aos meus filhos que 

estavam comigo que provavelmente eu não ficaria com ele, quando, de repente, me 

lembrei que precisava buscar algumas cópias para um próximo estudo Bíblico. 

 

Porém eu fiquei preocupada após ter pagado pelo meu anel porque as cópias eram para 

um grupo grande, cerca de 200 senhoras haviam se inscrito para o estudo. Quando eu 

cheguei lá e estava indo pagar as cópias, e vi a enorme quantia que seria, a vendedora 

me disse, “Oh espere aí... Havia um código que eu costumava colocar para os clientes 

“valiosos”, meses atrás, que dava um desconto de 15%.” Eu respondi, “Bem, não custa 

tentar.”, porque 15% me economizaria BASTANTE dinheiro! 

 

Quando ela apertou a tecla, eu vi o preço cair para exatamente o valor exato que o anel 

me custou!! Eu havia economizado o mesmo tanto que eu havia gastado há apenas 

alguns minutos atrás com meu anel!! Em outras palavras– meu anel não me custou 
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nada!! Que confirmação o Senhor me deu de que Ele queria que eu ficasse com aquele 

anel! 

 

Eu corri para o carro e contei aos meus filhos o que tinha acabado de acontecer, e nós 

fomos para o apartamento do meu filho mais velho mostrar o anel a ele e ao amigo com 

que ele morava e contar o que tinha acontecido. O mais engraçado foi que meu filho me 

pediu para repetir a história três vezes e disse, “Uau, isso foi Deus, mamãe!” 

 

Mas a coisa mais maravilhosa a respeito desta benção foi o que ela fez por mim 

enquanto eu esperava para ouvir que o divórcio fora finalizado. Ao invés de recear e 

ficar com medo do final do processo, eu, ao invés disso, mal podia esperar para que 

fosse tudo oficializado porque eu só conseguia pensar em usar meu novo anel!! Que tal 

esse agir maravilhoso de Deus??? Embora às vezes o medo desse uma pontadinha em 

meu estômago ou em meu coração, na maior parte do tempo eu sentia apenas 

entusiasmo e antecipação pela hora em que eu pudesse começar a usar o meu novo anel! 

 

Eu agradecia ao Senhor repetidas vezes: o dia todo, quando eu ia me deitar, e quando eu 

acordava. Eu achava que nunca chegaria o dia do divórcio para que eu, finalmente, 

pudesse usar meu anel! 

 

Até que um dia meu marido estava na cozinha e eu notei que ele estava agindo meio 

estranho. Quando eu fui para o meu quarto, ele me seguiu e disse que precisava me 

dizer uma coisa. Eu confesso que o interrompi imediatamente muito animada e disse, 

“Oh, você teve notícias do advogado? Saiu o divórcio?” Ele abaixou a cabeça e disse 

que tinha ficado sabendo no dia anterior. Eu respondi com entusiasmo, “Saiu? Oh, isso 

quer dizer que agora eu posso usar meu novo anel, você viu?” enquanto ele me seguia 

até o closet. Eu abri a caixinha, tirei o anel, coloquei aquele que ele havia me dado no 

lugar e coloquei o meu anel para mostrar para ele. 

 

Enquanto ele olhava, pasmado, eu perguntei se ele tinha ficado sabendo como eu o 

comprara. Ele disse que “tinha ouvido alguma coisa”, e perguntou se eu queria contar a 

história. Eu disse que sim (e contei exatamente como descrevi acima), e ele olhou de 

novo, mais de perto e disse, “Michele, não só foi incrível a maneira como você  

comprou, mas um anel como esse deveria ter custado mais ou menos oito mil dólares!!” 

Querida leitora, é assim que o seu Marido anseia para te abençoar!!! É assim que Ele 

ama a você e a mim!! 

 

“Contudo, o SENHOR espera o momento de ser bondoso com vocês; ele ainda se 

levantará para mostrar-lhes compaixão. Pois o SENHOR é Deus de justiça. Como são 

felizes todos os que nele esperam!”– Isaías 30:18 

 

A razão de eu ter tirado um tempo para escrever tudo isto não é apenas para que você 

louve ao Senhor pelo quão maravilhoso Ele é, mas é para te dar somente um exemplo 

de como Ele deseja te abençoar quando você também buscá-Lo como seu Marido! 
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E a história do anel não parou por aí. Quando meu marido me levou para “almoçar fora” 

(em um encontro, segundo as palavras dele), um pouquinho antes de ele estar para se 

mudar para outro estado, ele pegou a minha mão e ficou olhando para o meu anel com 

lágrimas nos olhos. Eu não sei exatamente no que ele estava pensando, mas Deus não 

somente usou o meu anel para me abençoar e me ajudar a me sentir amada e não 

rejeitada (porque eu segui os Seus princípios e depois busquei o Seu plano sobre o que 

eu deveria usar no lugar da aliança que eu estava tirando), mas Ele também o usou na 

vida do meu ex-marido de alguma maneira (talvez lamentando as escolhas que ele havia 

feito; quem senão Deus pode saber, mas eu não penso nisso). 

 

Antes de terminar este capítulo, eu quero que você saiba que o inimigo estará sempre à 

espreita para roubar a sua alegria, ou para acrescentar uma dor à sua benção. 

 

João 10:10 nos diz claramente que “O ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir; 

eu vim para que tenham vida, e a tenham plenamente.” 

 

E 1 Pedro 5:8 nos alerta a estarmos sempre prontas, “Estejam alertas e vigiem. O diabo, 

o inimigo de vocês, anda ao redor como leão, rugindo e procurando a quem possa 

devorar.” 

 

Quando meu ex-marido viu que eu guardei a aliança que ele me deu na caixinha, antes 

de sair do quarto ele disse que traria a aliança dele para guardar no meu cofre também, 

porque “ele não a queria mais.” Mas eu respondi com entusiasmo, “Oh que ótimo, eu 

acho que tenho uma outra caixinha aqui!” Mas o inimigo estava decidido a continuar 

usando a dor dele para me ferir e ele então me disse, “Ah, eu vou trazer meu anel de 

safira para guardar aí também porque eu não vou usar mesmo.”, se referindo ao anel que 

eu dei a ele  como presente de casamento. Eu ainda consegui responder animadamente, 

“Oh, por que você não o dá para um dos nossos filhos?”. Obviamente isso machucou e 

ele encerrou o assunto dizendo que os meninos não se interessariam. 

 

No dia seguinte continuou a batalha para me ferir quando ele me entregou os dois anéis, 

junto com a primeira carta que eu enviei para ele que ficava guardada na primeira 

gaveta e que tinha uma foto minha. Eu consegui ficar firme e entusiasmada, abri o 

envelope e disse a ele que eu queria guardar a foto, e joguei a carta no lixo. Eu não fiz 

isso para ser cruel, mas apenas como um sinal que aquilo não me afetava mais (e como 

uma mensagem silenciosa para o meu novo Marido de que eu seria fiel a Ele para 

sempre). Contudo, o horror no rosto dele me mostrou o que se passava em seu coração. 

Eu levei todos os anéis para o cofre do banco no dia seguinte, e embora o inimigo tenha 

tentando me ferir várias vezes, porque o meu marido estava ferido e queria revidar, ele 

nunca conseguiu roubar a minha alegria. 

 

Querida leitora, você pode ver coisas com casais assim na televisão, quando um está 

tentando ferir o outro, mas eu te digo honestamente que eu jamais, de maneira alguma 

tentaria ferir o meu ex-marido, eu apenas luto para manter aquilo que Jesus morreu para 
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me dar. Ele prometeu que, “o perfeito amor lança fora o medo” e que devemos ter 

cuidado em não permitir que o inimigo roube a vida abundante que Ele morreu para nos 

dar. Eu sabia que para provar o meu amor ao meu Salvador, meu Amado, e meu novo 

Marido, eu precisava fazer exatamente o que eu fiz, mas que isso só foi possível através 

da graça e do amor que eu senti vindo Dele! 

 

Todas as manhãs eu fico animada em colocar o meu novo anel, e muitas vezes durante o 

dia, eu me sinto tão abençoada por o Senhor ter me escolhido como Sua noiva. Não há 

vergonha quando você entrega a sua vida a Deus e confia Nele a ponto de caminhar com 

Ele radicalmente e com entusiasmo. 

 

O incrível também foi que meu ex-marido estava mais apaixonado e atraído por mim do 

que qualquer homem que pudesse estar se divorciando de sua esposa! Mais uma vez, 

isso não aconteceu por eu seja alguém especial, porque eu não sou. É simplesmente 

porque eu estou disposta a confiar no Senhor o suficiente não apenas para caminhar com 

Ele nesta estrada que Ele escolheu para mim, mas caminhar com entusiasmo e 

animação! Há outra maneira de caminharmos de mãos dadas com o Senhor?  

 

Aqui estão alguns testemunhos que provam que isso pode acontecer com você 

também!! 

 

“Minha Nova Aliança” 

 

Estou tão ANIMADA!!! Agora tenho uma LINDA Aliança Nova para usar. Já faz 

alguns meses que tenho sentido este desejo de ter uma aliança de ouro rosé e venho 

falando com o meu Marido Celestial sobre isso. Mesmo tendo várias ideias sobre como 

eu poderia consegui-la e do que ela significaria para mim, eu nunca esperei que a 

receberia da maneira que recebi. 

 

Um dia eu estava andando pelo shopping e parei em duas joalherias. Uma delas tinha 

uma aliança muito bonita com cristais em volta e era de ouro rosé. A segunda loja tinha 

algumas alianças de “noivado” ou de “compromisso” também em ouro rosé, mas não 

era o que eu estava procurando. Honestamente eu nem sabia por que eu estava 

procurando uma aliança. Quatro dias depois eu recebi um dinheiro de presente 

inesperadamente e fiquei admirada com esse amor. 

 

Neste dia em particular eu não havia ido à academia, então fui dar uma volta no 

shopping. É um shopping ao ar livre e muitas pessoas vão lá para caminhar e ver as 

vitrines ;). Eu convidei algumas amigas, mas nenhuma delas estava disponível. 

Estacionei o meu carro e comecei a minha caminhada com Ele quando vi uma outra 

joalheria e resolvi entrar. Na hora em que eu coloquei o pé na loja a atendente me disse, 

“Oi, você está procurando uma aliança de casamento?”. Eu olhei para ela e respondi, 

“Sim, eu gostaria de ver uma aliança de ouro rosé.” Ela me convidou para sentar e me 

mostrou três alianças. Eu amei todas elas. Ela começou a me fazer perguntas e uma 
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delas foi, “Essa aliança tem um significado que não tem a ver com o seu casamento?”. 

Eu sorri e disse, “Sim, é isso mesmo.” e comecei a perguntar se ela conhecia a Deus. 

Ela me contou que havia se afastado da fé há quatro anos, mas que sabia que Ele a 

estava chamando de volta porque eu era a terceira pessoa a falar com ela sobre a sua fé. 

Em seguida ela se afastou para ajudar outro cliente e eu aproveitei o tempo para falar 

com Ele em meu coração. Perguntei se eu deveria comprar a aliança e se sim qual delas. 

Ele me guiou a ficar com a que estava no meio. Quando voltou ela me perguntou, “Você 

se decidiu?” E eu disse, “Sim, esta aqui por favor.”, sem nem perguntar o preço. Ela me 

levou ao balcão e me disse que ele estava com um preço especial e que ela ainda faria 

mais um desconto de10%, mas que eu teria que contar o que aquela aliança simbolizava 

para mim . 

 

Eu disse a ela que era a minha aliança com o meu Marido Celestial, simbolizando que 

Ele é meu e que eu sou Dele. É para me lembrar que nunca estou sozinha. Ela verificou 

o preço e foi exatamente o valor que eu havia recebido de presente!!!! :-) 

 

Eu O louvo e agradeço pela minha aliança tão especial e pela oportunidade de 

compartilhar sobre tudo que Ele tem feito por mim. 

 

Hoje, na minha mão esquerda, eu trago no meu dedo a mais linda e brilhante aliança de 

casamento de ouro rosé, com 12 diamantes que o meu Maravilhoso, Incrível, Protetor, 

Provedor, Confortador, Cuidador, Gentil, Generoso, Perdoador, Amoroso e 

CONHECEDOR DE TODAS AS COISAS Marido me deu. Ele está sempre no controle 

e eu O amo demais!!!!! 

 

~Heather em Massachusetts é uma Ministra em Treinamento que teve sua vida poupada 

para que pudesse ajudar outras mulheres cujas vidas também estão em perigo por não 

deixarem ir e confiar em Deus para guiá-las para a segurança dos SEUS braços!!! 

 

“Eu sou Dele e Dele Somente” 

 

Eu estava assistindo ao vídeo Seja Encorajada Classic 1, parte 3, que faz parte dos 

Cursos RSC, e nele Erin estava falando sobre alianças de casamento. Isso me lembrou 

de que eu precisava enviar um relatório de louvor sobre como Ele providenciou um anel 

para mim. 

 

Meu MT e eu nunca usamos muito as nossas alianças, eu perdi a minha anos atrás e 

nunca a substituí. Mas depois que vim para o RMI eu aprendi como é importante 

mostrar as outras pessoas que não estamos disponíveis e comecei a orar e ponderar a 

respeito de comprar uma aliança. Experimentei várias das mais baratas em uma loja de 

departamento e elas não ficaram confortáveis. Depois do meu divórcio eu comecei a 

buscá-Lo de novo a respeito da aliança, para mostrar que eu não estava disponível 

porque eu sou Dele e Dele somente. 
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Uma noite eu estava passando por uma joalheria e senti uma urgência em entrar, mas eu 

ignorei e continuei cuidando das coisas que eu tinha para fazer pensando que aquela 

seria uma opção cara demais para mim. Quando passei pela loja pela segunda vez senti 

novamente aquela urgência e entrei e comecei a olhar. A vendedora perguntou o que eu 

desejava e eu expliquei para que ela pudesse entender que eu havia me divorciado 

recentemente, mas não estava disponível. Ela gostou da ideia imediatamente e ficou 

feliz em me mostrar os tipos de alianças simples que eu estava procurando e elas cabiam 

no meu orçamento! Eu experimentei uma e fiquei surpresa porque ela serviu 

perfeitamente, e ainda por cima era tão “confortável” que nem parecia que eu estava 

usando! Eu senti Ele sorrindo e aprovando a minha escolha . 

 

Eu fiquei surpresa quando fui pagar porque ela colocou em uma linda caixinha 

embrulhada para presente e em uma bolsa. Eu me senti tão especial, como se eu 

estivesse recebendo um presente! Saí da loja sorrindo, e não resisti, eu tive que olhar 

para ela de novo. Seguindo uma outra urgência que senti, eu fui até um caminhozinho 

cercado de flores e palmeiras e com pequenas luzinhas brancas em volta. De repente eu 

me vi em um lugar muito “romântico” e achei um banquinho escondido no meio das 

flores. Eu me sentei para abrir a caixa de presente e a que estava com a minha aliança. 

 

O reflexo das luzes naquele lindo anel de prata tirou o meu fôlego, e de repente eu me 

senti tão amada. Uma canção romântica estava tocando suavemente no ambiente e 

quando coloquei minha aliança eu comecei a chorar. Logo eu estava derramando meu 

coração para Ele, dizendo os votos de casamento. Eu prometi que sempre iria amá-Lo e 

obedecê-Lo, e que nunca O abandonaria. Eu senti tanto amor em meu coração, foi como 

um abraço caloroso Dele. Eu me levantei tão feliz que parecia que eu estava flutuando. 

Fui para casa rindo, chorando e O adorando. Ele me deu mais do que apenas uma 

aliança para usar, ela agora é para mim um símbolo do voto que fiz com Ele! E mais do 

que isso, a aliança não representa somente o meu voto com Ele, mas é um símbolo do 

Seu amor por mim. Ele me ama e o Seu amor é incondicional e não tem limites!! Ela 

está sempre no meu dedo, e quando eu a tiro para lavar a louça, eu me sinto 

desconfortável! Me sinto tão cuidada e honrada de poder usá-la. Ela é muito mais do 

que eu planejava, mas Ele é assim!! 

 

Senhoras, Ele ama a cada uma de nós mais do que imaginamos, Ele anseia por nós, e 

nos valoriza. Sejam Encorajadas!! 

 

~ Cristina no México 

 

“ELE colocou o Seu Anel no Meu Dedo” 

 

Esta jornada só melhora a CADA DIA que passa! Meu MC fez algo tão maravilhoso 

por mim!! Deixe-me explicar! Eu estou divorciada, mas não solteira, e nunca sozinha 

. 
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Nas últimas semanas eu tenho refeito alguns dos meus Cursos do RMI. Eu havia 

terminado todos eles há um tempo atrás, na verdade no começo de 2012, mas nos 

últimos meses eu senti que o Senhor queria que eu os refizesse. E de repente eu recebi o 

convite para “Renovar”! Louvado seja o Senhor por Ele ter me guiado a fazer isso, ou 

de outra forma eu teria deixado passar uma coisa tão importante! 

 

Uma das minhas companheiras Ministras recentemente enviou um RL sobre a NOVA 

ALIANÇA que o seu MC lhe deu, “Minha Nova Aliança”. Eu fiquei tão feliz por ela 

enquanto eu lia que eu fui capaz de sentir a sua ALEGRIA!! Foi incrível ;). Não percebi 

naquela hora, mas meu MC queria fazer o mesmo por mim!!! 

 

Na semana passada enquanto eu assistia os vídeos da Erin, Seja Encorajada, 

novamente, ouvi ela dizer, “ELE QUER COLOCAR O SEU ANEL NO SEU DEDO”. 

Naquele exato momento o meu coração PULOU e eu percebi que Ele estava falando 

diretamente comigo!! Eu soube naquela hora e ali mesmo que eu iria ganhar uma 

NOVA ALIANÇA! (Estou rindo aqui ao escrever isto porque ELE É TÃO 

MARAVILHOSO E ELE ME FAZ RIR!). Eu O agradeci e soube que ELE compraria 

uma para mim porque eu estava completamente quebrada!! 

 

Oh senhoras, deixe-me dizer, Ele é o NOIVO mais Maravilhoso que existe! Abrace-O!! 

 

Então ontem, quando voltei ao trabalho depois do meu intervalo de almoço, foi tudo tão 

“inesperado”, havia um envelope com um cheque bônus de $300 dólares do meu patrão 

esperando por mim! Meu coração deu um SALTO outra vez! Fiquei tão encantada com 

o Seu AMOR por mim naquele momento e eu soube na hora que Ele providenciara 

aquele dinheiro para a MINHA NOVA ALIANÇA!! Eu saí do trabalho naquele dia e fui 

direto para a joalheria com Meu Marido me guiando! 

 

Agora tenho aqui na minha mão uma novíssima Aliança de Casamento de Ouro Branco 

com 11 diamantes . O preço da minha linda aliança e a compra da sua 

GARANTIA VITALÍCIA ficou um pouco abaixo dos $300 dólares, e com isso Ele 

ainda me proporcionou um excelente jantar !! Ele é tão DOCE! 

 

Eu sou a SUA NOIVA, Ele é o meu NOIVO!!! 

 

~ Michelle no Canadá 

 



Capítulo 14 

 

Seu Maravilhoso Conselheiro 
 

E Ele será chamado 

Maravilhoso Conselheiro, 

Deus Poderoso, 

    Pai Eterno,  

Príncipe da Paz.  

—Isaías 9:6  

 

 

Não há dúvida que as pessoas que sabem da sua situação estão te aconselhando a 

contratar um bom advogado Cristão para proteger os seus bens, os seus filhos e a você 

mesma. Pode ser alguém do seu trabalho, uma amiga Cristã, um conselheiro, os seus 

pais e irmãos, ou infelizmente, pode ser até mesmo o seu próprio pastor. 

 

Quando meu marido estava se divorciando de mim pela primeira vez, eu recebi este 

mesmo conselho de todas as pessoas bem intencionadas que faziam parte da minha 

vida– mas glória a Deus porque eu encontrei o “Maravilhoso Conselheiro” quando 

cheguei ao RMI! Foi isto que encontrei em minha Bíblia quando eu estava buscando 

mais sobre o que Deus tinha a dizer a respeito de todos os tipos de litígio (divórcio, 

medida cautelar– sobre todo e qualquer assunto legal). 

 

Eu descobri em Sua Palavra que Ele prometeu me proteger e me defender– por que 

nenhuma das pessoas Cristãs em minha vida, especialmente o nosso pastor sênior me 

disseram ou me lembraram disso? Não obstante, quando eu li esta promessa repetidas 

vezes em minha Bíblia foi fácil tomar a decisão– eu escolhi o Poderoso Conselheiro 

para me representar e me proteger, fazendo exatamente o que a Sua Palavra me diz para 

fazer. E Deus foi não somente fiel, mas claro, Ele foi também mais poderoso do que 

qualquer advogado ou corte poderiam ter sido porque Ele é DEUS, e tudo que eu tive 

que fazer foi colocar a minha confiança Nele somente! 

 

O Senhor proveu tão fielmente da primeira vez, que não tive dúvidas quando enfrentei o 

divórcio novamente– quem além de Deus seria bom o suficiente para me representar ou 

para me orientar? E junto com Ele eu tive uma fé maior ainda do que antes, o que fez 

com que eu saísse dessa situação toda com bênçãos ainda maiores!! E quero lhe 

assegurar de que não recebi essa fé maior porque eu já havia passado por um divórcio 

antes, mas em primeiro lugar ela veio devido ao meu claro relacionamento com o 
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Senhor como o meu Marido, e eu como Sua noiva, o que eu não havia compreendido da 

primeira vez. E também muito da minha força e resolução vieram dos testemunhos de 

outras mulheres que enfrentaram o divórcio! E em terceiro porque eu conhecia os 

princípios como a palma da minha mão por ter lido os livros de Erin muitas e muitas 

vezes, enquanto escrevia o meu próprio relato sobre enfrentar o divórcio novamente! 

 

Querida leitora, você tem exatamente tudo aquilo que eu tive da segunda vez– a verdade 

de que você não está sozinha. Você tem um Amado, o Seu nome é Jesus e Ele pediu que 

você se tornasse a Sua noiva e prometeu ser o melhor Marido para você também! Todas 

nós construímos uma ponte para que você caminhe em direção à Terra Prometida. 

 

“Pois o seu Criador é o seu Marido,o Senhor dos Exércitos é o Seu nome, o Santo de 

Israel é seu Redentor; Ele é chamado o Deus de toda a terra. 

 

“O Senhor chamará você de volta como se você fosse uma mulher abandonada e aflita 

de espírito, uma mulher que se casou nova apenas para ser rejeitada’, diz o seu Deus.”– 

Isaías 54: 4-6 

 

Aqui está um outro poderoso testemunho que tem ajudado a estabelecer o alicerce para 

encontrar a porta estreita. “Entrem pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo o 

caminho que leva à perdição, e são muitos os que entram por ela. Como é estreita a 

porta, e apertado o caminho que leva à vida! São poucos os que a encontram.”– Mateus 

7: 13-14 

 

Ao ler este testemunho, e qualquer um dos outros que estão neste livro, lembre-se de 

que estas são mulheres exatamente como você e eu. O que aconteceu com elas foi real; 

não é um programa de televisão ou um filme, mas foi a vida de alguém como você, sua 

vizinha ou sua amiga. Mantenha isso em mente ao ler todos os testemunhos que recebi 

permissão para usar aqui. 

 

Quando alguém se entrega à graça e misericórdia de Deus, e escolhe a Sua proteção ao 

invés da de qualquer outra pessoa ou de qualquer outra coisa– o resultado é sempre a 

paz. 

 

Paz Finalmente! 

Eu deixei o meu lar onde eu vivi por dez anos para me mudar para um apartamento em 

fevereiro, devido à uma ordem judicial que meu marido requisitou. Ele agora tem a 

custódia dos nossos dois filhos e é o morador único da nossa casa. 

 

Fiquei muito chateada. Eu tinha os materiais do RMI, mas a minha carne estava com 

raiva. Eu ameacei apelar da decisão, mas nunca fiz isso. Me coloquei diante de Deus em 

jejum e oração na esperança de que Ele mudaria o coração do meu marido. Mas Deus 

tinha outros planos– eu tive que deixar o meu lar e viver, contra a minha vontade, sem 

os nossos dois filhos. 
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Eu chorava perguntando, “Por que eu?” Nesse meio tempo, meu marido disse à nossa 

filha que o processo de divórcio não poderia mais ser parado. Ainda assim ele não 

aconteceu e eu nunca fui à corte lutar pela guarda dos nossos filhos. Eu entreguei tudo 

ao Senhor. Fiquei literalmente sem nada na minha conta bancária, mas Deus me enviou 

ajuda para o meu carro, para o aquecedor, máquina de lavar e encanamentos quando 

tudo começou a dar errado depois que me mudei. 

 

Minha vida mudou para melhor– espiritual, mental, física e emocionalmente. Eu perdi 

mais de vinte e cinco quilos e minha aparência está melhor do que antes de eu me 

casar– glória a Deus! 

 

Ele falou comigo e continuou me acompanhando. Eu aprendi a buscar o amor de Deus e 

não o amor de um homem. Glória a Deus por ter me transformado! Ainda tenho muito 

que mudar para me tornar a mulher que Ele quer que eu seja, mas a Sua boa obra não 

vai parar até que o Seu nome seja glorificado. 

 

Obrigada, RMI, pelo seu ministério e por todos os testemunhos encorajadores que eu 

leio diretamente em seu site. 

 

Jody* na Pensilvânia 

 

Os princípios que estão neste capítulo (e no livro inteiro) são os mesmos que eu 

compartilhei com inúmeras outras pessoas. Todas elas descobriram que ao seguirem 

estes simples princípios Bíblicos a sua situação muitas vezes mudou, e  que eles sempre 

trouxeram paz onde antes havia dor e/ou guerra. 

 

Quem conheceu a mente do Senhor? “Ó profundidade da riqueza e da sabedoria e do 

conhecimento de Deus! Quão insondáveis são os Seus juízos e inescrutáveis os Seus 

caminhos! Quem conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o Seu conselheiro?” 

(Rm 11:33-34). Fale com o Senhor sobre qualquer coisa que você esteja enfrentando, e 

então sente-se quieta e permita que o seu coração O ouça. 

 

“‘Ai dos filhos obstinados, declara o Senhor, ‘que executam planos que não são Meus, 

fazem acordo sem Minha aprovação, para ajuntar pecado sobre pecado, que descem ao 

Egito [buscam as soluções do mundo e a sua ajuda] sem consultar-Me, para buscar 

proteção no poder do faraó, e refúgio na sombra do Egito.’” (Isaías 30: 1-2). 

 

Você buscou a proteção do seu advogado ou do sistema judiciário? Você confia mais 

no seu advogado do que em Deus?  “Maldito é o homem que confia nos homens, que 

faz da humanidade mortal a sua força.” No fim, confiar em uma outra pessoa fará com 

que o seu coração “se afaste do SENHOR.” (Jer 17:5). 

 



105                                        Enfrentando o Divórcio Novamente                                      .                                             

Se um advogado realmente fosse uma boa proteção, nós não veríamos tantas mulheres e 

crianças desprotegidas, mas nós vemos não é verdade? Ao contrário, o que acontece é 

exatamente o oposto, como você e eu sabemos, e infelizmente acontece o tempo todo. E 

tudo isso porque as mulheres confiam na proteção do homem (tribunais e advogados), 

em vez de, como Cristãs, confiarem somente em Deus! O mesmo vale para um homem 

que usa o tribunal ao invés de confiar em Deus. 

 

Não será atingido. “E se alguém quiser processá-lo e tirar-lhe a túnica, deixe que leve 

também a capa.” (Mt 5: 38-48). Este princípio é um daqueles que a maioria das pessoas 

escolhem ignorar. Jesus não só disse que não devemos revidar e nem nos defendermos, 

mas que somos chamados (se você quiser ser abençoada) a ir além e não resistir, dando 

mais do que está nos sendo tirado! 

 

“Não retribuam mal com mal, nem insulto com insulto; ao contrário, bendigam; pois 

para isso vocês foram chamados, para receberem bênção por herança.” (1 Pe 3:9). 

 

Muitas das mulheres que fazem parte do RMI compartilharam sobre as bênçãos que 

receberam ao oferecerem um móvel extra quando seus esposos tentaram ficar com 

mobílias pelas quais eles haviam brigado antes! Ao fazerem isso elas experimentaram 

algo muito mais valioso do que aquele móvel estúpido poderia comprar— elas 

encontraram paz, e quase sempre o muro de ódio que existia entre o casal começou a 

cair! Algumas foram levadas a uma reconciliação imediata, outras descobriram que este 

seria um alicerce para começarem a reconstruir as suas casas sobre a Rocha. 

 

As mulheres geralmente se preocupam com medo de que seus maridos não irão cuidar 

delas. Eu sei disso porque da primeira vez esta foi uma das minhas preocupações 

também. Todos nós, homens e mulheres, nos preocupamos se nosso cônjuge irá tirar 

muito daquilo que nós (ou nossos filhos) merecem. Querida leitora, se você agir como 

se o seu esposo fosse o inimigo e lutar, ele (ou ela) não irá revidar? Não era isso que 

sempre acontecia no passado? Não é isso que Erin está sempre dizendo? 

 

Contudo, quando escolhemos não lutar, mas procuramos uma maneira de caminhar a 

milha extra abençoando aqueles que estão nos ferindo (então o próprio Deus nos fez a 

promessa) de que herdaremos uma benção! E as bênçãos que Deus nos dá estão muito 

além daquilo que qualquer pessoa na terra poderia nos oferecer. É como se Deus 

estivesse nos destinado para receber uma benção e o que coloca essa benção em 

movimento é o ataque do inimigo! Quando você olhar para o seus inimigos dessa forma, 

você não vai desejar nada que não seja abençoá-los porque eles são aqueles que estão 

assegurando que as bênçãos de Deus sejam derramadas em sua vida! E então é claro que 

isto também significa que nunca precisamos temer aquilo que vier para nos prejudicar! 

 

Quão grande será sua benção? Bem, geralmente será algo que estará à altura daquilo 

que fizeram contra você. E se você agir com uma atitude correta e entusiasmada, aí 

então você verá essas bênçãos serem multiplicadas! 
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Leis 

 

Embora Erin tenha falado sobre isso no primeiro livro Enfrentando o Divórcio, nós 

concordamos que seria importante retomar alguns pontos aqui. Por exemplo, na maioria 

dos estados americanos você não estará violando a lei se não assinar os papéis, e/ou não 

comparecer à corte; você apenas perde à revelia. Alguns estados requerem que você 

assine um termo de dispensa declarando que você não irá comparecer, e em outros 

(como no Colorado onde enfrentei o meu primeiro divórcio), você não precisa assinar os 

papéis e nem comparecer. 

 

Antes de receber os papéis, como Erin disse, tire um tempo para se se informar sobre as 

leis do lugar onde você mora e não acredite se alguém afirmar que você “tem que” fazer 

alguma coisa. Eu descobri que as leis mudaram entre o meu primeiro e segundo 

divórcio, e que agora eu na verdade poderia ir buscar os papéis no escritório do 

advogado do meu marido (antes eles eram entregues por um oficial que vinha bater à 

nossa porta). 

 

Tantos dos nossos membros do RMI enviam relatórios de louvor sobre como seus 

maridos ainda pagam as contas e lhes ajudam financeiramente mesmo tendo ficado 

decidido o contrário na corte; isso também aconteceu após o meu primeiro divórcio. 

Uma mulher escreveu recentemente para o RMI e disse que seu coração só foi inclinado 

por Deus quando o seu marido solicitou uma liminar contra ela, e com isso ela 

conseguiu passar tempo com os filhos por ter abençoado o seu marido. Por que? Porque 

ela dispensou o seu advogado e quando não tentou negar as falsas acusações que 

fizeram contra ela e escolheu ficar fora dos tribunais— Deus a abençoou 

abundantemente baseado na quantidade de fé e confiança que ela teve Nele! 

 

Diante dos descrentes. “Digo isso para envergonhá-los. Acaso não há entre vocês 

alguém suficientemente sábio para julgar uma causa entre irmãos? Mas, ao invés disso, 

um irmão vai ao tribunal contra outro irmão, e isso diante de descrentes!” 1 Coríntios 

6:5. Quando a igreja começou a ignorar os ensinamentos Bíblicos, os membros também 

começaram a ignorar a sua correção— como fazem os homens e mulheres que estão em 

adultério. 

 

Erin e eu nunca ouvimos falar de um homem ou de uma mulher que tenha abandonado 

o seu pecado de adultério depois de ter sido confrontado por um representante da igreja. 

Alguns mudaram temporariamente, mas em todos os casos eles acabaram voltando para 

a outra mulher ou para o outro homem! Então, por favor, poupe a si mesma da dor e da 

falsa esperança, não peça ao seu pastor para conversar com seu cônjuge como Jackie 

fez: 

 

“Eu estava começando a conhecer o Senhor e recebendo aconselhamento do pastor de 

uma igreja na nossa vizinhança, e pedi ao meu marido (que havia se mudado e estava 
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com a OM) para ir comigo. Ele foi relutando e ficou extremamente irado quando o 

pastor começou a forçá-lo a admitir o seu pecado...” 

Que triste. Em vez disso, de tentar fazer alguma coisa, permita que Deus incline e toque 

o coração do seu marido; não tente fazer com que outra pessoa venha a persuadi-lo. Erin 

passou por essa experiência em primeira mão como ela mesma conta: 

 

Quando eu estava enfrentando o divórcio em 1989, eu fiquei sabendo de uma mulher 

cujo marido havia retornado para casa depois que uma pessoa muito “espiritual” 

conversou com ele. E eis que eu tinha um amigo da família muito querido, um homem 

realmente piedoso que se ofereceu para conversar com o meu marido. Ele disse até 

que ele e os amigos “vinham jejuando por alguma razão” e eu tive certeza de que o 

motivo só poderia ser essa conversa com o meu marido! 

 

Eu fiquei tão animada— coloquei todas as minhas esperanças nesta conversa. Eles 

decidiram se encontrar na minha casa (meu marido estava na verdade morando com a 

OM do outro lado da cidade), e por isso eu saí e esperei um tempo razoável antes de 

voltar. Quando finalmente retornei para casa eu tinha certeza de que meu marido 

estaria lá esperando por mim— me dizendo que estava se mudando de volta. Mas em 

vez disso o que eu encontrei foi um bilhete dizendo que ele precisava de um tempo 

sozinho naquele momento, longe de mim (e das crianças). A proximidade que nós 

tínhamos alcançado, após meses seguindo os princípios de Deus, desapareceu em um 

instante. Demorou um longo tempo para ele começar a vir em casa novamente. 

 

Querida leitora, o resultado de colocar a minha fé em outra pessoa, em vez de colocá-

la toda no Senhor, quase fez com que eu desistisse completamente. E se eu tivesse 

desistido, eu não teria sido abençoada com mais filhos e o RMI nunca se tornaria um 

ministério para agora estar ajudando a você  ou a qualquer outra pessoa. ~ Erin 

 

Apenas imagine o que teria acontecido se Erin tivesse desanimado e desistido. Você e 

eu nunca teríamos sido encorajadas e muito provavelmente nunca teríamos descoberto 

que o Senhor é o nosso verdadeiro e amoroso Marido! 

 

Enquanto eu enfrentava o divórcio o inimigo tentou o melhor que pôde fazer tudo para 

me desencorajar. Quando a igreja ficou sabendo do acontecido, foi solicitado que meu 

marido e eu fôssemos ao aconselhamento com vários pastores que falaram sobre a lei 

referente ao adultério, a qual afirmava que se meu marido não desistisse ele seria 

removido da posição de pastor na igreja! Eu admirei a nossa igreja pela maneira sensata 

que ela abordou a questão, mas infelizmente meu marido simplesmente se recusou a ir 

e, como outros pastores, estava disposto a perder tudo pelo pecado em que estava preso. 

“As maldades do ímpio o prendem;ele se torna prisioneiro das cordas do seu pecado.” 

— Provérbios 5:22 
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Como eu disse, foi solicitado que eu também fosse ao aconselhamento e tive que 

realmente orar muito a fim de não cair na armadilha daquilo que eu sabia que 

aconteceria durante as sessões! 

 

Poderoso Conselheiro 

 

Quando surgem problemas no casamento o aconselhamento é algo tão comum que todo 

mundo tolamente acredita que seja parte da solução. A verdade é que, assim como 

cresceu o aconselhamento matrimonial, também cresceu o divórcio e o recasamento, já 

que isso frequentemente acaba sendo sugerido pelo conselheiro a quem você procura 

para te ajudar! 

 

Através do meu envolvimento com o RMI, eu tenho ministrado para mulheres por quase 

uma década em nossa igreja, compartilhando a verdade com elas por experiência 

própria, junto com centenas de testemunhos que eu li ao ajudar Erin, o que confirmou a 

minha total aversão à todas as formas de aconselhamento. Houve somente uma vez em 

que alguém enviou um email ao RMI confrontando Erin e dizendo a ela o quanto o 

aconselhamento havia ajudado em sua situação. Mas semanas depois essa mesma 

senhora escreveu novamente para dizer que na verdade o aconselhamento havia levado 

o marido dela a deixá-la e a pedir a custódia dos filhos para feri-la. 

 

Se você for forçada a comparecer em situações como as de mediação ou arbitragem em 

que a corte/juiz pode requerer a sua presença, vá. Você nunca deve desobedecer a corte. 

Nós aconselhamos a não comparecer apenas quando a corte permite isso. Somente se 

certifique de que você não poderia perder à revelia. Muitas vezes este tipo de encontros  

organizados pela corte visam discutir propriedades e custódias, mas em todos os casos, 

elas nunca tratam de restauração ou reconciliação. Mantenha isso claro em sua mente 

quando comparecer a uma reunião solicitada pela corte. Se você (ou o advogado que 

você contratou para lutar por você ou falar em seu favor) ofender o seu cônjuge, você 

pode conseguir o dinheiro, ou mesmo até ficar com os seus filhos (por um tempo), mas 

muito provavelmente isso prejudicará a esperança de restauração ou pelo menos 

estenderá a sua jornada por muitos anos! E muito embora “valha a pena” lutar pelas 

crianças você não iria preferir vê-los com o pai e a mãe juntos e restaurados? 

 

E, como eu compartilhei com você, desistir de tudo que você tem, te trará paz e 

alegria— e te conduzirá aos desejos do seu coração, sejam eles quais forem! 

 

Preferem sofrer a injustiça ou o prejuízo.“O fato de haver litígios [quando você vai à 

corte ou busca ajuda legal] entre vocês já significa uma completa derrota. Por que não 

preferem sofrer a injustiça? Por que não preferem sofrer o prejuízo? Em vez disso 

vocês mesmos causam injustiças e prejuízos, e isso contra irmãos!” (1 Coríntios 6:7-8). 

Deus diz que é melhor sofrer a injustiça e o prejuízo (traição ou engano) do que deixar 

que a corte decida ou procurar qualquer tipo de ajuda legal. Isto não se aplica somente à 

situação do divórcio, mas engloba todas as formas de litígio. Em vez de seguir por este 
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caminho apenas confie no Senhor! Este método é gratuito e o único garantido por Deus 

que irá funcionar! 

 

“Maldito é o homem que confia nos homens, que faz da humanidade mortal a sua força, 

mas cujo coração se afasta do Senhor. Ele será como um arbusto no deserto; não verá 

quando vier algum bem. Habitará nos lugares áridos do deserto, numa terra salgada 

onde não vive ninguém.” 

 

Por outro lado... 

 

“Mas bendito é o homem cuja confiança está no SENHOR, cuja confiança nele está. Ele 

será como uma árvore plantada junto às águas e que estende as suas raízes para o 

ribeiro. Ela não temerá quando chegar o calor, porque as suas folhas estão sempre 

verdes; não ficará ansiosa no ano da seca nem deixará de dar fruto.” —Jeremias 17: 5-8 

 

A maioria das mulheres com quem eu falo e que escrevem para o RMI, que estão 

passando pelo processo de divórcio, ainda estão presas demais à ideia do que elas 

conseguirão obter, ao valor da pensão (e os homens ao quanto terão que pagar), e 

quantos bens eles conseguirão conservar ou quantos irão perder. Mas se você não se 

permitir sofrer a injustiça, a traição e o engano como verá a mão de Deus? Se você não 

se permitir ser acuada contra o Mar Vermelho, você nunca verá o poder de livramento 

de Deus! Lembre-se de que a “preocupação desta vida e o engano das riquezas 

sufocarão a Palavra de Deus e as Suas promessas.” (Mateus 13:22). Isso significa que se 

você olhar para o material em vez daquilo que é o seu objetivo, a restauração, ou falhar 

em se lembrar de qual é o seu relacionamento mais importante, com o Senhor— a sua 

promessa de uma vida abundante será sufocada no seu coração e no seu futuro! 

 

A Bíblia nos diz que Demas abandonou o apóstolo Paulo porque os cuidados do mundo 

sufocaram a Palavra dentro dele. O próximo versículo nos diz como... “Quanto ao que 

foi semeado entre os espinhos, este é aquele que ouve a palavra, mas a preocupação 

desta vida e o engano das riquezas a sufocam, tornando-a infrutífera.” — Mateus 

13:22. A Escritura diz especificamente que isso acontece devido à “preocupação” e pelo 

fato de as “riquezas” serem tão enganosas. Nós acreditamos que se tivermos bens ou 

dinheiro suficiente seremos felizes, mas as pessoas ricas deste mundo provam que isso 

simplesmente não é verdade. 

 

Portanto não se preocupe com coisa alguma, especialmente com dinheiro ou com os 

seus bens. Confie que “nosso Deus irá suprir todas as suas necessidades”, mesmo 

quando os documentos legais afirmarem que seu marido não terá que pagar pensão para 

os seus filhos (ou que você terá que pagar um valor de pensão maior do que o que você 

poderia) ou quando não “parecer” que haverá dinheiro suficiente nem para você e/ou 

seus filhos sobreviverem. Muitas pessoas se afastaram da sua fé porque a Palavra foi 

sufocada e não confiaram em Deus para prover para eles, o que simplesmente não 

acontecerá se você colocar a sua fé e confiança Nele somente! 
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Há alguns dias atrás uma das ministras do RMI, que tem filhas gêmeas, disse que foi 

testada em sua confiança em Deus para prover. Ela está divorciada já faz um tempo, 

mas não procurou trabalhar fora para poder ficar em casa com as meninas. Mas as 

coisas ficaram muito, muito difíceis quando ela se descobriu olhando para as contas e 

para um aluguel que não tinha como pagar. Todo mundo estava lhe dizendo que ela 

precisava voltar a trabalhar, mas ela escolheu continuar confiando no Senhor, dizendo a 

Ele (todas as vezes em que pensava no assunto), “Senhor, eu estou confiando no Senhor 

para prover para mim!” 

 

Então um dia ela foi guiada a entrar em contato com o seu pai, porque se sentia culpada 

de não falar com ele já há um tempo. Ele disse que estava pensando em contatá-la 

porque havia uma apólice de seguro que ele recebera e queria que ela ficasse com o 

dinheiro. Aquele valor foi suficiente para cobrir as despesas de muitos meses!! Erin 

disse que o RMI recebeu o dízimo dela daquele dinheiro e o valor deixaria a todas nós 

boquiabertas! Uau! 

 

Durante o meu primeiro divórcio, os papéis afirmavam que o que eu receberia não 

chegaria nem perto do suficiente para alimentar aos meus filhos e a mim mesma, nem 

mesmo para sobrevivermos. Mas eu também escolhi não dizer nada e confiar em Deus 

para tocar o coração do meu marido. E por ter confiado no Senhor eu não lutei, nem 

mesmo pedi mais dinheiro ou falei com meu marido sobre a situação difícil em que eu 

me encontrava. Deus colocou no coração do meu marido o desejo de pagar todas as 

contas até que ele mesmo e a OM foram reduzidos a um pedaço de pão! E então, 

quando a fonte secou, Deus imediatamente se mostrou e proveu para nós de muitas 

outras maneiras. Em uma ocasião, apareceu dinheiro em um envelope na minha caixa 

do correio— e teria sido necessária uma chave para que alguém pudesse ter acesso a 

ela! Em uma outra situação uma mulher me disse que ela e o marido estavam orando e 

que Deus disse a eles para pagarem aquele mês de aluguel para mim. Que loucura, não? 

 

Querida leitora, Deus irá agir em nossas vidas de maneira sobrenatural SE deixarmos de 

lado os nossos medos e confiarmos Nele para prover. Ele pode colocar no coração de 

alguém a resolução de lhe dar o dinheiro que você precisa ou ele pode vir de uma outra 

pessoa que você jamais imaginaria! Então não tente pensar ou fazer com que aconteça. 

Quanto mais quieta você permanecer sobre o assunto, falando somente com o Senhor, 

mais Deus irá agir em sua situação. 

 

Desta vez Ele escolheu fazer algo tão extraordinário, mas somente depois que eu 

conseguir passar por um teste imenso, que compartilhei antes quando fui chamada a 

pagar uma penhora para a construção do edifício. Desta vez eu recebi um cheque de 10 

mil dólares apenas duas horas mais tarde. Então, poucos meses depois eu fui testada 

novamente. Eu não tinha dinheiro algum em nenhuma das minhas contas, e no momento 

em que vi que não havia nada, o Senhor me disse para doar os livros que eu comprara 

por atacado do RMI— livros que eu ainda nem havia terminado de pagar! Eu doei todos 
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eles e no mesmo dia recebi um email dizendo que um cheque de 15.000 estava a 

caminho para ser entregue para mim! 

 

Como eu mencionei antes, meu marido me fez assinar os papéis para que ele não 

precisasse pagar pensão para as crianças. Eu sabia que tinha feito a coisa certa, e fui 

testada (ou talvez atormentada seja a palavra) quando uma senhora que faz 

aconselhamento Cristão em nossa igreja entrou no lugar onde eu faço as minhas unhas. 

Sim, Jesus é um Marido tão maravilhoso que Ele ainda garante que você mande fazer as 

suas unhas, ou se você ainda não teve este mimo, que possa começar. 

 

Já sabendo do divórcio ela foi em frente e me perguntou várias coisas que realmente não 

lhe diziam respeito; entretanto, eu acredito que aquela tenha sido uma maneira para que 

ela (e todo mundo que estava ouvindo a conversa no salão) ficassem sabendo do 

testemunho de como Deus é maravilhoso e de como as mulheres que confiam no Senhor 

são abençoadas.  

 

Quando esta mulher ouviu que eu assinei os papéis para que meu marido não tivesse 

que pagar pensão para os nossos filhos, ela começou a GRITAR comigo, dizendo que 

eu não tinha o “direito”de fazer isso! Ela disse que o dinheiro era para as crianças— não 

para mim, e continuou estendendo o assunto mais e mais. Eu ouvi em silêncio (junto 

com todas as outras senhoras e as manicures que estavam no salão), mas quando ela 

finalmente se calou eu respondi gentilmente, “O que você disse é verdade, mas meu ex-

marido não conseguiu encontrar um emprego desde o divórcio e, além disso, agora 

Deus é o Pai dos meu filhos órfãos e somente Ele pode dar aquilo que eles realmente 

merecem. O que qualquer homem possa oferecer é limitado— mas Deus tem recursos 

infinitos!!” 

 

Embora originalmente ela estivesse indignada, aquilo foi como um balde de água gelada 

no seu rosto, e ela calmamente disse que tinha que concordar com o que eu dissera. E a 

humilhação se transformou em gratidão quando mais uma vez o Senhor me lembrou da 

verdade de que eu tinha a Ele como meu Marido. 

 

Em seguida eu gostaria de compartilhar o testemunho de Diana para que você saiba que 

Deus não faz acepção de pessoas— o que Ele fez por outras pessoas, por mim e por 

Erin, Ele fará por você se simplesmente você confiar Nele acima de qualquer coisa e de 

qualquer pessoa! 

 

Eu Sou TÃO Abençoada! 

 

Eu sei que enviei outros relatórios de louvor em que registrei o que eu começo a contar 

aqui, mas eu queria somente agradecer ao meu Senhor e Salvador novamente por tudo 

que Ele tem feito! Ontem eu me sentei aqui pensando em todas as bênçãos que Ele 

derramou sobre mim. Uau, são tantas! Meu marido nunca me deu tantos presentes 

assim!! 
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Em primeiro lugar, meu marido continua a pagar TODAS as nossas contas, mesmo 

depois do divórcio. Ele me deu metade da sua aposentadoria, metade da venda da nossa 

casa (oro para que isso nunca aconteça), uma pensão para mim, que não foi solicitada, e 

pensão para as crianças! Ele disse que eu devo continuar a usar a nossa conta como eu 

sempre fiz!! 

 

Ele me deu tantos presentes. Ele ainda tem um armário cheio de roupas aqui e toda a sua 

correspondência vem toda para cá. Eu tenho notado que ele está mais respeitoso 

comigo: ele abre a porta do carro, fala comigo com respeito, diz que quer o que eu tenho 

e que eu mudei demais. 

 

Eu fiz tantas orações: para que ele ligasse, para passar tempo com ele, para receber 

forças, alegria, paz e para ter um amor incondicional em meu coração— e eu alcancei 

tudo isso! Meu marido comprou um carro novo em maio porque ele queria que nós 

tivéssemos um carro confiável tanto por mim quanto pelas crianças! Ele me deu um 

suporte para notebook, um computador novo com impressora com scanner, me deu 

2.000 dólares porque ele quer que eu abra uma conta para mim mesma, uma pintura de 

uma artista com moldura, e no meu aniversário ele encheu 40 balões, decorou a minha 

cozinha e comprou um bolo e me deu um vale presente, e depois nos levou para jantar 

fora! Ele tem me levado para almoçar fora em várias ocasiões, deu 5 semanas de férias 

para mim e as crianças na Flórida, e comprou para a família uma nova televisão de 36 

polegadas! Eu não estava realmente precisando de uma TV, mas eu sei que ele vai 

gostar de assistir quando estiver em casa, então eu gostei muito da ideia!! 

 

Ele comprou também um novo celular para mim e para as crianças, e disse que 

continuará pagando a conta. Também recebi um lindo cordão e brincos que eu sonhava 

com o dia em que ele me daria. Todas as vezes em que vai sair ele me abraça, e sempre 

me diz palavras gentis sobre como ele me acha maravilhosa. Deus é incrível. Ele está 

me abençoando tanto! 

 

Eu aposto que vou me lembrar de mais coisas depois, eu tenho recebido tantas bênçãos 

que fica difícil lembrar de todas de uma vez. Deus é um Deus maravilhoso! Eu quero 

que todas vocês saibam que eu trocaria todas estas coisas materiais para ter o meu 

marido de volta em casa. Eu moraria debaixo da ponte se fosse preciso para ver a nossa 

família restaurada! Todas estas coisas são bênçãos maravilhosas, mas eu quero que 

todas vocês saibam que a coisa mais importante é o nosso relacionamento com nosso 

Senhor e Salvador. Ele realmente supre TODAS as nossas necessidades e desejos 

quando acreditamos Nele e na Sua Palavra! 

 

Diana no Texas, divorciada e abençoada 

 

Uma completa derrota. “O fato de haver litígios entre vocês já significa uma 

completa derrota. Por que não preferem sofrer a injustiça? Por que não preferem sofrer 

o prejuízo?” (1 Coríntios 6:7). Esta é a sua resposta: se você for à corte com seu cônjuge 
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por medo ou até mesmo porque “você tem um plano para impedir o divórcio” isto já é 

uma derrota para você. Pode até ser que você consiga o dinheiro, os bens, ou mesmo 

uma audiência para declarar o seu amor por seu cônjuge e o seu desejo de manter o 

casamento, mas você não alcançará a vitória! Aqui está um outro testemunho para te 

encorajar a fazer o que é certo: 

 

Grata ao Senhor! 

 
Embora o dia de hoje tenha começado de uma maneira horrível, o Senhor fez com que 

ele terminasse de um jeito que só posso descrever como o melhor dia da minha vida! 

 

Eu tive que comparecer a uma classe ordenada pela corte (em meu país em todos os 

casos de divórcio envolvendo crianças é exigido que ambos os pais compareçam antes 

que o divórcio seja concedido) para ajudar os filhos a lidarem com o divórcio. 

 

Na realidade é apenas uma chance para falar mal dos maridos, aprender a como seguir 

em frente e a como começar um novo relacionamento com oura pessoa e fazê-lo 

funcionar! 

 

Tem muito pouco a ver com os filhos e o foco é nos colocar no “caminho certo” para a 

recuperação. Foi horrível, mas eu conheço a verdade e fui capaz de permanecer firme 

nela! 

 

Depois da aula, tivemos o nosso encontro semanal do RMI na minha casa. A minha 

filha (de 15 anos), que normalmente nunca fica por perto durante os encontros, se 

sentou conosco e ficou durante a reunião inteira hoje. Ela acabou dizendo alguma coisa 

sobre o pai quando todo mundo estava saindo, e depois da reunião eu me senti 

sobrecarregada e ela notou que eu estava um pouco desanimada. Minha filha descrente 

(todas nós estamos orando para que ela venha para Cristo) me olhou e começou a 

MINISTRAR para mim. 

 

Ela começou me dizendo que o “pecado” é bom somente por um tempo e que a benção 

do Senhor não estava naquele relacionamento em que o pai dela estava envolvido, e que 

assim que as últimas cordas fossem cortadas ele voltaria para casa. 

 

Ela me explicou que o Senhor não estava apoiando aquele relacionamento, então ele já 

estava condenado desde o princípio. Ela comentou que a OM está começando a se 

tornar amarga e ciumenta e apontou algumas coisas que ela observou no pai para apoiar 

as suas palavras (coisas que só poderiam ter sido notadas através de “olhos espirituais”). 

 

Minha filha começou a me dizer como Deus iria restaurar meu casamento e que ISSO 

IRIA ACONTECER! Ela está certa de que toda e qualquer dor que eu esteja sentindo e 

tudo que passei nesse período da minha vida vai valer a pena quando o Senhor curar o 

meu casamento para sempre. Ela me disse que nós teremos anos de felicidade com a 
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restauração que o Senhor fará! E continuou me dizendo que ela acredita que o Senhor 

fará alguma coisa grandiosa e milagrosa neste divórcio que está pendente! Ela explicou 

como tem observado o Senhor me transformar. Eu pude, mais uma vez, dizer a ela que 

os meus pecados são os responsáveis por estarmos nesta situação e de elevar o nome do 

pai dela durante a conversa. 

 

Eu olhei para a minha filha, sorri e disse, “Você vai se tornar uma Cristã depois de tudo 

isso, não vai?” Ela me olhou sorrindo e respondeu, “Provavelmente!” Ela me deu um 

olhar que parecia que seu coração iria ser inclinado ali mesmo enquanto 

conversávamos! 

 

Que Deus é esse que nós servimos— estou sem palavras e meu espírito está flutuando! 

Se nada mais vier dessa separação e desse divórcio pendente, a salvação da minha filha 

vale totalmente a pena e, verdade seja dita, eu alegremente trocaria isso pela 

restauração do meu casamento. 

 

Estou maravilhada e tão humilde e grata ao Senhor. Minha filha ainda tem um caminho 

a percorrer, mas o Senhor agora a colocou na direção certa, e eu estou muito agradecida 

ao meu Senhor e Salvador! Eu não tenho palavras, apenas agradecimentos em meu 

coração pela obra do Senhor na vida da minha filha! Louvado seja Ele!! 

 

Kris no Texas, separada e com um divórcio pendente 

 

Querido RMI, 

 

Outro dia eu estava lendo um relatório de louvor de Kris no Texas e senti que o Senhor 

estava me inspirando a escrever um relatório que venho adiando por causa do tempo 

(sim, eu sei, é uma desculpa fraca). Eu peço perdão a todo mundo e ao meu Senhor e 

Salvador por não tê-lo enviado. 

 

Recentemente eu li na mensagem de outubro, uma carta de doação de Kristen no Texas. 

Eu sou a Kris e gostaria de complementá-la com todas as coisas maravilhosas que 

aconteceram desde aquela (meio que embaraçosa) doação de 5 dólares que eu fiz ao 

ministério. Naquela época em agosto eu havia acabado de receber os papéis iniciais do 

divórcio para preencher. Infelizmente eu não compreendi o princípio de não contratar 

um advogado naquela época em que recebi os primeiros documentos. O estado 

designou um advogado “esquentadinho” gratuitamente para me ajudar legalmente. 

 

Após pegar o meu caso e começar a trabalhar com a papelada, etc, eles tomaram uma 

decisão sem precedentes de deixar o meu caso porque estavam com muitos processos. 

Meu advogado em particular brigou e argumentou, mas ainda assim não conseguiu 

retomar o caso. Ele me disse que isso nunca havia acontecido antes— nunca. Eu apenas 

senti uma calma que não consigo explicar e senti em minha alma que o Senhor estava 

me dizendo em ALTO e BOM tom que eu não precisaria de um advogado. Infelizmente 
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eu ainda era muito nova na minha caminhada com Ele e ainda não havia tido acesso aos 

materiais do RMI. Falei com o pastor da minha igreja e ele me ajudou a conseguir uma 

advogada muito cara sem custo nenhum. 

 

Esta advogada era uma “lutadora”, e ela na verdade processou o meu marido para que 

ele pagasse os gastos do processo, depois de me dizer que eu não precisaria pagar nada! 

Eu realmente acreditei que havia sido o Senhor quem a colocou no meu caminho porque 

eu a encontrei através do meu pastor e ela era uma “advogada Cristã”. No entanto, o 

Senhor realmente me alcançou através do RMI e eu a dispensei e contei ao meu marido 

o que eu fizera. 

 

Devido à uma série de eventos acabei tendo que demiti-la mais duas vezes; eu tentei o 

melhor que eu pude me certificar de fazer isso de maneira rápida em obediência ao 

Senhor. Eu devo ter, finalmente, conseguido fazer da maneira certa e no momento exato 

porque ela preencheu os documentos solicitando a sua remoção do caso e para que o 

juiz assinasse a moção sem que fosse necessária uma audiência. Ela preencheu os papéis 

e até a data de hoje, passado mais de um ano, o juiz ainda não assinou a ordem. Este 

divórcio pendente está mergulhado em confusão e problemas com os papéis em todos os 

sentidos. O Senhor é tão maravilhoso!! 

 

Eu não tenho a menor ideia da razão por que a papelada não foi liberada e por que tudo 

isso se tornou um problema, mas eu apenas louvo ao Senhor e sei que Ele está 

trabalhando!! Que Senhor maravilhoso nós servimos!! Eu não tenho ideia do que o 

Senhor tem em mente, mas eu sei que será um milagre!! Até hoje o meu marido ainda 

paga todas as contas e me mantém no seu plano de saúde. Ele também me dá 

dinheiro para gastar. Uma forma melhor de colocar isso seria dizendo que o Senhor tem 

me abençoado tão generosamente através do meu marido que continua fazendo todas 

estas coisas!! 

 

O Senhor me guiou a garantir que eu doe dez por cento de todo o dinheiro que meu 

marido me dá ao seu ministério. Vocês o receberão pelo correio em alguns dias. Agora 

eu ganhei de presente ou consegui comprar todos os materiais do RMI que faltavam. Eu 

assisto a todos os vídeos que tenho todos os dias durante o dia inteiro. Eu não fazia 

a menor ideia de como isso iria me beneficiar e o quanto me ajudaria! 

 

Eu encorajo a todas a mergulharem em todo e qualquer material do RMI que vocês 

puderem obter e também na PALAVRA!! Eu encontrei uma amiga através da 

Comunidade do RMI (embora eu não conduza a classe, o grupo se reúne em minha casa 

todas as semanas), e nós duas passamos horas nos derramando sobre as Escrituras, 

usando as nossas novas Concordâncias e diferentes versões da Bíblia. Com todas estas 

coisas em minha vida e em minha mente, não há muito espaço para o inimigo trabalhar, 

mas quando alguma coisa acontece, a Escritura é a primeira coisa que me vem à mente! 

É maravilhoso poder dizer ao inimigo, “Está escrito!!” 
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A fé realmente vem pelo ouvir e pelo ouvir a Palavra de Deus!! “Logo a fé é pelo ouvir, 

e o ouvir pela palavra de Cristo.” (Rm 10:17). Eu dividi o Salmo 119 e leio um pedaço 

dele todos os dias junto com os Salmos e Provérbios como o RMI recomenda, e 

acrescentei dois capítulos do Velho e do Novo Testamento à minha leitura diária. A 

Palavra do Senhor realmente é aquilo que é dito em Hebreus 4:12, “Pois a palavra de 

Deus é viva e eficaz, e mais afiada que qualquer espada de dois gumes; ela penetra até o 

ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e intenções do 

coração.” 

 

Todas estas bênçãos vieram da obediência em enviar uma pequena doação de 5 dólares 

que eu não sabia nem se iria ajudar alguém ou ao ministério, mas o Senhor queria que 

eu enviasse, então eu assim o fiz. O Senhor é tão maravilhoso e nós realmente vamos de 

benção em benção quando caminhamos em obediência! Malaquias 3:10, “Trazei todos 

os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei 

prova de mim, diz o SENHOR dos exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu, e não 

derramar sobre vós tal bênção, que dela vos advenha a maior abastança.” e João 1:16, 

“Pois todos nós recebemos da sua plenitude, e graça sobre graça.” 

 

Muito obrigada pela sua fidelidade ao Senhor e por doar tanto de si mesma para as 

pessoas que te procuram através deste ministério. Você tem ajudado a mim e a minha 

família muito mais do que eu conseguiria expressar. Eu também louvo e agradeço ao 

Senhor por me guiar até aqui e por tudo que Ele tem feito por mim. Eu comecei esta 

jornada com o objetivo de restaurar o meu casamento, mas encontrei amigas 

maravilhosas e o mais importante encontrei o SENHOR que me deu um novo coração, 

uma nova vida, e uma nova autoestima baseada Nele e não em meu casamento, nas 

outras pessoas, e em falsos ídolos. Eu não tenho o dom de escrever para expressar o que 

realmente estou sentindo e tudo que tem me acontecido. As palavras verdadeiramente 

são inadequadas. 

 

As Bênçãos de Deus, 

 

Terri no Tenessee 

 

P.S. 

 

Eu gostaria também de me desculpar por todos os relatórios de louvor que enviei antes 

de chegar a este ponto em minha jornada de restauração. Eu tremo quando penso neles. 

O Senhor me mudou taaanto! Obrigada pelo seu amor e pelo apoio. Este ministério e 

todas as suas famílias estão em minhas orações. 

 

Ninguém verá o Senhor. “Esforcem-se para viver em paz com todos e para serem 

santos; sem santidade ninguém verá o Senhor.”— Hebreus 12: 14-15 
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Se você deseja agir como o Senhor agiu (Jesus era totalmente inocente) lembre-se de 

que Ele “não abriu a boca para se defender”. (1 Pedro 2:23). E quando te perguntarem 

você terá uma boa oportunidade para abençoar o seu esposo, e não para defender a si 

mesma. 

 

“Sim, os teus testemunhos são o meu prazer; eles são os meus conselheiros.”— Salmos 

119: 24. Use o testemunho de Caroline para te aconselhar, como ela disse: 

 

“Quando falamos sobre dinheiro ou custódia ao longo daquelas duas horas, Deus fechou 

a minha boca e eu só a abria quando tinha alguma coisa fabulosa para dizer a respeito 

do meu marido: sua integridade, sua enorme capacidade de adquirir lucros, seu cuidado 

com as crianças, e a sua maneira responsável de prover as nossas necessidades e 

administrar o nosso dinheiro!” 

Você não deseja que o seu marido enxergue Jesus em você como o marido de Caroline 

viu nela? Mas a maioria de nós apaga a obra do Espírito Santo quando fazemos as 

coisas que “queremos” ao invés daquilo que “devemos”. Faça à maneira do Senhor— 

funciona de verdade! 

Livrar-se. “Livrem-se de toda amargura, indignação e ira, gritaria e calúnia, bem como 

de toda maldade.” (Ef 4:31). Se você tiver um advogado, não há dúvida de que haverá, 

ou já esteja havendo, difamação. O divórcio se trata disso e é por esta razão que as 

pessoas usam advogados para representá-las. Você deve se livrar de tudo isso. Você não 

pode controlar o que o seu advogado dirá ao seu cônjuge ou ao advogado dele. Ele ou 

ela irão te aconselhar sobre assuntos legais, mas esta é uma batalha espiritual, ninguém 

vai vencê-la na carne. E não se engane, não importa se o seu advogado seja “Cristão” ou 

não— todo “socorro do homem é inútil!” (Sl 108:12). Você já leu isto em dos 

testemunhos anteriores, lembra? 

Inútil é o socorro do homem. “Dá-nos ajuda contra os adversários, pois inútil é o 

socorro do homem.” (Sl 108:12). O RMI tem recebido inúmeros testemunhos de todas 

as maneiras pelas quais as pessoas tentam livrar a si mesmas, somente para descobrir 

que embora o juiz decrete uma certa quantia de dinheiro ou medidas de proteção, a corte 

não é capaz de fazer com que o seu cônjuge pague (ou proteger você da vingança ou da 

agressão física causadas pela raiva que o divórcio traz)! 

O aumento da violência física tem crescido. Hoje o RMI recebe muitos questionários 

que contam histórias terríveis de maridos que tentaram matar suas esposas após de 

discutirem ou quando elas simplesmente não deixam ir. Há programas de televisão que 

seguem esse tópico já que ele continua a crescer. 

A mídia também tem dado muita atenção àqueles que não pagam a pensão dos filhos. 

Você com certeza ouviu histórias de homens que vieram atrás de suas esposas para se 

vingar de forma violenta— e a polícia não pôde ajudá-las! Mesmo com proteção 

policial, mulheres, ex-esposas e mães são assassinadas devido à raiva e vingança. POR 

FAVOR, permita que Deus incline o coração do seu marido (Pv 21:1) ao invés de usar o 

sistema legal para forçá-lo a fazer algo que ele não queira fazer. 
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O seu esposo não necessita de punições rígidas; que tolice a nossa pensar que isso irá 

ajudar! O que os homens e as mulheres precisam é de um novo coração — um novo 

coração que irá amar a você e/ou os seus filhos. “Darei a vocês um coração novo e 

porei um espírito novo em vocês; tirarei de vocês o coração de pedra e lhes darei um 

coração de carne.” (Ez 36:26). E a maneira de ajudar esta promessa de um novo 

coração se cumprir é com esta outra promessa: “Quando os caminhos de um homem [os 

seus caminhos] são agradáveis ao Senhor, ele faz que até os seus inimigos vivam em 

paz com ele.” (Provérbios 16:7). Todos os testemunhos neste livro e nos livros Pela 

Palavra do Seu Testemunho provam que isto é verdade! 

Embora Deus tenha usado o meu marido como fonte de renda para mim durante o 

primeiro divórcio, desta vez Ele permitiu que eu olhasse somente para ELE nas minhas 

dificuldades financeiras. Tantas mulheres queixam-se que seus maridos não estão 

ajudando, quando de fato, tudo que uma mulher precisa vem do Senhor. Certo? Vocês 

homens, que estão em busca de restauração, muitas vezes reclamam ainda mais quando 

são “forçados” a ter que pagar uma soma em particular pensando que vocês terão que 

trabalhar para pagá-la. Que tolice pensar assim porque Ele nos diz que Ele é quem quer 

prover, até mesmo enquanto dormimos! 

“Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão de dores, pois ele 

supre aos seus amados enquanto dormem.” (Salmos 127:2). 

Acredite neste verso de todo o coração, o Senhor escolheu este tempo para mostrar que 

este princípio é verdadeiro em minha vida e na vida de outras mulheres cujos maridos 

começaram a não pagar pensão. Qual foi o resultado? Nós descobrimos que tínhamos 

MAIS, e não menos, do que antes. Não tínhamos apenas o suficiente, tínhamos em 

abundância — a maioria de nós acabou com mais do que possuía antes — antes do 

divórcio! E nenhuma de nós pode explicar como isso aconteceu; simplesmente 

confiamos no nosso novo Marido. 

Nós não somente temos mais, mas no que diz respeito a presentear os meus filhos, nos 

aniversários e Natal por exemplo, eu dou muito mais a eles do que o meu ex-marido 

porque a minha Fonte é o Senhor, e a Sua fonte é infinita! Não faz mesmo nenhum 

sentido, mas tem acontecido sempre e significa muito para os meus filhos, que, a 

propósito, estão sempre observando tudo. 

Meu ex-marido, que agora já se casou novamente, está em uma família com duas fontes 

de renda. Além disso, a esposa dele recebe pensão para os filhos dela do seu ex-marido 

e o meu ex-marido não paga pensão para os nossos filhos. Então, para diminuir ainda 

mais as minhas probabilidades (porque Deus quer mostrar que nada é impossível para 

Ele), meu ex-marido, que visitou os meus filhos enquanto eu estava em Hong Kong, 

veio em casa e destruiu o estoque de livros impressos (após eu ter iniciado uma 

companhia de livros Cristãos para nos auxiliar porque perdemos a nossa renda quando 

ele foi embora). Isto significa que eu basicamente fiquei SEM RENDA NENHUMA, e 

ainda assim eu continuei a ser constantemente abençoada e, como resultado, fiquei em 

posição de abençoar os meus filhos!! 

Quando você olha para o seu marido, para os tribunais ou para qualquer pessoa (mesmo 

que seja tentando descobrir como VOCÊ MESMA poderia ganhar o dinheiro que 
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precisa), você perderá aquilo que o Senhor anseia para fazer por você! Ele é Aquele que 

nos dá enquanto estamos dormindo. Não é algo que você trabalha para conseguir, é um 

presente — assim como a salvação é para todos que acreditam e anseiam somente por 

Ele! Não podemos trabalhar para sermos salvos, é um dom gratuito. 

Buscar refúgio no Senhor. “É melhor buscar refúgio no Senhor do que confiar nos 

homens.” (Sl 118:8). Um advogado não pode substituir o Senhor. Um Cristão pode ter 

um advogado e a proteção do Senhor, ou essas duas coisas estão em oposição uma 

contra a outra? Aqui está a sua resposta, “Maldito é o homem que confia nos homens, 

que faz da humanidade mortal a sua força. Mas bendito é o homem cuja confiança está 

no Senhor, cuja confiança Nele está.” (Jeremias 17: 5-8). 

Nós descobrimos que quando se trata de divórcio ou custódia de filhos você pode ser 

abençoada confiando no Senhor ou amaldiçoada pelo que você ou o seu advogado 

podem fazer ao apelar para os tribunais e juízes. Você terá que por fim se decidir. Eu 

decidi da primeira vez que eu certamente perderia se tentasse lutar contra o meu marido. 

Eu poderia ter ganhado mais dinheiro, mas felizmente, eu desejava o Senhor mais do 

que os bens terrenos— eu queria mais Dele! E desde que eu tivesse a Ele, tudo mais me 

seria acrescentado! (Mateus 6:33). 

Agora, “Parem de lutar! Saibam que eu sou Deus!” (Salmos 46:8-10). Aqui está outro 

testemunho para encorajar você! 

Obrigada, Deus por todas as Suas Maravilhosas Obras em minha Vida! 

Como alguém pode começar a expressar a completa alegria e paz que vêm ao se 

caminhar em obediência a Deus? As palavras parecem inadequadas e ainda assim, com 

todas as bênçãos e respostas de oração em minha vida, eu sei que preciso encontrar uma 

maneira de escrever sobre a onipotência de Deus, a Sua fidelidade e o Seu poder em um 

relatório de louvor. 

Nas últimas cinco semanas minha vida foi completamente transformada. Eu 

experimentei uma dor, uma ruína, um sofrimento tão grande, mas Deus removeu tudo 

isso e me fez nova. Uma noite meu marido me disse as palavras mais doces que eu 

poderia imaginar ouvir, quando ele mais uma vez falou comigo sobre a sua própria dor e 

sofrimento causados por eu ter sido uma mulher contenciosa, manipuladora e 

insubmissa. Ele disse, “Como alguém pode se divorciar da pessoa mais agradável que 

existe neste mundo? Você mudou tanto!”. 

Embora meu marido estivesse na nossa casa, ele não estava planejando ficar, e me disse 

como me odiava, que não me amava mais, e que havia uma outra mulher que “gostava 

dele exatamente do jeito que ele era”! Ele não queria mais nada comigo e estava 

decidido a se divorciar. 

Nestas últimas cinco semanas eu confessei a ele o meu fracasso, e ele respondeu que “o 

passado ficou para trás, e que podemos seguir em frente a partir de agora.” Ele 

conversou comigo sobre a importância de Deus em sua vida, e eu não tentei fazê-lo 
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pensar da mesma maneira que eu penso, ou acreditar no que eu acredito. Glória a Deus, 

eu agora consigo ouvir e ficar calada. Isto por si só é um milagre imenso. 

Ele fica FELIZ quando está perto de mim; ele me fala que estou linda e antes ele havia 

me dito que eu não o atraía em absolutamente nada. Ele procura a minha companhia ao 

invés de me evitar. Nós voltamos a ter intimidade física como uma só carne, embora ele 

tenha dito que nunca mais poderia fazer amor comigo novamente, que todos os seus 

sentimentos haviam desaparecido, e que ele não sentia mais desejo por mim. 

Ele assumiu completamente as finanças da nossa família depois que eu confessei como 

me sentia sobrecarregada e inadequada neste aspecto. Ele é o cabeça do nosso lar agora. 

Eu discuto todas as coisas com ele e não tomo decisões contra a vontade dele ou sem a 

sua orientação. 

Ele viaja a trabalho e Deus ouviu as minhas orações providenciando um trabalho perto 

de casa, e até atrasando o seu próximo trabalho (na cidade onde a OM mora) por várias 

vezes, nos dando mais tempo para ficarmos juntos e mais oportunidades para que eu 

seja submissa e mostre a ele as mudanças que Deus está fazendo em mim. Deus me deu 

paz de espírito. Ele tem me feito capaz de lidar com a incerteza, porque nós não 

conversamos sobre a OM de maneira nenhuma, e nem eu faço qualquer referência  à 

existência dela. Felizmente eu já havia lido os seus livros e conheci o princípio de 

ganhar sem palavras através do livro Uma Mulher Sábia. Glória a Deus!!! 

Depois de ter me dito que odiava o nosso lar, e que detestava passar tempo em casa, que 

evitava o máximo possível ter que voltar, ele agora se interessou pela nossa casa. Em 

uma das nossas dolorosas conversas, eu disse a ele que estava disposta a vender a nossa 

casa e me mudar para uma outra já que ele estava tão infeliz lá. Ele respondeu que 

estava pensando em talvez aumentar a cozinha e que, de fato, ele não gostaria de morar 

em outro lugar, já que ele gosta da localização, da casa e da vizinhança. Deus está 

trabalhando da maneira mais incrível. Às vezes eu me sinto fisicamente fraca quando 

penso na imensa maravilha de tudo que está acontecendo.  

Tenho cuidado do meu marido completamente. Ele fez uma cirurgia recentemente e 

ficou doente com uma virose estomacal e foi um prazer, uma alegria mesmo cuidar dele 

em tudo que ele precisou. Não me sinto mais exausta, ressentida ou mal humorada. Eu 

encontro alegria completa em cuidar do meu marido e da minha família porque eu sei 

que estou sendo obediente a Deus. Não há sensação melhor do que a de se estar 

caminhando com nosso Pai poderoso. Eu louvo a Deus e agradeço a Ele pelo sofrimento 

que eu passei que me levou ao arrependimento, e por Ele ter me amado tanto e ter 

perdoado os meus pecados e me feito uma nova pessoa. 

Meu marido começou a fazer pequenas coisas por mim... descer com a roupa que 

precisa ser lavada, preparar meu café da manhã, fazer chá para mim, ir comigo às 

compras, voltar para casa cedo, perguntar como eu dormi, se eu estou com frio, 

pequenos gestos que há anos ele não fazia. Eu não fico mais ESPERANDO que ele faça 

estas coisas, mas me alegro quando vejo Deus transformando o seu coração de pedra em 

um coração de carne. Ele ainda não diz que me ama, mas ele age de um jeito amoroso, 

ri e me abraça. Eu sei que Deus me ama completamente, e que a Sua vontade será feita. 
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Porque o nosso maravilhoso Deus odeia o divórcio, como as Escritura nos diz, e Ele 

criou a mim, assim como criou Eva, como uma ajudadora “adequada” para o meu 

marido. Obrigada, Deus, por todas as Suas maravilhosas obras em minha vida! 

Ginger em Louisina, casada 

Não É Tarde Demais 

Nada é impossível. Algumas de vocês leram o meu livro Minha Jornada de 

Restauração após terem participado do divórcio, ou talvez tenham até mesmo instigado 

esse divórcio e agora se arrependeram— e acreditam que para vocês não há mais 

esperança devido aos erros que cometeram. 

Se você foi uma peça chave no processo de divórcio, nem tudo está perdido. 

Simplesmente peça perdão ao Senhor e em seguida peça também ao seu cônjuge. 

Demonstre o seu desejo de ter a família unida desistindo de toda e qualquer ação legal 

ou qualquer medida de proteção. Assim Deus poderá começar a curar o seu 

relacionamento neste exato momento porque “para Deus todas as coisas são possíveis” 

(Mateus 19:26). 

Eu repito, se você tem um advogado, dispense a ele/ela imediatamente se você quiser ter 

o Melhor para te defender e te abençoar. E então ore, “Senhor, não há ninguém como 

Tu para ajudar os fracos contra os poderosos. Ajuda-nos, ó Senhor, ó nosso Deus, pois 

em Ti pomos a nossa confiança, e em Teu nome viemos contra este imenso exército. Ó 

Senhor, Tu és o nosso Deus; não deixes o homem prevalecer contra Ti.” (2 Crônicas 

14:11). 

Difícil de conquistar. Se você já passou pelo divórcio, então provavelmente seu 

cônjuge sente amargura, ressentimento e uma raiva extrema em relação a você. Ore para 

que o Senhor perdoe as suas transgressões e apague as más lembranças que ele/ela 

tenham e as substitua por lembranças de bons pensamentos. Passe mais tempo com o 

Senhor do que o tempo que você passa fazendo qualquer outra coisa ou com qualquer 

outra pessoa, porque isso fará com que você se torne mais doce (mais uma vez, a doçura 

no falar aumenta a persuasão das palavras) com todo mundo, incluindo o seu ex-

cônjuge. E se as coisas não melhorarem imediatamente, lembre-se, “O irmão ofendido é 

mais difícil de conquistar do que uma cidade forte; e as contendas são como ferrolhos 

de um palácio.” (Provérbios 18:19). 

Em vez de perseguir o seu cônjuge mantenha os seus olhos no Senhor e o seu coração 

nas mãos DELE. Se Jesus se tornar tudo que você quer e tudo que você precisa, e você 

começar a buscá-Lo fervorosamente, logo ele/ela vai começar a te perseguir! 

Simplesmente permita que a sua mudança comece a atrair o seu cônjuge. Fale com 

gentileza, e deixe que ele/ela saiba como você se sente através do seu olhar, bem, você 

sabe, daquele jeito que você o/a conquistou da primeira vez. Agora se você realmente 

quer que seu cônjuge te persiga, como uma mulher apaixonada pelo Senhor, você se 

tornará ainda mais atraente. 
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Os Desejos do Seu Coração 

A uma certa altura, como acontece com muitas que enfrentaram o divórcio e começaram 

a perseguir o Senhor ao invés do seu ex-marido, pode ser que você também tenha 

chegado a um ponto em que começou a desejar o Senhor permanentemente como seu 

Marido e não queira mais a restauração e o seu ex-marido. Algumas mulheres me dizem 

e escrevem para o RMI contando que isso faz com que se sintam culpadas, como eu 

mesma me senti. 

Para vocês, homens, pode ser diferente. O apóstolo Paulo escreveu a este respeito em 1 

Coríntios 7:1-2, 7-9, “Quanto aos assuntos sobre os quais vocês escreveram, é bom que 

o homem não toque em mulher, mas, por causa da imoralidade, cada um deve ter sua 

esposa... Gostaria que todos os homens fossem como eu; mas cada um tem o seu 

próprio dom da parte de Deus; um de um modo, outro de outro. É bom que permaneçam 

como eu. Mas, se não conseguem controlar-se, devem casar-se, pois é melhor casar-se 

do que ficar ardendo de desejo.” 

Da primeira vez em que enfrentei o divórcio ficou muito claro que o desejo de Deus 

para mim era que eu O buscasse para ter o meu casamento restaurado. E depois, devido 

à minha restauração, eu fui abençoada com mais filhos e encontrei o RMI! Assim como 

Erin, desde a época em que eu era uma garotinha o desejo do meu coração era ter uma 

grande família, exatamente como as nossas mães tiveram. Minha restauração também 

fez com que eu encontrasse um ministério do qual eu pudesse fazer parte e ajudar a 

divulgar na minha própria comunidade e na minha igreja. Se eu não tivesse permitido 

que o Senhor fizesse aquilo que ELE queria fazer, restaurar meu casamento da primeira 

vez, eu não teria cumprido o chamado que Ele tinha na minha vida. 

Desta vez as coisas foram totalmente diferentes. Agora eu sabia a diferença entre estar 

sozinha com Ele (durante aqueles dezoito meses em que meu marido esteve fora da 

primeira vez), e ter um marido depois que fomos restaurados. Honestamente nenhum 

homem pode se comparar ao tipo de Marido que o Senhor conseguiu ser para mim— 

ninguém! Então desta vez eu implorei ao Senhor para não restaurar o meu casamento 

para que eu pudesse ser somente Dele!! 

“Meu Amado é meu e eu sou Dele... Quando encontrei aquele a quem o meu coração 

ama,eu o segurei e não o deixei ir... Porque eu estou doente de amor.”(Cantares 3: 2-

4; 5:8). 

Se eu tive medo de ser vista como aquilo que o mundo vê como uma mãe solteira? Não. 

“No amor não há medo; ao contrário o perfeito amor expulsa o medo...”(1 João 4:18). 

“‘Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês’, diz o Senhor, ‘planos de 

fazê-los prosperar e não de lhes causar dano, planos de dar-lhes esperança e um 

futuro.’” (Jeremias 29:11). 

Com o desejo no meu coração de ser só Dele precisei passar por muitas outras fornalhas 

e atravessar águas que eu estava certa de que me afogariam. Mas no fim, e enquanto 

tudo estava acontecendo, eu experimentei uma paz sobrenatural e bênçãos tantas que 

não podem nem ser contadas. 
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“Quando você atravessar as águas, eu estarei com você, quando você atravessar os rios, 

eles não o encobrirão. Quando você andar através do fogo não se queimará; as chamas 

não o deixarão em brasas.” Isaías 43:2. Será que eu sou a única pessoa que se sente 

dessa maneira? Aqui estão alguns testemunhos de que eu não estou sozinha: 

Com tantas mulheres conhecendo o Senhor e vivendo como a Sua noiva, o RMI está 

vendo muito mais casamentos sendo restaurados, mas também muitas mulheres 

ansiando por aquele tempo em que elas eram somente Sua noiva. 

 

“Eu estava Bem Melhor Antes do que Agora” 

Faz um mês que meu casamento foi restaurado e eu tenho estado muito feliz, meu 

marido e eu estamos muito apaixonados. É muito mais do que meu coração desejou para 

a restauração do meu casamento. Mas, mesmo estando assim tão feliz, está faltando 

alguma coisa e eu sei exatamente o que é... Meu Primeiro Marido. Meu coração, mente 

e espírito (na correria do trabalho, minha casa, meu marido, minha filha, lavar, passar, 

cozinhar, limpar) anseia, palpita pelo meu Marido e nós dois queremos voltar ao que 

tínhamos antes: meu tempo sozinha com Ele, conversando com Ele, ouvindo-O falar 

comigo. Uma vez que você conheça ESTE maravilhoso MARIDO não há mais como 

voltar atrás. 

Quando você O BUSCAR Ele se mostrará a você como fez comigo. Eu li a mensagem 

“E Agora?” que o RMI me enviou depois que enviei meu testemunho de casamento 

restaurado. Foi isso que o Senhor me mostrou e é tão engraçado, haha, porque antes de 

chegar aqui neste ministério eu costumava orar este mesmo versículo desesperada e 

fervorosamente para o meu (então) ex-marido— que estava vivendo com a OM!! 

Oséias 2:7, “Ela (eu costumava dizer “ele” ou o nome do meu marido) correrá atrás dos 

seus amantes, mas não os alcançará; procurará por eles, mas não os encontrará. Então 

ela dirá: ‘Voltarei a estar com o meu marido como no início pois eu estava bem melhor 

do que agora.’” 

Naquela época eu orava desesperadamente pelo meu marido, para que quando ele 

corresse atrás das suas amantes ele não as encontrasse, para que ele as procurasse e não 

as encontrasse. E AGORA EU SEI, aquele versículo era para mim, sim para mim!! O 

que me despertou foram as palavras “Voltarei a estar com meu marido como no início 

pois eu estava bem melhor do que agora.”! 

O tempo que passei divorciada, olhando para trás vejo que “eu estava bem melhor do 

que agora”. Meu relacionamento com meu Marido era idílico, eu vivia para Ele, passava 

tanto tempo com Ele. Eu O amava e Ele me amava; foi um tempo tão especial, glorioso, 

foi magnífico, maravilhoso!   Eu amei!!!! 

Senhoras, eu quero encorajá-las a aproveitar o seu tempo com o seu Marido (enquanto 

ele durar), porque antes que você se dê conta, se você se apaixonar pelo seu MC e 

deixar ir o seu MT, o seu casamento estará restaurado e você ansiará pelo tempo que 

tinha com Ele antes. 
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Eu louvo a Deus por me mostrar como era melhor para mim antes do que é agora, 

porque a minha atenção e o meu foco estavam Nele e em como Ele me ensinou através 

do RMI a colocá-Lo em primeiro lugar. “Contra você, porém, tenho isto: você 

abandonou o seu primeiro amor.” Apocalipse 2:4. 

Deus é tão maravilhoso e está tão em sintonia com você quando você ora que Ele te 

mostra coisas grandiosas e insondáveis. 

Jeremias 33:3 “Clame a Mim e Eu responderei e lhe direi coisas grandiosas e 

insondáveis que você não conhece.” 

Estou feliz de poder correr e pular nos braços do meu Marido, o Seu amor é 

maravilhoso!! 

~ Sonnette na África do Sul 

 

“Sentindo Falta de Estar Sozinha Após a Restauração” 

“Foi-me bom ter sido afligido, para que aprendesse os teus estatutos.” Salmos 119:71 

Esta Escritura se tornou um tema ressoante durante a minha Jornada de Restauração. Eu 

nunca pensei em minha vida que eu daria graças ao meu MC por permitir que a aflição 

entrasse em minha vida. Mas se não fosse pela minha aflição conjugal, eu nunca O teria 

conhecido como meu Senhor, Salvador, Marido Celestial, Protetor, Provedor e Amigo. 

Eu não teria aprendido a colocar a minha completa e total confiança Nele e certamente 

não teria conhecido o princípio do dízimo. Durante o ano passado eu tive o privilégio de 

testemunhar o meu MC agir de maneiras inimagináveis. Eu sou privilegiada por ter tido 

a oportunidade de caminhar por esta peregrinação com mulheres notáveis neste 

ministério. Eu aprendi tanto e experimentei uma proximidade com Ele que fiquei 

surpresa quando Ele decidiu Restaurar o meu casamento. 

Sim, minhas queridas, doce e amadas irmãs, eu estou restaurada! Eu pensava que eu iria 

gritar isso de cima dos telhados, mas o fato é que eu agora percebo que vou sentir falta 

de ficar sozinha em paz com Ele. É uma experiência tão desafiadora passar pela 

transição de estar totalmente imersa em nosso MC para agora estar restaurada e voltar a 

ser uma esposa. Desta vez eu estou totalmente comprometida a construir a minha casa 

sobre A Rocha e me submeter à orientação do meu MT. Isto tem sido uma benção 

tremenda e eu estou tão grata por ter sido guiada a este ministério. 

Eu quero louvar ao meu MC por todas vocês. Obrigada por me permitirem o privilégio 

de testemunhar como Ele está agindo em suas vidas. Obrigada por compartilhar as suas 

dificuldades, louvores e avanços, e por ouvirem quando eu compartilhei as minhas. 

Obrigada pela sua disposição em se submeter ao Seu chamado e por serem 

humildemente transparentes ao longo das suas jornadas. 

Continuarei a BD porque ainda preciso completar os meus cursos, mas eu vou me 

submeter à Sua orientação e seguir para onde esta jornada me levar. Eu amo muito a 

todas vocês, e continuarei a orar por vocês e a louvar ao nosso MC por suas vidas. 

~ Cierra no Kentucky 



Capítulo 15 

 

Seguir em Frente ou Avançar 
 

Levanta a tua vara 

—Êxodo 14:16 

 

 

Muitas de vocês podem estar se perguntando, “Há vida após o divórcio?” 

Absolutamente! Há uma vida maravilhosa após o divórcio, contanto que você mantenha 

os seus olhos no Senhor e busque a vida abundante que Ele tem para você— como a 

Sua noiva. 

Aqui está um bilhete de uma senhora que é membro do RMI e que mora no Texas com 

as suas três filhas pequenas. 

Querido RMI, 

Oh, como eu amo Jesus. Nenhuma palavra pode expressar o quanto Ele é querido ao 

meu coração. Eu sei que vocês compreendem o que eu estou dizendo— embora muitas 

pessoas não consigam entender. As suas vidas e as mensagens semanais têm me 

inspirado a viver a vida que eu nunca pensei que pudesse ser possível se alcançar 

APÓS o divórcio. 

Tina no Texas 

A vida abundante nem sempre (provavelmente nunca se formos honestas aqui) é a vida 

que nós “pensamos” que queremos. Eu sempre quis ser uma mãe e permanecer no meu 

lar. Eu queria uma vida de obscuridade. Eu amava ficar em casa e nunca saía muito. 

Esta era a vida à qual eu tentei me agarrar e implorava a Deus para ter. Mas a Sua vida 

abundante, a vida que você e eu fomos criadas para viver, não é o tipo de vida à qual 

nós provavelmente estamos tentando nos agarrar a qualquer custo! 

Eu fui divinamente criada para ministrar para um pequeno grupo de mulheres, “em 

tempos como estes” e para isso eu tenho tido que viajar ao redor do mundo e recebo 

convites constantes como oradora. Embora eu tenha entregado a minha vida a Deus 

ainda muito jovem e feito Jesus “Senhor da minha vida”, eu sabia que eu não pertencia 

a mim mesma porque Ele me comprou por um preço— Ele derramou o Seu sangue para 

que eu pudesse viver. E mesmo que eu tenha dito que Ele era o meu Senhor, e 

obedecesse a cada mandamento, princípio e orientação Sua, eu ainda estava tentando me 

agarrar àquilo  que eu pensava que me faria feliz! 

Quando fui amadurecendo espiritualmente eu escolhi deixar ir o que eu pensei que me 

faria feliz e me agarrei Àquele que eu sabia que me faria feliz— o Senhor, meu novo 

Marido. Cada novo dia, cada novo ano me levam (e à minha família também) para um 
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nível espiritual mais alto e temos mais alegria em nossas vidas! E mesmo sabendo que 

eu ainda não “cheguei lá”, estou um pouquinho mais adiante em minha vida; estou 

finalmente em uma posição de total e completa entrega. Começou comigo tendo que 

enfrentar o divórcio uma segunda vez, as dívidas que me foram deixadas, as 

necessidades das mulheres ao redor do mundo (após eu ter iniciado o trabalho primeiro 

em minha igreja e depois na minha comunidade), e tendo que sair da minha zona de 

conforto e começar a viver a vida abundante que Deus sempre teve para mim todo o 

tempo! 

E agora ela está para ser completada, após eu ter saído desta situação sem nada além do 

que pudesse caber em duas malas e uma bolsa para ir viver na Europa. Todos os meus 

bens temporais, todas as pessoas que eu amo, todos os meus pertences— tudo foi agora 

entregue a uma outra pessoa para que eu ficasse livre para permitir que o Senhor me 

guiasse para a vida que Ele me prometeu quando me mostrou da primeira vez que existe 

uma vida abundante a qual Ele morreu para dar a mim e a você!  

Deus agora está concedendo os desejos do meu coração, desejos que Ele colocou lá, e 

eles não são as mesmas coisas que eu tinha em mente, coisas que por anos coloquei em 

minha cabeça. E o seu futuro, aquele que Ele colocou em seu coração, é tão incrível que 

irá parecer “bom demais para ser verdade” e certamente parecerá que “não é para você”! 

Eu posso continuar viajando (algo que sempre odiei fazer) pelo resto da minha vida, 

quem sabe, mas o meu coração está cheio de uma alegria que transborda! Meus filhos 

estarão a milhas de distância (do outro lado do mundo), mas eu sei que o seu Pai 

celestial está cuidando deles, porque Ele é o meu Marido; portanto, Ele é o Pai deles e 

sempre estará com eles. E Ele sempre e para sempre irá “cercá-los com favor”, assim 

como Ele tem feito em nossas vidas desde que eu comecei a buscá-Lo acima de tudo o 

mais. 

“Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e 

habitarei na casa do SENHOR por longos dias.” (Salmos 23:6). 

E devido à minha obediência em entregar a minha vida ao Senhor, especialmente por 

aceitar viajar sendo eu uma pessoa simples e caseira, as chuvas de bênçãos (financeiras 

e de oportunidades) estão se abrindo e sendo derramadas sobre toda a minha família, 

sobre o meu ministério para mulheres e sobre mim! O mesmo acontecerá quando você 

entregar a sua vida e esperar pelas bênçãos que Ele tem guardada para você. “Olho 

nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou 

para aqueles que o amam.” (1 Coríntios 2:9). 

 

Seguir em Frente 

Uma vez que o divórcio seja oficializado, muitas pessoas amigas e membros da família 

tentarão te encorajar a “seguir em frente”. Aqueles que nos amam, ou que acreditam que 

sabem o que cada um deve fazer, irão continuar te pressionando. Então, ao invés de se 

colocar em uma posição para receber mais pressão de amigos bem intencionados e entes 

queridos, eu encorajaria você a “concordar” com eles e seguir em frente desenvolvendo 
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um relacionamento mais íntimo com o Senhor! Nunca se sabe o que Ele tem guardado 

para vocês dois mais à frente.  

Você não precisa ser específica quando te perguntarem, mas um relacionamento com o 

Senhor é a única coisa que te dará um futuro brilhante e que irá curar toda a dor e 

solidão que você sinta. 

Hoje a maioria das pessoas (família, amigos e colegas de trabalho) acreditam que seja 

importante encontrar a “si mesma”ou tirar um tempo para “você mesma”. Contudo, a 

única maneira de encontrar felicidade real, e alegria— uma alegria que ninguém pode 

tirar de você, é descobrir de verdade quem você é no seu relacionamento com o Senhor. 

Aprender o que significa a alegria de ser a Sua noiva e não a esposa de alguém. 

Outro benefício de concordar é que enquanto o seu ex-cônjuge tiver qualquer suspeita 

de que você ainda deseja ter a ele/ela de volta, e ainda não deixou ir o seu casamento, 

você o/a verá ainda mais comprometido com a mulher ou com o homem por quem você 

foi trocada! E mesmo que este relacionamento acabe eles ainda continuarão com raiva e 

agindo com maldade em relação a você. E como eu disse antes, se você perseguir ao 

Senhor, o seu ex irá começar a te perseguir, e a te atrair, em vez de ser a situação 

contrária! Eu sei. 

Isso aconteceu dias após o meu divórcio ser finalizado; na verdade aconteceu até antes 

mesmo disso! Pensando bem, aconteceu um dia depois de nós dois termos assinado os 

papéis para que o divórcio fosse realizado. 

Meu marido começou a me dizer como eu estava linda, começou a resolver coisas para 

mim, e a me seguir pela casa quando ele ia visitar as crianças. Ele até colocava o seu 

laptop (que poderia ser usado em qualquer lugar na casa) ao lado do meu o dia inteiro! 

Devido à minha situação financeira e ao fato de ele estar sendo ainda muito influenciado 

pela  OP (as cordas o mantinham preso), ele foi forçado a se mudar para mais longe e ir 

viver com a sua mãe (no mesmo estado onde morava a OP). “As maldades do ímpio o 

prendem; ele se torna prisioneiro das cordas do seu pecado.” (Provérbios 5:22). Deus o 

levou para longe por uma razão, e parte dela foi a antecipação (ou eu deveria dizer, o 

horror) de ter que ficar distante dos nossos filhos e até mesmo de mim! Imagine isso! 

No dia anterior à sua mudança eu estaria viajando para falar para as mulheres em um 

outro estado e quando eu voltasse ele já teria ido. Sabendo que não me veria de novo, 

ele me ligou mais tarde naquela manhã para ver se poderíamos almoçar juntos. Eu 

brinquei, “Oh, um encontro?” e ele disse, “Sim, um encontro. Eu vou te buscar porque 

assim nós teremos mais tempo de conversar no carro.” E mais uma vez eu tomei a 

ofensiva, em vez de me encolher covardemente na defensiva, e perguntei se ele tinha 

alguma coisa séria para “conversar” comigo a respeito. Ele me assegurou que não. 

Contudo, senhoras, vocês e eu estamos dolorosamente cientes de que a maior parte dos 

homens não estão emocionalmente na mesma posição emocional que uma mulher, e 

também  de que eles não são capazes de “compreender” como certas coisas podem ser 

dolorosas para nós. É por isso que a Bíblia admoesta os homens a se darem conta disso. 

Em 1 Pedro 3:7 diz, “Do mesmo modo vocês, maridos, sejam sábios no convívio com 
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suas mulheres e tratem-nas com honra, como parte mais frágil e coerdeiras do dom da 

graça da vida, de forma que não sejam interrompidas as suas orações.” 

Somente quando os homens vivem “pelo espírito”, e são guiados por Ele, é que 

conseguem tratar a nós mulheres com “honra como um vaso mais frágil”. Esperar isso 

de um homem que não conhece o Senhor, ou que não fez de Jesus verdadeiramente o 

Senhor da sua vida (da maneira que nós fizemos), é simplesmente procurar por dor e 

desapontamento. 

Então, com isso em mente, mesmo com ele tendo “dito” que não queria conversar sobre 

nada sério, eu sabia que precisava me preparar. O Espírito Santo também já estava à 

minha frente porque eu fui guiada a jejuar aquela manhã. Quando chegou à nossa casa, 

ele entrou no meu quarto para ver se eu estava pronta e tirou um envelope que eu 

reconheci imediatamente porque ele sempre o guardava em segurança na primeira 

gaveta da sua cômoda. Era a primeira carta que eu havia escrito para ele, junto com uma 

foto minha que ele guardara por 24 anos. 

Como mencionei antes, eu mais uma vez tomei a ofensiva para não me deixar abater, e 

respondi com entusiasmo, “Oh, obrigada! Eu vou colocar esta foto no nosso álbum de 

família. As crianças provavelmente vão gostar de ver um dia. Mas eu não quero esta 

carta, e como você também não quer, eu vou jogar fora.” e atravessei o quarto e a joguei 

no lixo. Ao invés de eu ter ficado magoada, a pontada de dor foi no coração dele e não 

no meu. Eu sei que ele esperava que eu fosse guardá-la. 

Minha intenção não foi a de ferir ninguém. Meu objetivo é me certificar de que estou 

caminhando na perfeita vontade de Deus e apreciar a vida abundante que Jesus morreu 

para me dar. Quando caminhamos em Seu perfeito amor, isso afasta todo o medo e nós 

não mais derramamos lágrimas e não existe mais dor. 

Mais ou menos uma semana depois o Senhor me disse que para cada incidente há 

somente UM sofrimento, uma dor e uma vergonha associada a ele. Se nós 

estivermos desejosas de aceitar essa dor ou essa vergonha— ela é nossa! Mas se nós, 

através do direcionamento do Espírito Santo, nos recusarmos a aceitá-la, então ela 

voltará para o lugar a que pertence a fim de operar uma mudança na outra pessoa: nos 

nossos maridos ou mesma na OM. 

Da primeira vez eu estava mais do que disposta e assumir tudo!!! Toda a vergonha, dor, 

culpa, tudo que você puder imaginar— eu aceitei — todas as emoções negativas. O 

resultado disso foi eu me acorvadando em sofrimento na minha casinha, com medo de 

sair na rua (medo de esbarrar com “eles”). Eu me tornei prisioneira de toda aquela dor! 

Desta vez, glória a Deus, Ele me libertou!! E agora o desejo do meu coração é libertar a 

cada uma de vocês!!! 

Não é apenas para que possamos nos livrar da dor, mas a Bíblia diz que os pecadores 

precisam experimentar a “tristeza segundo Deus” que leva ao arrependimento! “A 

tristeza segundo Deus não produz remorso, mas sim um arrependimento que leva à 

salvação, e a tristeza segundo o mundo produz morte.” (2 Coríntios 7:10). 

Nosso objetivo é trabalhar com Deus e estar ciente de como Ele faz as coisas; é aprender 

a compreender os princípios da batalha espiritual que a maioria dos Cristãos não tem 
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ideia de como lutar corretamente. Não é simplesmente gritar com o diabo; é viver os 

princípios e as leis espirituais que foram usadas para criar o universo. 

Ao final do nosso “almoço/encontro”, ele me segurou no carro tentando encontrar 

coragem para me perguntar o que ele realmente queria dizer antes que eu viajasse no dia 

seguinte. E finalmente ele conseguiu dizer o que queria; meu ex-marido me perguntou 

se caso as coisas não dessem certo com a “outra pessoa” (significando a OP) se eu me 

casaria com ele de novo. 

Duas semanas depois do divórcio ter sido oficializado ele já estava me perseguindo 

ativamente, mas era o plano de Deus que ele não “me ganhasse de volta”. 

No dia anterior mesmo eu havia encorajado uma outra mulher que fora restaurada 

através de um email, porque ela estava passando pela mesma situação com o marido a 

deixando de novo para perseguir uma outra mulher diferente dessa vez. E eu a 

aconselhei a continuar dizendo ao Senhor que Ele era tudo que ela queria, que Ele era 

tudo que ela precisava e que somente ELE poderia fazê-la feliz. 

E por todas as coisas que eu havia passado estarem ainda “frescas” em minha mente, eu 

mesma tomei uma outra “dose” deste remédio. Tanto que eu me vi em meu cantinho de 

oração pedindo a Deus que sempre mantivesse as coisas “daquela maneira”! Naquela 

manhã eu fui dominada por um desejo ardente, “Por favor, permita que sejamos só Você 

e eu Senhor, reconsidere a respeito da restauração! Eu estou tão feliz com nós dois 

sozinhos!” 

Então, quando meu ex-marido me fez aquela pergunta, sem nem pensar (mas claramente 

guiada pelo Senhor) eu disse, “Não, eu nunca mais quero me casar.” Ele meio que riu e 

disse (ele estava ciente dos princípios ministeriais do RMI que eu ensinava em nossos 

estudos Bíblicos) que eu só estava dizendo aquilo para que ele não pensasse que eu o 

estava perseguindo. Que eu era obrigada a dizer “não” para seguir os princípios que eu 

mesma ensinava. 

Eu assegurei a ele que não, que aquilo era o que eu verdadeiramente estava sentindo; 

que claramente eu não fui uma boa esposa, e que quando você não é bom em alguma 

coisa, você realmente não tem prazer naquilo. Eu expliquei que desde que aquilo tudo 

acontecera eu nunca havia estado tão feliz em toda a minha vida, e que eu queria me 

dedicar aos meus filhos, ao Senhor, e ao meu ministério fosse onde for que isso me 

levasse. 

Ele se virou e quando eu vi o seu rosto havia lágrimas nos seus olhos. Enquanto ele 

estava olhando para o outro lado eu percebi que o Senhor havia me colocado ali para 

dizer exatamente o que eu dissera, e que havia colocado meu ex-marido ali para que ele 

ouvisse que todas as portas estavam fechadas para ele. Que o Único para quem ele 

poderia se voltar seria o Senhor, já que as coisas não estavam dando certo (com a OP) 

como ele me contou depois disso. 

Honestamente, embora eu sinta um pouco por ele, a emoção maior foi porque isto foi 

mais maravilhoso do que qualquer coisa que eu poderia ter imaginado que pudesse 

acontecer. Eu tenho estado maravilhada com o Senhor há anos, mas aquilo foi além de 

tudo que eu pudesse ter visto ou ouvido! A minha fé e confiança em Deus foram 
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fortalecidas como nunca antes, e eu pude ver claramente que cada promessa que Ele me 

fez se cumprira! 

Deus me criou os homens para “irem atrás” de uma mulher e, enquanto houver uma 

perseguição, ele estará feliz e a perseguirá fervorosamente. Mas, assim que o homem 

alcança esta mulher, ele não estará mais intrigado, e logo irá atrás de outra coisa ou de 

outra pessoa. Como mulheres, nossos olhos precisam permanecer no Senhor. Nós fomos 

criadas com um desejo insaciável pelas coisas espirituais, então a nossa “busca 

fervorosa” precisa ser pelo nosso Senhor. Eu não estou falando de mais estudos 

Bíblicos, seminários, livros ou conferências. Trata-se do seu “tempo no cantinho de 

oração” sozinha com o Senhor, o tempo passado em Sua Palavra (as Suas cartas de 

amor para você), os encontros com Ele à noite e aquelas horas especiais que Ele 

planejou para vocês dois. 

Embora passar tempo com um marido seja agradável, passar tempo com o Senhor é 

MARAVILHOSO! Exatamente como eu costumava “me aconchegar de manhã” ou 

“conversar a noite toda como em uma festa do pijama” com meu marido terreno quando 

eu estava casada, agora eu faço tudo isso com meu novo Marido. Uau!! E este Marido 

não traz dor e nem sofrimento. Nenhum casamento é perfeito, mas alguns, como eu sei 

que você sabe, são dolorosos demais. Com o Senhor, nunca há dor nenhuma! 

Ao invés de experimentar este tipo de vida conjugal, hoje as mulheres estão 

perseguindo os homens para se casarem e ter que continuar a persegui-los quando eles a 

abandonam e partem para um novo relacionamento. Meus filhos (antes de se casarem) 

estavam sempre enfrentando este dilema porque as garotas sempre estavam atrás deles, 

e isso os deixava completamente desinteressados! Até as mães das garotas começaram a 

perseguir nossos filhos a favor das suas filhas. É um mundo escuro e decaído. 

Somente quando estamos dispostas a deixar ir tudo é que veremos a salvação e as 

bênçãos do Senhor. Eu oro para que cada uma de vocês faça tudo que for preciso para 

encontrar a vida abundante que Deus tem para vocês! Perseguir ao Senhor com todo o 

seu coração pode ou não trazer restauração; mas trará alegria, paz e um coração 

transbordante de entusiasmo quando você acordar a cada dia. 

*Para mais informações ou detalhes para te encorajar de que há vida após o divórcio, 

por favor, leia os próximos dois livros de Michele Michaels Minha Jornada de 

Restauração Uma História Real: Encontrando a Vida Abundante e em seguida Vivendo 

a Vida Abundante que ela escreveu enquanto passava pelo divórcio e que a levou muito 

além do que ela jamais poderia sonhar! 

 

Há Muito Mais Ajuda e Encorajamento! 

O RMIEW gostaria de ajudar você, ou a qualquer pessoa que você conheça, a alcançar 

mais daquilo que o Senhor tem a oferecer quando simplesmente confiamos Nele durante 

os piores e melhores momentos das nossas vidas! 

Por favor, visite o nosso website EncouragingBookstore.com para conhecer os livros, 

vídeos e eCursos. Nossa Comunidade de Restauração está aumentando rapidamente—
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temos senhoras vindas de todas as partes do mundo que desejam mais de Deus! Nós 

esperamos que você reflita sobre se juntar a nós também. 

 

www.AjudaMatrimonial.com 

 



Restore Ministries International 

POB 830 

Ozark, MO 65721  

USA 
 

Para mais ajuda, por favor visite 

um de nossos Websites: 

 

AjudaMatrimonial.com (Português) 

HOPEATLAST.COM 

RMIEW.com 

RestoreMinistries.net 

EncouragingWomen.org 

EncouragingMen.org  

RMIOU.com  

AyudaMatrimonial.com (Espanhol) 

 


