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Capítulo 1 

 

Cuja Confiança está no Senhor 
 

Amado irmão querido ou irmã em Cristo, 

Muitas pessoas têm escrito para o nosso ministério ao enfrentar o divórcio. Então, 

muitos continuam a chamar e escrever nosso ministério desesperados por ajuda. Para 

estar pronto para ajudar a enorme quantidade de pessoas que vêm, muitas vezes, em 

pânico, eu compilei muitos de nossos recursos juntos neste livro. 

Se você veio a este livro por algo que você leu antes, leia novamente. Quanto mais 

você "renovar a sua mente", mais você irá substituir as mentiras do mundo com a fé 

no seu Senhor. Quanto mais fé, mais do medo que você está experimentando irá 

desaparecer. E o que restará será a "paz que excede todo o entendimento"! 

Além disso, nunca pule os versículos bíblicos, leia-os mesmo se você os conhece de 

cor. Os versos farão algo maravilhoso para o seu espírito. Há uma "lavagem da água, 

com a palavra" que vai limpar sua mente, alma e espírito. A Palvra vai por para fora o 

fogo do medo. Comece lendo isto: 

"Com sabedoria se constrói a casa, e com discernimento se consolida. Pelo 

conhecimento os seus cômodos se enchem do que é precioso e agradável.” Provérbios 

24:3,4 

 

Através deste livro, eu acredito que você vai ganhar a sabedoria, compreensão e 

conhecimento que você precisa fazer "a coisa certa" e dispensará o seu advogado. 

“Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apóie em seu próprio 

entendimento; reconheça o Senhor em todos os seus caminhos, e ele endireitará as 

suas veredas.” Provérbios 3:5-6  

 

A sabedoria adquirida através da leitura deste livro, ESPECIALMENTE dos 

versículos bíblicos, vai ajudar você a saber "o que" fazer. O entendimento vem 

DEPOIS de ter obedecido; o conhecimento vai ajuda-lo com discernimento e você 

saberá como lidar com a próxima crise e como ajudar a guiar os outros. 

Dispensar seu advogado levará você a ter a fé e confiança no Senhor, que eu acredito 

que você vai ganhar (esta FÉ) com a leitura dos testemunhos impressionantes de 

muitos daqueles que optaram por confiar em seu Senhor e Ele fielmente "livrou de 

todas as suas angústias"!  

“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. 

 

https://www.bibliaonline.com.br/nvi/pv/24/3,4
https://www.bibliaonline.com.br/nvi/pv/24/3,4
https://www.bibliaonline.com.br/nvi/pv/3/5,6
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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 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  

 

Eu escrevo esta carta para você na OUSADIA que me veio ao assistir Deus me livrar 

(e livrar a tantos outros que tive o privilégio de ministrar). Nosso Senhor e Salvador 

livrou a todos nós das "bocas de leão" e do "fornalha ardente", conforme Ele nos 

guiava "pelo vale da sombra da morte" de advogados e dos papéis do divórcio. Eu 

entendo isso porque eu recebi os papéis do divórcio na minha porta de minha casa, e 

porque haviam mentiras nesses papeis, pois declaravam um montante de dinheiro a 

receber como “pensão” que não iriam satisfazer as necessidades dos meus 4 filhos 

pequenos. Eu sabia que por NÃO ir ao tribunal, eu estaria "perdendo a revelia" e eu 

também, tentei a "andar pela fé" quando todos, cristãos e pastores, me diziam para 

"conseguir um bom advogado para proteger a mim e meus filhos." 

Eu sei que o que eu estou pedindo que você faça será amedrontador, mas nada que eu 

compartilhar neste livro é algo que eu não vivi, nem o que viveram muitos outros, 

assim como você. Nós todos nos deparamos com trepidações em nossos corações. 

Mas, como sabemos a partir da leitura as escrituras - o nosso Deus foi fiel e mais 

poderoso do que qualquer advogado ou qualquer cônjuge que queria se divorciar de 

nós. Você vai experimentar o mesmo livramento se você simplesmente confiar nEle. 

Mantenha seus olhos nAquele que pode salvá-lo da destruição. Não opte por permitir 

que o MEDO impeça que as bênçãos de paz e um casamento restaurado chegue até 

você. O medo é a forma do inimigo de empurrar os cristãos a fazerem o que ele sabe 

que vai levar à sua destruição. Você nunca receberá o seu milagre se você agir com 

medo. Confiança, fé e obediência à Sua Palavra trará restauração. 

Que o Senhor te abençoe com um CASAMENTO RESTAURADO assim que você 

dispensar o seu advogado e segurar a mão de Jesus! 

Regozijando-se na Sua fidelidade, Erin. 

https://www.bibliaonline.com.br/nvi/jr/17/5-8


Capítulo 2 

 

Seu Maravilhoso Conselheiro 

Retirado do livro  

“Como Deus Pode e Irá Restaurar o Seu Casamento” 

 

Meu marido está pedindo o divórcio, o que devo fazer?  

Como faço para encontrar alguém para me defender? 

Como posso me proteger, e especialmente, proteger os meus filhos? 

Muitos cristãos, conselheiros e até mesmo pastores irão aconselhá-lo a obter um bom 

advogado cristão para proteger você e seus filhos. No entanto, quando fui confrontada 

com este mesmo dilema, eu olhei para a Escritura e fui para o "Conselheiro 

Poderoso." 

Encontrei em Sua Palavra que Ele havia prometido me proteger e defender! Eu O 

escolhi e Ele fez o que Sua Palavra me disse para fazer. Ele não só foi fiel, mas mais 

poderoso do que qualquer advogado ou tribunal poderia ser porque eu pus a minha 

confiança somente nEle! 

Quem conheceu a mente do Senhor? “Oh profundidade da riqueza 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 seu conselheiro?” 

Rom. 11: 33-34.  Fale com o Senhor. Em seguida, sentar-se calmamente e O ouça.  

 

Ai do rebelde. O Egito representa o mundo. "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 sem consultar-me, para 

buscar proteção no poder do faraó, e refúgio na sombra do Egito.” Isaías 30:1,2 

 

Você já buscou por proteção no sistema judicial? Você confia mais no seu advogado 

do que você confia no seu Senhor? "... "Maldito é o homem que confia nos homens, 

que faz da humanidade mortal a sua força, mas cujo coração se afasta do Senhor. 

Jeremias 17:5 

Mas nada o atingirá. E se alguém quiser processá-lo e tirar-lhe a túnica, deixe que 

leve também a capa.” Matt. 5: 40. Normalmente, estamos preocupados que nossos 

maridos não cuidarão de nós e que eles tirarão muito mais do que nós ou nossos filhos 

merecem. Se você agir como se ele fosse o seu inimigo e lutar, ele lutará de volta. 

Isso já não aconteceu no passado? 

Muitos compartilham "histórias de horror" sobre aqueles que se divorciaram para 

https://www.bibliaonline.com.br/nvi/is/30/1,2
https://www.bibliaonline.com.br/nvi/jr/17/5
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assustá-lo na obtenção de um bom advogado. Basta lembrar, “Mil poderão cair ao 

seu lado, dez mil à sua direita, mas nada o atingirá.” Salmos 91:7.  

 

Em vez disso, "Não te deixes vencer pelo mal, mas vence o mal com o bem." Rom. 

12:21. Dispense o seu advogado e confie em Deus somente para livra-lo e protegê-lo. 

 

Atreveu a ir perante os injustos contra santos? "Será que qualquer um de vocês, 

quando tem queixa contra o seu próximo, se atrevem a ir a juízo perante os injustos, e 

não perante os santos?" 1Cor. 6:1. Esta é uma Escritura muito firme. Será que 

desafiamos Deus? Se você simplesmente aparecer no tribunal, você está em pé "antes 

de injustos". 

Na maioria dos estados nos EUA, você não viola a lei se você não aparecer no 

tribunal, se lhe é entregue os papéis do divórcio. Você simplesmente “perde a 

revelia.” Alguns fazem você assinar um documento dizendo que você não aparecerá, 

e em alguns (como no estado da Flórida, na época da redação deste livro), você não 

tem que assinar os papéis nem aparecer. 

Certifique-se a respeito em seu Estado e País, e não basta ter apenas a palavra de uma 

pessoa, quando eles disserem que você "tem que" fazer alguma coisa. Eu levei esse 

versículo literalmente quando me foi entregue os meus papéis do divórcio. Eu não 

assinei os papéis nem apareci para a audiência - e Deus me livrou! Se eu tivesse ido 

até um advogado ou mostrado ou aparecido no tribunal, eu não teria visto o poderoso 

livramento da mão de Deus! 

Havemos 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. Deus está zombando de nós, 

mostrando-nos quão pequeno e insignificante são os assuntos deste mundo em 

comparação com a nossa vida com Ele. 

 

Assuntos desta vida. “Então, se tiverdes negócios em juízo, pertencentes a esta vida, 

pondes para julga-los os que são de menos estima na igreja?” Cor 1:6-4. Os tribunais 

de hoje não seguem os ensinamentos bíblicos como fizeram quando este país foi 

fundado. Como resultado, temos regras e encargos colocados sobre os crentes que 

nem Deus nem nossos fundadores tinham em mente. Se você escolher os tribunais 

para ajudá-lo, você vai escolher os seus julgamento sobre a proteção e as disposições 

de Deus. 

 

Antes 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!” 1Cor. 6:5-6. Quando a igreja começou a ignorar os ensinamentos 

bíblicos, eles também começaram a ignorar a correção da igreja. 

 

Eu NUNCA ouvi falar de um homem que voltou do seu pecado de adultério depois de 

ser confrontado pela igreja. Alguns mudaram temporariamente, mas em todos os 

casos eles voltaram para a outra mulher! Portanto, não peça ao seu pastor para 

conversar com seu marido. Permita que Deus abrande e incline o coração do seu 

https://www.bibliaonline.com.br/nvi/sl/91/7
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marido. 

Em vez disso ser injustiçado ou defraudado. “Na verdade já é uma completa 

derrota para vós o terdes demandadas uns contra os outros. Por que não sofreis 

antes a injustiça? Por que não sofreis antes a fraude Mas vós mesmos é que fazeis 

injustiça e defraudais; e isto a irmãos.” 1Cor. 6:7-8. Deus diz que é melhor que você 

está injustiçado e defraudado (enganado ou enganado). 

 

A maioria das mulheres com quem eu falo, que estão em processo de divórcio, estão 

tão apegadas com o quanto receberão em dinheiro para seus sustento e quantas/quais 

propriedades fiacarão. Se você não se permitir ser injustiçada, seu marido vai acabar 

irritado e sendo implacável. Se você não permitir-se a ser levada de volta pelo Mar 

Vermelho, você nunca vai ver o poder de libertação de Deus! Lembre-se que os 

"cuidados e riquezas do mundo vai sufocar a Palavra!" Mat. 13:22 

Dizem-nos que Demas deixou Paul porque os cuidados do mundo sufocou a Palavra 

dele. O versículo seguinte 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.” Matt. 13:22.  

 

A Escritura diz especificamente que foi por causa da "preocupação" e por "riquezas." 

Não se preocupe com dinheiro ou posses. Confie em que "Nosso Deus suprirá todas 

as nossas necessidades", mesmo quando os papeis do divorcio disserem que a pensão 

alimentícia estipulada para ele pagar, não será o suficiente, ou se “parecer” que não 

haverá dinheiro suficiente para você e seus filhos. Muitos têm caído de sua Fé porque 

A Palavra foi sufocada. 

 

O que havia sido estipulado nos documentos de meu divórcio, não chegava nem perto 

de ser o suficiente para meu sustento e de meus quatro filhos pequenos. Mas Deus 

amoleceu o coração do meu marido porque eu confiava no Senhor. Eu nem sequer 

precisa pedir mais ou dizer-lhe a minha situação. Deus colocou no coração do meu 

marido o desejo de pagar todas as nossas contas até que ele chegou de volta em casa! 

Porque és morno. Não contrate um advogado. Se você tem um, dispense-o(a). Cada 

uma das mulheres que tentaram convencer os outros de que estava tudo bem 

comprometer-se com apenas alguns dos princípios bíblicos e não todos, que estão 

escritos neste livro ou em “Uma mulher sábia: por uma tola que primeiro edificou na 

areia” ainda estão vivendo uma vida de solteira. 

Talvez isso não seja o que você quer ouvir. Não é o que eu gosto de escrever também. 

Mas devo resistir, permitindo que o meu coração seja governado pelo o que está 

escrito por Ele, do contrário Ele vai deixar de me usar. 

Uma derrota para você. “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?” 1Cor. 6: 7. Esta é a sua resposta: se você entrar em litígio com o 

seu cônjuge, isso por sí só já é uma derrota para você. Você pode obter o dinheiro ou 

os bens, mas você vai perder o seu marido! 

 

Ninguém verá o Senhor. “Esforcem-se para viver em paz com todos e para serem 

santos; sem santidade ninguém verá o Senhor.” Heb. 12:14. Se você deseja agir como 
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agiu Cristo (Jesus era totalmente inocente) lembre-se que Ele não abriu a boca em sua 

defesa: “Ele não cometeu pecado, nem tão pouco foi achado engano na sua boca.” 

1Pedro 2:22. Deus pode começar a trabalhar na vida do seu marido porque você está 

plantando sementes de Vida e já não mais dando combustível para a destruição de 

Satanás, veja 1 Pedro. 3:1). 

 

Queremos que os nossos maridos vejam Jesus em nós. Nós reprimimos a obra do 

Espírito Santo quando nós fazemos as coisas que "queremos" em vez de o que 

"deveriamos." Façamos da maneira de Deus! 

Livrem-se. “Livrem-se de toda amargura, indignação e ira, gritaria e calúnia, bem 

como de toda maldade.” Efésios 4:31. Se você tiver um advogado, difamação e ira 

tomarão lugar. Processo de divórcio não passa disso, difamação e ira. Você deve se 

colocar longe dessas coisas. Não importa se você tem um advogado "cristão" ou não - 

todo "pois inútil é o socorro do homem"! 

Inútil é o Socorro do Homem. “Dá-nos ajuda contra os adversários, pois inútil é o 

socorro do homem. Com Deus conquistaremos a vitória, e ele pisará os nossos 

adversários.” Sl. 108: 12-13. Ouvi inúmeros relatos, relatos de toda natureza de 

pessoas tentam se proteger sozinhas, apenas para descobrir que, mesmo que o juiz dê 

uma sentença de um certa quantia em dinheiro ou auxílio, os tribunais não pode fazer 

o seu marido honre com o pagamento ou a proteja de uma vingança ou danos físicos! 

 

Tem havido muita atenção da mídia dada para aqueles que não pagam pensão 

alimentícia. Você já ouviu histórias sobre homens que vêm depois de suas esposas 

para a vingança física - e aplicação da lei não podem ajudá-los! Permita que Deus 

transformar o coração do seu marido (Prov. 21: 1). 

Seu marido não precisa de penalidades restritivas, mas um coração voltado para você 

e para seus filhos. Você tem a Sua promessa: “Sendo os caminhos do homem (seus 

caminhos) agradáveis ao Senhor, até a seus inimigos faz que tenham paz com ele” 

(Provérbios 16:7). 

Refugie-se no Senhor. “É melhor confiar no Senhor do que confiar no homem” 

(Salmos 118:8). Um advogado não é substituto para o Senhor. Se você pensa que 

pode ter a proteção de Deus e do advogado, o seguinte versículo explica que eles são 

opostos um ao outro. “Assim diz o Senhor: Maldito o homem que confia no homem, e 

faz da carne o seu braço (...) Bendito o homem que confia no Senhor e cuja 

confiança é o Senhor” (Jeremias 17:5-7). Você pode ser abençoada ou amaldiçoada. 

Você decide. 

Pare de ficar agitada. “Aquietai-vos e sabei que Eu sou Deus” (Salmos 46:10). 

Coloque isto nas mãos do Senhor. Para de se inquietar a respeito disto, pare de 

discutir isto com todo mundo. Fique quieta! Se seu marido já iniciou os 

procedimentos de divórcio, e você já se humilhou e se converteu de seus caminhos 

errados, então siga estes passos: 

Chamou-nos à paz. Diga a seu marido que você não quer o divórcio, mas que você 

não ficará no seu caminho (Salmo 1:1) e que também NÃO contestará o divórcio. 

Diga-lhe que não ‘o culpa’ por querer divorciar-se de você. Diga-lhe que você 

continuará a amá-lo (se a ‘barreira do ódio’ foi derrubada), não importa o que ele 

https://www.bibliaonline.com.br/nvi/ef/4/31
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decida fazer. “Mas, se o descrente se apartar, aparte-se; (...) mas Deus chamou-nos 

para a paz” (1 Coríntios 7:15). 

Doçura no falar. Novamente, garanta que você diga a seu marido que não contestará 

ou lutará contra ele no divórcio e que não contratará um advogado para você. (Se 

você tem um advogado, diga a seu marido que vai dispensá-lo). Diga a seu marido 

que confia nele e que sabe, pelo seu passado, que ele será justo e que fará o que 

acreditar que é o melhor para você e para seus filhos. “A doçura dos lábios 

aumentará o ensino (persuasão)” (Provérbios 16:21). 

Eu odeio o divórcio. Diga a seu marido que você cometeu tantos erros no passado 

que não quer cometer mais nenhum. Que espera que ele permita que você NÃO assine 

os papéis de divórcio. Eu disse a meu marido que, uma vez que isto era permitido em 

nosso Estado, o divórcio iria adiante mesmo se eu não assinasse os papéis. Busque ao 

Senhor para saber como Ele quer livrá-la e quais palavras Ele quer que você diga a 

seu marido. Lembre-se que o Senhor diz que “Ele odeia o divórcio”. É claro, se ele 

insistir que você assine os documentos, concorde em assinar e ore diligentemente para 

que o Senhor faça com que ele pare de forçá-la a assinar. Se você não for mais a 

mesma mulher contestadora que era, e seu marido vir uma esposa humilde e mansa, 

então ele não continuará a pressionar. Não ofereça sugestões para tentar agradar seu 

marido; isto é desagradável ao Senhor. Busque ao Senhor! (Leia o texto “Esposas, 

Sejam Submissas” no subtítulo “A Obediência de Sara: Submissão ao Pecado?” do 

livro “Uma Mulher Sábia”.) 

Nada é impossível. De qualquer forma, se você tiver participado dos procedimentos 

do divórcio, nem tudo está perdido. Peça perdão a Deus e a seu marido também. 

Demonstre seu desejo de que sua família fique unida ao desistir de toda e qualquer 

ação ou proteção legal. Deus começará a curar agora: “Aos homens é isso impossível, 

mas a Deus tudo é possível” (Mateus 19:26). Se você continuava com o advogado, 

dispense-o imediatamente se quiser o Melhor para defendê-la. E então ore: “Senhor, 

nada para Ti é ajudar, quer o poderoso quer o de nenhuma força; ajuda-nos, pois, 

Senhor nosso Deus, porque em Ti confiamos e no Teu nome viemos contra esta 

multidão. Senhor, Tu és nosso Deus, não prevaleça contra Ti o homem” (2 Crônicas 

14:11). 

Mais difícil para conquistar. Se você já passou pelo divórcio, provavelmente, 

amargura, ressentimento e ira é o que seu marido sente em relação a você. Ore para 

que Deus perdoe suas transgressões e apague as más memórias que ele tenha e as 

substitua por bons pensamentos. Ore muito e seja mais dócil (novamente, a doçura no 

falar aumenta a persuasão) a cada oportunidade que possa ter com seu marido para 

conquistá-lo de volta. Lembre-se: “O irmão ofendido é mais difícil de conquistar do 

que uma cidade forte; e as contendas são como os ferrolhos de um palácio” 

(Provérbios 18:19). 

Então eu teria suportado. Deus entende o que você está passando. Leia o Salmo 55, 

Ele está falando diretamente a você. “Ó! Quem me dera asas como de pomba! Então 

voaria, e estaria em descanso. Eis que fugiria para longe e pernoitaria no deserto. 

Apressar-me-ia a escapar da fúria do vento e da tempestade” (Salmos 55:6-8). “Pois 

não era um inimigo que me afrontava; então eu o teria suportado; nem era o que me 

odiava que se engrandecia contra mim, porque dele me teria escondido. Mas eras tu, 
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homem meu igual, meu guia e meu íntimo amigo. Consultávamos juntos suavemente 

e andávamos em companhia na casa de Deus...” (Salmos 55:12-14). 

Roubar, matar e destruir. Se você ‘foi embora’, volte para casa. Satanás está em 

glória, porque conseguiu dividir e conquistar novamente! Tome de volta o chão que 

roubou de você, ele é um ladrão! “O ladrão não vem senão a roubar, a matar, e a 

destruir; Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância” (João 10:10). Dê 

a Deus a vitória e o testemunho de transformar isto para Sua glória! Ao invés de jogar 

fora “sua cruz” (seu casamento problemático), tome-a novamente e siga a Jesus! 

Tome a cada dia a sua cruz. “E dizia a todos: Se alguém quer vir após Mim, negue-

se a si mesmo, e tome cada dia a sua cruz, e siga-me” (Lucas 9:23). Certifique-se de 

que sua cruz não esteja mais pesada do que Ele designou para você, tire toda a falta de 

perdão e amargura. Sua cruz é pesada para carregar e, eventualmente, você não será 

capaz de continuar carregando. Você talvez nem seja capaz de levantá-la agora para 

começar a seguir a Jesus. 

Livre-se de qualquer “obra da carne”.  A carne irá desgastar e derrubar você. Deixe ir 

e deixe Deus restaurar. Use este tempo para apaixonar-se pelo Senhor! Se sua cruz 

está muito pesada para carregar, então, há cargas que você colocou nela. Ele não 

mente e prometeu que não nos daria mais do que poderíamos suportar! 

Não há ninguém além Dele. Agora vamos orar juntas como Asa orou em 2 Crônicas 

14:11: “Senhor, nada para Ti é ajudar, quer o poderoso quer o de nenhuma força; 

ajuda-nos, pois, Senhor nosso Deus, porque em Ti confiamos e no Teu nome viemos 

contra esta multidão. Senhor, Tu és nosso Deus, não prevaleça contra Ti o homem.” 

Abaixo estão alguns testemunhos curtos (ou Frutos da Palavra) daquelas que 

escolheram seguir os caminhos do mundo ou os caminhos de Deus: 

Testemunho: Um mulher veio ao curso pela primeira vez apenas uma semana antes 

dela ter que entregar a ‘evidência’ da infidelidade de seu marido para seu advogado. 

O advogado disse que se ela pudesse mostrar isto para o juiz, conseguiria mais 

dinheiro. A lição naquela noite era “Maravilhoso Conselheiro”. Sem falar uma 

palavra na aula, ela foi para casa e jogou a caixa de sapato cheia de ‘evidências’ no 

lixo. Desde então, seu marido continuou a pagar todas as suas contas, mesmo tendo 

casado com outra mulher. Ela continua orando e confiando em Deus. 

Testemunho: Uma jovem mulher acreditou em Deus ao ler que “Ele é o nosso 

Provedor”. Quando leu os papéis do divórcio, que determinavam que ela receberia 

apenas o suficiente para pagar o aluguel do pequeno apartamento onde vivia com seus 

filhos, tomou a decisão de continuar confiando em Deus. Então, ela agiu pela fé. 

Disse a seu marido que confiava nele e que estava certa de que ele ajudaria a tomar 

conta deles como fielmente havia feito no passado. Ele continuou a pagar todas as 

suas contas e até deu a ela dinheiro extra de tempos em tempos! A outra mulher e o 

advogado tentaram falsificar os papéis de divórcio, mas não foram bem sucedidos, 

porque Deus converteu o coração de seu marido. O divórcio foi adiante, mas pouco 

tempo depois eles estava casados de novo. 

Testemunho: Uma mulher, cujo marido deu entrada no divórcio, entrou em contato 

conosco chorando. Disse que tinha uma amiga que também tinha dado entrada no 
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divórcio. Ela contou que foi tão complacente que falhou em compartilhar com sua 

amiga a respeito de seu casamento problemático e que estava confiando em Deus para 

ajudá-la. Algumas semanas depois, ela ouviu uma reportagem chocante no noticiário: 

o marido de sua amiga ficou tão perturbado com o divórcio, que planejou matar sua 

esposa, depois de deixá-la partir. Entretanto a rede que ele escondeu enroscou seu 

próprio pé; ele morreu no incêndio que destruiu completamente a casa deles. 

Testemunho: Uma mulher mais velha veio ao ‘Ministério Restaurar’ depois que seu 

divórcio havia sido finalizado (embora uma amiga tenha implorado durante meses 

para que ela viesse!). Ela compartilhou com as outras os efeitos devastadores de ter 

disputado no tribunal. Ela recebeu ‘tudo que merecia’: a casa, um carro novo e sua 

pensão alimentícia. Entretanto, agora tem um ex-marido que não quer nem saber dela. 

Ele tem centenas de dólares, dignos de rancor e amargura, que o tribunal determinou 

que ele pagasse a ela e a seu advogado de divórcio.  

Testemunho: Uma mulher foi a um grupo de oração (que não é o nosso), pedindo a 

Deus por seu iminente divórcio. Eles oraram para que Deus fizesse com que o juiz 

provesse o bastante para ela e seus filhos. Deus respondeu àquela oração e o juiz 

determinou para ela uma grande quantia de dinheiro no divórcio. Apenas alguns 

meses depois, ela estava pedindo por orações novamente, uma vez que seu marido 

não pagou nem um centavo! Novamente, eles oraram para que o juiz fosse firme com 

seu marido. O julgamento foi novamente em favor dela. Apenas algumas semanas 

depois, ela pediu ao grupo de oração que orasse para que a polícia conseguisse 

‘localizar seu marido’ e o trouxesse de volta para a ‘justiça’! Ele viajou para outro 

Estado para não ter que pagar. Neste ponto, a polícia o prendeu. 

Aquele grupo de oração falhou em realmente confiar em Deus pela proteção dela, 

para que Ele mudasse o coração de seu marido e fizesse ele ‘querer’ prover a sua 

família. “O meu Deus, segundo as Suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades 

em glória, por Cristo Jesus” (Filipenses 4:19). Somente Deus pode trazer ‘vitória’. 

Não siga os caminhos do mundo; confie em Deus. Prometo a você que Ele nunca irá 

desampará-la. Somente enquanto você se comprometer ou olhar para a carne em 

busca de força e proteção, as coisas irão mal. Ainda assim, pode ser que você tenha 

que passar pelo fogo da provação (com Ele) para alcançar a vitória que Ele tem a sua 

espera. Você tomará a sua cruz e seguirá a Ele? 

Quanta fé você tem? O suficiente para dar o passo para permitir que o Senhor lute por 

você sem um advogado? Minha amada irmã em Cristo, dispense seu advogado e 

segure na mão de Jesus. 

Compromisso pessoal: confiar em Deus somente. “Baseada no que aprendi da 

Palavra de Deus, comprometo-me a confiar no Senhor para lutar esta batalha por 

mim. Dispensarei meu advogado(a) (se tiver um) e não comparecerei ao tribunal (a 

menos que eu esteja em desrespeito à lei).” 

 

Data: ________ Assinado:_________________________________ 



Capítulo 3 

 

PERGUNTAS Difíceis 

Com RESPOTAS Bíblicas 

 

 

As cartas abaixo são de uma coluna que costumávamos ter em nosso website, que 

usamos para compilar o livro Perguntas & Respostas. Desde que descontinuamos a 

nossa Coluna de Perguntas & Respostas, nós temos encorajado as mulheres a 

buscarem a Deus por si mesmas, após estudarem os versos no livro Restaurar Seu 

Casamento sobre o que Deus diz em relação a ir ao tribunal, e descobrir que Ele não 

somente é capaz de guiá-las, mas também de dar-lhes a paz que elas precisam. 

 

PERGUNTA:  

 

Erin, meu marido irá ao tribunal para uma pré audiência, estou apavorada. Tenho 

buscado a ajuda de Deus para saber o que fazer. Meu marido quer o divórcio e quer 

um acordo. Também não quero ir ao tribunal, mas alguém tem que me representar. Eu 

tenho um advogado. Preciso de ajuda. Quando oro, sinto que Deus quer que eu 

permaneça calma e espere para que Ele mova a Sua mão. Confio em Deus com todo o 

meu ser, mas o que posso fazer a respeito dessa questão de ter que ser representada? 

 

RESPOSTA:  

 

Antes de fazer QUALQUER COISA, dispense o seu advogado e releia o capítulo 13 

do Livro de Restauração. 

 

Para descobrir se você tem que estar presente nessa pré audiência, entre em contato 

com o escritório onde terá que comparecer. Diga a eles que você dispensou o seu 

advogado e que NÃO está contestando o divórcio. Peça para que você seja 

dispensada de ter que comparecer, e diga a eles já CONCORDOU com QUALQUER 

COISA que seu marido queira. A menos que você tenha “recebido” um documento 

legal exigindo sua presença, não se mova. 

 

Se você foi intimada e estará em desobediência caso não compareça, então vá, mas 

NÃO MANDE UM ADVOGADO PARA TE REPRESENTAR! Quando te 

perguntarem qualquer coisa, concorde com seja lá o que seu marido disser ou quiser. 

É simples assim. 

 

O medo que você está experimentando se transformou em pânico. É uma ferramenta 

que o diabo usa para fazer com que você reaja precipitadamente e cause danos tolos e 

IRREVERSÍVEIS à sua situação. Você deve buscar ao Senhor para ter paz. MUITAS 
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outras mulheres enfrentaram a MESMA SITUAÇÃO e Deus as protegeu. Ele está 

testando a sua fé, mas, nesse momento, você está falhando no teste. 

 

Seu casamento pode ser restaurado, mesmo se Deus permitir que o divórcio seja 

finalizado. O meu foi até o fim; outros foram parados no tribunal. 

 

POR FAVOR, fique sozinha com o Senhor. E se assegure de não conversar com 

ninguém que esteja alimentando o seu ataque de pânico com a própria opinião e maus 

conselhos. Deus é tudo que você precisa. Ele é MAIS DO QUE CAPAZ de cuidar 

dessa coisa toda! 

 

Eu notei que você leu o livro somente uma vez. Você precisa relê-lo DE NOVO E DE 

NOVO. Ler só uma vez não RENOVARÁ a sua mente. Aquelas que alcançaram a 

vitória em seus casamentos, e tiveram uma “paz que ultrapassa TODO o 

entendimento”, literalmente deixaram o livro gasto de tanto reler!! 

 

PERGUNTA: 

 

Eu dispensei o meu advogado. Meu marido não disse nada, mas está começando a 

ligar periodicamente de novo. Ele parece muito mais amigável!!! Até pediu meu 

número do trabalho. Você acha que dispensar o advogado vai derrubar os muros de 

ódio? Eu sinto mais em paz em meu coração desde que fiz isso!!!! O Senhor 

abençoou meu marido com a oportunidade de uma posição como professor que veio 

através de mim. Ele está em êxtase com isso. Você acha que essa é uma das bênçãos a 

que você se referia?  

 

RESPOSTA:  
 

Sim!! O emprego de professor, vindo através de VOCÊ, e mais o fato de que agora 

vocês dois estão do mesmo lado nessa coisa do divórcio (o lado dele), certamente 

começou a derrubar o muro de ódio!! Louve ao Senhor! Agora, conforme você 

continuar caminhando em mais e mais obediência e mansidão, você verá o muro cair 

cada vez mais. Uma vez que ele caia completamente, você será capaz de derramar um 

amor incondicional sobre ele e isso NUNCA FALHA!! 

 

Já que seu divórcio ainda não foi finalizado (e tenhamos esperança de que NUNCA 

SEJA), você e seu marido ainda podem ser íntimos. Garanta que ele SAIBA que você 

está disponível! Não pelo que você diz, em si, mas pelo seu olhar e pela forma como 

você responde a ele. Uma mulher sabe como deixar o homem saber que ela está 

interessada. Você pode querer assistir o vídeo número quatro novamente e ouvir o que 

o meu marido disse sobre o que o atraiu de volta para mim. Ficarei aguardando um 

Relatório de Louvor! 

 

Estado: Califórnia  

Estado Civil Atual: meu marido está se divorciando de mim. 

 

PERGUNTA:  
 

O Senhor reafirmou em Hc 2:1-4 e me disse que Ele salvaria meu marido e nos 

libertaria. Eu já assinei os papéis, mas aparentemente, houve alguma confusão com 
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eles. Serei obediente ao Senhor e assim ao meu marido. Eu planejo autenticar os 

papéis e enviá-los ao meu esposo depois que eu me mudar. Minhas orações têm sido 

para que eu esteja desejosa de perder tudo para que meu marido seja salvo. Ele está 

cansado de ter que me ajudar todo mês. Ele ainda não quer estar casado, muito 

embora sinta a minha falta. 

 

RESPOSTA:  

 

Foi VOCÊ que instigou essa confusão nos papéis? Ou foi o seu marido ou o advogado 

dele? A razão de eu perguntar é porque MUITO FREQUENTEMENTE um “engano” 

é o resultado de orações respondidas e o divórcio é cancelado. A forma como você 

diz, “Eu planejo autenticar os papéis e enviá-los ao meu marido depois que eu me 

mudar. Minhas orações têm sido para que eu esteja desejosa de perder tudo... Ele está 

cansado de ter que me ajudar todo mês.”, me leva a crer que você assinou os papéis 

como uma espécie de obra de justiça que VOCÊ instigou. 

 

Seu comentário a respeito do seu marido estar cansado de te ajudar me preocupa 

porque pode indicar que você está mais preocupada em agradar a ele do que ao 

Senhor OU que você ainda está pedindo a ele que te ajude. 

 

Mas o que eu gostaria de tratar, dessa vez, são as muitas preocupações que tive ao ler 

seu questionário. Deixe-me começar com a validade desse casamento. 

 

A partir de MUITAS coisas que li em seu questionário, eu me pergunto se você deve 

restaurar seu casamento com esse “marido”. 

 

Já que o casamento foi resultado de um adultério. 

É o segundo casamento do seu marido. 

O fato de você estar em um grupo de solteiros. 

Seu marido não é crente e você era crente quando se casou com ele. 

Os filhos que você tem não são desse casamento. 

 

Talvez, aos olhos de Deus, seu marido ainda seja casado com a primeira esposa. O 

que significaria que seu marido está cometendo adultério com você e VOCÊ ainda é 

solteira, mas está fornicando já que não é casada. 

 

Mateus 5:32 diz: “Mas eu digo que todo aquele que se divorciar de sua mulher, exceto 

por imoralidade sexual, faz que ela se torne adúltera, e quem se casar com a mulher 

divorciada estará cometendo adultério.” 

 

Mateus 19:9 diz: “Eu digo que todo aquele que se divorciar de sua mulher, exceto por 

imoralidade sexual, e se casar com outra mulher, estará cometendo adultério.” 

 

Marcos 10:11 diz: ” Ele respondeu: “Todo aquele que se divorciar de sua mulher e se 

casar com outra mulher, estará cometendo adultério contra ela.” 

 

Marcos 10:12 diz: “E, se ela se divorciar de seu marido e se casar com outro homem, 

estará cometendo adultério”. 
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Lucas 16:18 diz: “Quem se divorciar de sua mulher e se casar com outra mulher 

estará cometendo adultério, e o homem que se casar com uma mulher divorciada 

estará cometendo adultério.” 

 

A primeira esposa do seu marido está solteira nesse momento? Se ela se casou de 

novo, ainda assim eu ainda pediria a você que buscasse ao Senhor para saber se você 

deveria ou não restaurar seu casamento. Você pode ter se casado com esse homem 

casado enquanto o homem com quem você deveria ter se casado ainda está lá fora 

esperando por você. Havia alguém mais quando você se envolveu com esse homem 

casado ou apareceu alguém mais tarde? Você não mencionou ter namorado ninguém 

desde que se separou. E seu marido pediu para que você não usasse a sua aliança. 

Provérbios 16:33 diz, “A sorte é lançada no colo, mas a decisão vem do Senhor.” 

 

Você não é a primeira mulher que eu aconselho dessa maneira. A intenção desse 

ministério NÃO é restaurar qualquer casamento, mas ajudar a discernir a vontade de 

Deus concernente a cada casamento que Ele coloca em nosso caminho. Uma mulher, 

que está agora feliz e casada, era a adúltera solteira. Em outras palavras, ela seduziu e 

tirou um homem casado da esposa dele e se casou com ele. Quando ela descobriu a 

verdade na Palavra de Deus, ela fez o propósito de restaurar o marido com a primeira 

esposa dele, e conseguiu. (Ela tinha até um filho com esse homem). Havia um outro 

homem com quem ela pretendia se casar quando se envolveu com esse homem 

casado. Ela casou com ele e seu (novo) marido aceitou amavelmente a criança e pode 

ter até a adotado a essa altura. 

 

Nota: Para aqueles que leem essa coluna, se você ou seu marido estão em um 

segundo ou subsequente casamento, conforme afirmado no Livro Restauração, você 

deve BUSCAR ao Senhor a respeito da restauração do seu casamento que agora está 

se desmanchando ou que já desmoronou. 

 

Alguns ministérios, por causa da confusão e porque a maioria dos seus casamentos 

são primeiros casamentos, tomaram por doutrina de que SOMENTE o primeiro 

casamento é RECONHECIDO por Deus. Alguns os nomearam “casamentos da 

aliança” baseados no livro de Malaquias. Entretanto, nós NÃO fazemos assim por 

muitas razões. Uma porque Deus reconhece SIM segundos e subsequentes 

casamentos (Ver Dt 24:1-4). Se Deus não tivesse reconhecido o segundo casamento 

dessa mulher como recasamento, então a mulher estaria em adultério e 

consequentemente teria sido apedrejada. Em segundo lugar, eu tenho visto MUITAS 

mulheres terem um segundo ou subsequente casamento restaurado por Deus. Todas 

elas buscaram ao Senhor e estavam desejosas de permanecerem solteiras ou voltar 

para seus primeiros maridos, mas DEUS restaurou aquele segundo ou subsequente 

casamento! Deus não criou nenhuma fórmula especial ou diretrizes já que é pedido 

que vivamos pela graça em vez de nos colocarmos embaixo da lei. Esse era o plano 

Dele para que BUSCÁSSEMOS a orientação do Espírito Santo. É isso que eu 

ESPERO que essa coluna de P&R faça — leve você a BUSCÁ-LO!! 

 

POR FAVOR, NÃO escreva para pedir que eu te diga qual casamento você deve 

tentar restaurar ou qual esposa pertence ao seu marido porque ele se casou seis vezes! 

BUSQUE A DEUS!!! 
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Estado: Illinois.  

Estado Civil Atual: casada.  

Meu marido vive com outra pessoa.  

O divórcio foi preenchido.  

Eu tenho um advogado.  

Meu marido está em adultério. 

 

PERGUNTA:  

 

Erin, o divórcio que meu marido iniciou está começando a ir em frente. Ele está tendo 

um caso e a mulher é muito contenciosa. Meu marido nunca liga ou vem em casa. Eu 

acho que o caso deles está empurrando o divórcio. Se for finalizado, o que eu estou 

orando para que não aconteça, e se meu marido se casar com a outra mulher, devo 

parar de lutar pelo meu casamento? É esse o ponto onde eu deveria parar de ter 

esperanças de restauração do meu casamento? Eu tenho orado a Deus e sinto que Ele 

quer que eu continue orando e espere. 

 

RESPOSTA:  
 

Minha esperança é que o divórcio não aconteça. Mas isso pode depender totalmente 

de você. Por que você não dispensou seu advogado? “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?” (I Co 6:7). Se Jesus é o Senhor da sua vida, 

por que você não confia Nele o suficiente para te proteger e te defender? “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.” (Jr 17:5). 

 

Você conhece a verdade porque leu o livro, mas isso não basta. Você TEM que 

aplicar o que aprendeu. “Portanto, pensem nisto: Quem sabe que deve fazer o bem e 

não o faz comete pecado.” (Tg 4:17). Falar que Jesus é o Senhor não é suficiente, 

suas ações dizem que Ele NÃO é. “Por que vocês me chamam ‘Senhor, Senhor’ e não 

fazem o que eu digo?” (Lc 6:46). 

 

Se você começar a confiar e obedecer a Ele agora, você não terá que se preocupar 

com seu marido se casando de novo. Você está EXATAMENTE onde eu estive. O 

divórcio aconteceu; mas bem antes que fosse finalizado, o fato de eu NÃO contestar e 

NÃO ter feito aconselhamento trouxe grande convicção ao coração do meu marido. A 

outra mulher foi quem contratou um advogado, pagou e pressionou meu marido a se 

divorciar, muito embora o coração dele estivesse mudado em relação a mim. “Mas no 

final é amarga como fel, afiada como uma espada de dois gumes.” (Pv 5:4). Mas 

Deus usou isso para o meu bem porque eu confiei Nele. Ele foi fiel em me abençoar 

porque eu fui fiel em confiar Nele! Os olhos do meu marido foram abertos para o fato 

de que a outra mulher era como eu COSTUMAVA ser — CONTENCIOSA. Se eu 

não tivesse mudado, ele poderia ter desistido dela após o divórcio e encontrado uma 

outra pessoa, mas NÃO teria sido EU! 
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Estado: Texas. Estado Civil  

Atual: casada, mas separada.  

Meu marido está se divorciando de mim. 

 

PERGUNTA:  

 

Atualmente estou trabalhando com o manual, mas procurava respostas para perguntas 

(fiz o pedido dos vídeos hoje). Meu marido disse que aqui no Texas eu devo 

responder aos papéis ou eles farão tudo à revelia, o que ele não quer. Ele quer que eu 

os revise e responda. Para me submeter eu li os papéis, mas estou preocupada. Os 

termos são injustos, e também sinto que significa que estou concordando com o 

divórcio. Ele quer que eu assine os papéis, mas também não exigiu. Se eu responder 

aos papéis devo procurar a ajuda de um advogado ou me auto representar? Por favor, 

me aconselhe, eu quero fazer o que for certo. 

 

RESPOSTA:  
 

À revelia significa que o divórcio ainda será efetuado e tudo que está escrito no papel 

será feito como ele solicitou. 

 

Da próxima vez que seu marido entrar em contato com você para falar sobre os 

papéis, assegure-se de ter orado e jejuado (jejum de três dias por favor se você tiver 

tempo). Docemente explique sobre a questão da revelia conforme eu disse, e então 

peça que ele te permita NÃO ter que assiná-los. Explique que você cometeu muitos 

erros e não quer cometer mais nenhum. Mas que, se ele insiste, você irá assinar. A 

razão por que ele quer que você leia os papéis e assine é para aliviar a consciência 

dele. Ninguém se sente honesto atacando ao outro que não se defende. 

 

NÃO contrate um advogado por motivo nenhum. É aí que você vai perder. Temos que 

voluntariamente nos permitirmos sermos empurradas para o “Mar Vermelho” e 

confiar que Deus realizará um milagre. Se, ao contrário, procurarmos ajuda no 

homem, no fim, pereceremos. 

 

Estado: Flórida. Estado Civil  

Atual: casada, mas separada;  

tenho um advogado. 

 

PERGUNTA:  

 

A outra mulher com que meu marido está emocionalmente (supostamente não 

sexualmente) envolvido é divorciada duas vezes, tem um filho de 13 anos e os pais 

dela estão apoiando esse relacionamento com meu marido, um homem casado. Tenho 

orado para que Deus traga, a todos os adultos envolvidos nessa história, convicção de 

seus papéis na destruição da minha família e para que encontrem salvação. Devo orar 

para que Deus resgate essa criança de um lar onde ele está sendo ensinado que é 

permitido destruir a própria família e a dos outros? 

 

 (Às vezes, nós Cristãos, tornamos as orações tão complicadas. Quando eu estava 

seriamente buscando a restauração do meu casamento, eu busquei ao Senhor e 

tentava direcionar minhas orações porque eu verdadeiramente não sabia o que fazer. 
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Eu orava as Escrituras com as quais o Senhor me instruía durante a minha leitura da 

Bíblia.) 

 

RESPOSTA:  

 

Devo dizer que eu também orava para que uma convicção viesse a todos os 

envolvidos em encorajar ou desculpar o adultério do meu marido. Só ele se 

convenceu – ninguém mais. Eu sugiro que você concentre suas orações no coração do 

seu marido. 

 

Em relação ao menino de 13 anos, os filhos precisam ficar com seus pais, então você 

não vai querer que ele seja “resgatado”. No entanto, orar bênçãos sobre os pais é 

bíblico. Mateus 5:44: “Mas eu digo: Amem os seus inimigos e orem por aqueles que 

os perseguem.”  

 

E também, Deus disse para não irmos ao tribunal. Por que você tem um advogado? 1 

Coríntios 6:7 afirma, “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?” 

 

Lucas 6:46 diz, “Por que vocês me chamam ‘Senhor, Senhor’ e não fazem o que eu 

digo?” 

 

Estado: Pensilvânia.  

Estado Civil Atual: casada, mas separada.  

Eu tenho um advogado.  

Estou em um grupo de apoio do Ministério da Aliança. 

 

PERGUNTA:  

 

Ao invés de apenas me submeter e vender a casa, eu disse ao meu marido que eu me 

submeteria porque acredito que é a coisa certa a fazer e me desculpei por não ter feito 

no passado. O e-mail dele dizia que: Eu NÃO deveria me submeter a ele e DEVERIA 

tomar minha PRÓPRIA decisão. Não temos filhos; ele quer vender nossa casa, 

comprar uma em outro estado e ter filhos com a outra mulher. Eu quero me submeter 

e não estragar tudo outra vez. (Resposta da pergunta acima: Não sei dizer se ele está 

com raiva; só trocamos e-mails. Ele está indo ao aconselhamento para “encerrar essa 

fase” e “seguir com a vida”.) 

 

RESPOSTA:  
 

Os homens ODEIAM quando suas esposas DIZEM que estão se submetendo. Esposas 

tem apenas que FAZER ISSO. Quando uma mulher diz ao marido que está se 

submetendo ela age como uma fariseia e inibe grandemente as suas esperanças de 

restauração. “... a fim de serem vistos pelos outros. Eu asseguro que eles já receberam 

sua plena recompensa.” (Mt 6:5). Eu acredito que esse “espírito fariseu” é a razão 

número um de tantas que buscam a restauração nunca a alcançarem. 

 

Você mencionou que seu grupo de apoio é o do Ministério da Aliança. Tantas que 

fazem parte desses grupos de apoio parecem ser fariseias — ao menos aquelas com 
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quem eu entrei em contato. Acho que esse espírito é contagioso. Eu não acredito que 

venha do próprio fundamento do grupo, mas é que a organização desses “grupos de 

apoio” atrai fariseias. Elas AMAM compartilhar seus sofrimentos e ver as pessoas 

com pena delas. Se você passar tempo com essas pessoas, você também, vai começar 

a ter as mesmas atitudes e reações. “Mantenha-se longe do tolo, pois você não achará 

conhecimento no que ele falar.” (Pv 14:7). “Não se deixem enganar: ‘As más 

companhias corrompem os bons costumes’. (1 Co 15:33).  

 

Eu vi tanto isso acontecer quando o Ministério Restaurar tinha grupos de “apoio”; foi 

por isso que eu parei com eles e encorajei as “classes”. Mas muitas ainda querem 

transformar as classes em grupos de apoio. 

 

Mande um e-mail ao seu marido imediatamente e se desculpe pela sua resposta 

“religiosa”. Diga a ele que a verdade é que você confia que qualquer decisão que ele 

tomar será a certa. Não fale de conversa de “igreja” e comentários do tipo. Eu 

realmente queria que você tivesse os vídeos “Seja Encorajada! ”; ouvir as diferentes 

formas que Deus me levou a responder aos confrontos diários iria te ajudar muito.  

 

Claro, depois de “concordar”, você precisa orar para que Deus te proteja e te livre de 

qualquer “plano” do seu marido que não seja da vontade Dele. Use esses versículos:  

 

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

passos.” (Pv 16:9).  

 

“A sorte é lançada no colo, mas a decisão vem do Senhor.” (Pv 16:33).  

 

“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.” (Jr 17:5-7). 

 

Estado: Flórida.  

Estado Civil Atual: casada, mas separada.  

Você diria que Jesus é o seu Senhor? Não.  

Você tem um tempo designado de quietude com o Senhor? Não 

 

PERGUNTA:  

 

Meu marido foi ao tribunal hoje. O juiz está me dando 10 dias para me encontrar com 

meu marido e o advogado dele. Meu marido está me oferecendo 10 anos de pensão 

sob a condição de eu nunca poder levá-lo ao tribunal para rever os valores. Se eu não 

me encontrar, e concordar, com meu marido e o seu advogado, o juiz decidirá em um 

mês. Tenho tantas dúvidas de que esse casamento possa ser restaurado. Devo ir a esse 

encontro com meu marido e o advogado dele? 
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RESPOSTA:  

 

Sim, e concorde com os termos ou qualquer outros que eles te ofereçam. Vá tendo o 

Senhor como seu conselheiro e peça a Ele que “te defenda” no mundo espiritual onde 

a verdadeira batalha está sendo travada. 

 

Se você conseguir acreditar que seu casamento será restaurado, os detalhes da pensão 

não importam. 

 

O que faz você duvidar de que seu casamento possa ser salvo? Fé é crer nas coisas 

que não se veem. Você acredita que Deus não seja capaz? Você se sente indigna? 

Nenhuma de nós merecia um casamento restaurado. Mas, a menos que você tenha 

pecados inconfessados em sua vida, Deus pode restaurar o seu casamento. 

 

Sua dúvida, provavelmente, nasce do fato de que Jesus não é o Senhor da sua vida 

(conforme você mesma afirmou no questionário). Você pode torná-lo o seu Senhor 

nesse exato momento dando a Ele a sua vida. Ele me comprou por um preço, e agora 

eu não mais pertenço a mim mesma. Foi a MELHOR coisa que eu já fiz na minha 

vida inteira!! Você pode conhecê-Lo pessoalmente passando tempo lendo a Sua 

Palavra. Leia os Salmos, eles falam do poder Dele. Leia Cantares de Salomão, essas 

são as cartas Dele para você. Ele te ama, eu sei. Ele está com você agora e deseja um 

relacionamento íntimo contigo. Você também deseja isso? 

 

PERGUNTA:  

 

Meu marido me enviou os papéis do divórcio. Ele não tem fundamento para o 

divórcio; só não quer permanecer casado. A lei me dá o direito à metade do dinheiro 

dele. Ele está absolutamente FURIOSO com a ideia de eu receber essa metade. Não 

tenho nem ideia do que ele tem, ele escondia de mim. Devo aceitar menos do que a 

metade na esperança de que ele volte? Devo pegar aquilo à que tenho direito e ainda 

esperar uma volta? 

 

RESPOSTA:  
 

Em primeiro lugar, sua afirmação, “Ele não tem fundamento para o divórcio; só não 

quer permanecer casado.”, precisa ser respondida. Seu marido pode não ter 

“fundamentos legais” para o divórcio, mas ele certamente deve ter uma razão. 

Ninguém abandona um compromisso, ninguém. Se você acredita que ele não tem 

“motivos”, você deve ir ao Senhor e perguntar a Ele quais são as razões do seu 

marido. Muitos homens que afirmam, “Eu só não quero ficar casado.”, estão 

envolvidos com outra mulher. (E, por favor, não vá procurar evidências de outra 

mulher. Acredite na minha palavra quanto a isso, e se prostre diante do Senhor, 

AGORA!) Essa é a hora de clamar ao Senhor e não de se preocupar com bens! 

 

No entanto, já que você perguntou, seja o que for que a lei te garanta, você não tem 

que pegar. Ao contrário, se você está interessada em restauração, precisa mostrar ao 

seu marido, através de sua atitude e das suas ações, que você confia nele para te dar o 

que “ele sente” que deveria. Não use termos como “o que é justo?”. Esses versículos 

podem te ajudar: Mateus 5:40-42, “E, se alguém quiser processá-lo e tirar de você a 

túnica, deixe que leve também a capa. Se alguém o forçar a caminhar com ele uma 
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milha, vá com ele duas. Dê a quem pede, e não volte as costas àquele que deseja pedir 

algo emprestado.” 

 

Ele precisa saber que você se importa com ele, e se ele acha que a lei te garantir 

metade do dinheiro o está enfurecendo, isso não pode ser bom. “Bem-aventurados os 

pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus.” (Mt 5:9). 

 

E por favor se assegure de não contratar um advogado. Se você tiver um (ou uma) 

dispense-o imediatamente! Sem desculpas! 

 

Foi dado entrada no divórcio 

 

PERGUNTA:  

 

Eu li o livro e o manual e assisti a todos os vídeos. Antes de ler seus livros, meu 

marido preencheu os papéis do divórcio e eu contratei um advogado mesmo sabendo 

que não deveria. O caso foi arbitrado o que significa que houve aceitação de um 

acordo, então eu assinei o acordo de arbitragem proposto. Desde que li os livros, meu 

advogado quer que eu assine a sentença do divórcio. Já que as coisas chegaram a esse 

ponto, qual seria o propósito de dispensar meu advogado? Eu devo assinar? E 

também, meu marido está entrando e saindo do hospital com pedras nos rins. Eu devo 

visitá-lo, ligar ou mandar um cartão? 

 

RESPOSTA:  
 

Seja qual for o momento em que a verdade nos seja revelada, somos responsáveis por 

obedecer ou desobedecer a Palavra de Deus. 1 Coríntios 6:7 pergunta, “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? ” Eu te faço a mesma 

pergunta. Uma das nossas restaurações mais recentes aconteceu quando a mulher 

dispensou o advogado há apenas duas semanas da audiência. O DIVÓRCIO NUNCA 

ACONTECEU. Ela caminhou COM FÉ e Deus a recompensou. Porque Deus tem a 

capacidade de olhar o coração daqueles que estão seguindo os Seus princípios, isso 

geralmente determina o resultado. Muitas mulheres que escrevem querem uma 

“garantia por escrito” minha de que SE ELAS FIZEREM... seus maridos irão...” A 

Palavra de Deus é garantida. Eu não posso dar garantias. Eu sou meramente uma 

serva de Deus. 

 

Quanto a visitar, enviar cartões ou ligar para o seu marido será determinado pelo 

relacionamento de vocês dois. Ele te pediu para ligar ou ele deixou claro que não mais 

deseja um relacionamento com você? Perseguir alguém que está TENTANDO partir 

só irá intensificar o afastamento dele em relação a você. Se, no entanto, vocês ainda 

são próximos, então mande flores, ligue para saber se ele as recebeu e pergunte se ele 

gostaria de receber uma visita. Se ele disser que não a qualquer uma das perguntas, ou 

parecer cansado ou não querendo conversar, DESLIGUE O TELEFONE — 

RÁPIDO! 
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PERGUNTA:  

 

Nós NÃO temos filhos. Por anos eu estive deprimida, ansiosa, era controladora e não 

queria filhos (muito desgastante para mim que não tinha energia nenhuma). Pela graça 

de Deus agora estou com saúde e tenho os desejos, energia e comportamentos 

normais. Sei que fui uma esposa terrível e me arrependo disso! Você tem conselhos 

adicionais sobre 1 – o desejo dele de ter filhos com a outra mulher e 2 – a família e o 

conselheiro dele o encorajando a seguir em frente com outra mulher? Ele tem um 

desejo forte de agradar à mãe, que me despreza e que gosta da outra mulher (ele me 

contou isso). Eu sei que nossa situação não é difícil demais para Deus. 

 

RESPOSTA:  
 

Em primeiro lugar você precisa derrubar o muro de ódio completamente. Se ele ainda 

tiver, mesmo que seja só “um pouquinho”, de raiva é mais do que deveria ter. 

Dispensar seu advogado pode ser simplesmente suficiente. Se você estiver de um lado 

e seu marido do outro, o muro de ódio nunca virá abaixo, mas crescerá com a ajuda 

dos advogados de vocês dois. 

 

Quando o muro de ódio cair, então Deus pode começar a inclinar o coração de seu 

marido. Ele vai começar a aparecer com mais frequência. Quando o passado vier à 

tona, você pode usar isso como uma oportunidade de confessar e se arrepender pelo 

tipo de esposa que você costumava ser.  

 

Isso pode levar Deus a realizar seu desejo de ter filhos. Se você não estiver 

divorciada, a intimidade com seu marido pode produzir um “fruto”! 1 Samuel 1:5 diz, 

“... apesar de o Senhor tê-la deixado estéril.” Deus fechou o útero de Ana, mas abriu 

quando ela O buscou. 

 

Quanto à sua sogra você tem uma oportunidade, nesse exato momento, de mudar essa 

situação. Nos vídeos “Seja Encorajada! ”, eu compartilho abertamente sobre meu 

relacionamento ruim com minha sogra e como Deus me levou a jejuar “por 

benevolência” durante três dias e como Ele fez um milagre! Ele se tornou meu 

advogado!! É impossível, mas é verdade!!! Assistir aos vídeos ou ouvir as fitas irá te 

abençoar. 

 

Foi dado entrada no divórcio 

 

PERGUNTA: 

 

Seu ministério aconselha a não se contratar um advogado. Meu marido diz que quer 

que eu contrate um. Ele quer que eu tenha o meu próprio representante. O que eu 

devo fazer? 

 

RESPOSTA:  
 

Você já deixou claro para o seu marido que você irá confiar no que ele fizer? Você já 

explicou que, portanto, você sente que contratar um advogado, não só sairá mais caro, 

mas pode resultar em uma batalha entre o seu advogado e o dele? Você certamente 

não gostaria que isso acontecesse. 
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Após ouvir isso, seu marido mais do que provavelmente não insistirá para que você 

contrate um advogado. Se, entretanto, ele insistir, então seria bom que você pedisse 

que ele mesmo contratasse (ou escolhesse) um para você. Se ele for em frente e 

conseguir um advogado para você, então você terá que repetir para ele todas as 

perguntas que o advogado te fizer, para saber como ele gostaria que você respondesse. 

 

O mais importante agora é que vocês estejam do mesmo lado — o DELE. Isso 

geralmente resulta no divórcio nunca nem chegando ao tribunal! :) 

 

PERGUNTA:  
 

Meu cunhado definitivamente não está seguindo o curso de ação que você recomenda. 

Eles foram a vários conselheiros, e tanto ele quanto ela têm seus próprios advogados 

agora. Quando olho para a situação fico imaginando qual é o nosso papel nisso tudo. 

Eu creio que Deus nos chamou para amá-los, mas ainda assim, a constante e 

escancarada desobediência da minha irmã me leva a querer evitar a companhia dela a 

qualquer custo. Vemos frutos na vida do meu cunhado. Ele mostrou um desejo 

verdadeiro de se reconciliar. Eu mencionei a ideia de dispensar o advogado e ele disse 

que definitivamente iria pensar sobre isso. Minha irmã não demonstra nenhum 

remorso ou pesar por suas ações. Isso significa que devemos evitar qualquer contato 

com qualquer um dos dois? 

 

RESPOSTA:  

 

Ah, como eu odeio ver famílias desabarem e se tornarem apenas outra estatística. Eu 

suponho que não haja nenhum jeito de realmente ajudar esse precioso casal “através” 

de você. Na verdade, é mesmo necessário o esforço de uma das pessoas envolvidas 

para haver uma mudança. No entanto, oração, a oração realmente fervorosa, pode 

mudar total e radicalmente mesmo a situação mais desesperançosa. Mateus 17:20 diz, 

“Porque a fé que vocês têm é pequena. Eu asseguro que, se vocês tiverem fé do 

tamanho de um grão de mostarda, poderão dizer a este monte: ‘Vá daqui para lá’, e 

ele irá. Nada será impossível para vocês.” Nunca desista de orar. Tiago 5:16 diz, “A 

oração de um justo é poderosa e eficaz.” 

 

O remorso que você está procurando em sua irmã é raramente visto em situações 

como essa. Dizemos àqueles que estão buscando restauração para não procurarem por 

isso, porque é uma caminhada de fé. Meu marido não sentia remorsos, mesmo depois 

de ter voltado para casa, e isso é comum. O fogo “refinador” permanece quente até 

que aquele que espera pela restauração seja totalmente transformado. 

 

A respeito de seu cunhado ser um Cristão novo, vemos jovens e antigos Cristãos 

restaurados. Só é preciso fazer as coisas “à maneira de Deus” e não à maneira do 

“mundo”: 

 

“Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica é como um homem prudente 

que construiu a sua casa sobre a rocha.” (Mt 7:24). 

 

“Mas quem ouve estas minhas palavras e não as pratica é como um insensato que 

construiu a sua casa sobre a areia.” (Mt 7:26). 
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A melhor forma de ajudar é, claro, orando e estando disponível se um deles procurar 

ajuda. A menos que eles estejam “buscando ajuda”, “tentar” ajudar vai piorar a 

situação. Provérbios 29:1 diz, “Quem insiste no erro depois de muita repreensão, será 

destruído, sem aviso e irremediavelmente.” 

 

PERGUNTA:  
 

Meu cunhado decidiu não dispensar o advogado. Ele não vai correr o risco de permitir 

que seus filhos morem com sua ex e outro homem. Ele também mudou de ideia e não 

está mais interessado em reconciliação. 

 

RESPOSTA:  
 

Quando eu li a sua carta, meu espírito se afligiu. Saber o que espera essa família 

pesou meu coração. 

 

Quando se toma a decisão de contratar um advogado (na carne), ao invés de confiar 

no Senhor quanto ao bem-estar dos filhos, o Senhor nos diz que o resultado será como 

em 2 Crônicas 15 e 16. O rei Asa tinha confiado no Senhor e saído vitorioso de todos 

os ataques inimigos. Mas então, pela primeira vez, ele escolheu confiar em tratados e 

apelos; é aí então que lemos os versículos que ouvimos tantas vezes em 2 Crônicas 

16:9, “Pois os olhos do Senhor estão atentos sobre toda a terra para fortalecer aqueles 

que lhe dedicam totalmente o coração. Nisso você cometeu uma loucura. De agora em 

diante terá que enfrentar guerras.” 

 

Tenho testemunhado tantos divórcios e visto tantos Cristãos que, acreditando estarem 

fazendo a “coisa certa”, escolhem “proteger” seus filhos através de advogados, cortes 

ou litígios. Infelizmente, isso resulta em uma cortante destruição para as crianças. 

Jeremias 17:5 diz, “Maldito é o homem que confia nos homens, que faz da 

humanidade mortal a sua força, mas cujo coração se afasta do Senhor.” 

 

Não fiquei surpresa de saber que assim que seu cunhado escolheu manter o advogado 

ele não mais desejou ou buscou a reconciliação. O versículo acima é verdadeiro. 

Quando buscamos aos homens e a carne para lutar por nós, nosso coração 

naturalmente se afasta de Deus, e perdemos o coração Dele, que sempre esteve na 

reconciliação. 2 Coríntios 5:18-19 afirma, “Tudo isso provém de Deus, que nos 

reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da 

reconciliação, ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não 

levando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da 

reconciliação.”  

 

Para lutar realmente (à maneira do mundo — advogados, etc.) pela “proteção” das 

crianças, o cônjuge crente precisaria falar contra a sua própria carne (sua própria 

esposa ou marido). Isso é difamação. E Salmos 101:5 diz, “Aquele que difama o seu 

próximo ... às escondidas, eu o destruirei.” Assim o crente é colocado em uma posição 

de se estar na “lista negra” de Deus. Isso é exatamente o que o inimigo tem em mente 

quando continua a instilar medo em seus corações para instigá-los a tomar os assuntos 

nas mãos e “lutar” pelo que pensam ser o certo. Mas Deus diz algo diferente. Ele é a 

verdade; o diabo é um mentiroso. Deus diz: 



                                  O que Fazer ao Enfrentar o Divórcio                        26 

 

 

“Mas eu 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 de você a túnica, deixe que 

leve também a capa. Se alguém o forçar a caminhar com ele uma milha, vá com ele 

duas.” (Mt 5:39-41). 

 

Deus prometeu lutar por aqueles que seguem essas escrituras. 

 

Mesmo se eles ganharem a custódia completa à maneira do mundo, o marido que 

perde muitas vezes sente que só há um remédio: sequestrar os próprios filhos. 

Estatísticas dizem que 90% das crianças desaparecidas estão agora vivendo com um 

dos pais que não tem a custódia. 

 

Se entrarem em “um acordo”, as crianças vivem com uma mente dúbia e se tornam 

“instáveis em tudo o que fazem.” (Tg 1:7). Ambas as casas são completamente 

diferentes: regras diferentes, expectativas diferentes, etc., sem mencionar que as duas 

famílias estão frequentemente em guerra uma contra a outra, e essas preciosas 

crianças ficam no meio disso tudo. 1 Reis 3:25, “Ele ordenou: Cortem a criança viva 

ao meio e deem metade a uma e metade à outra”’. 

 

Geralmente as notas dos filhos na escola caem e começam os problemas de disciplina. 

Espera-se que horas de aconselhamento sejam a solução, mas isso NUNCA irá mudar 

nada para melhor já que a raiz do problema nunca é retificada. 

 

Não há como um cônjuge proteger seus filhos do outro que caiu em adultério ou 

pecado. A única maneira é ajudar a livrar o cônjuge que está “preso” no adultério 

através do amor que nunca falha, da oração, do jejum que quebra qualquer jugo 

escravizador, e de se buscar ao Senhor permanecendo na brecha. 

 

As estatísticas e conhecidos pessoais provam que isso é verdade e é o único curso 

correto. A Bíblia NUNCA erra pois a Palavra Dele É a verdade. 

 

Isso me aflige de verdade, como sei que aflige a você. Não é triste e trágico para todos 

os envolvidos nesse divórcio? Que o Senhor te dê paz durante a sua aflição. 

 

O divórcio foi preenchido 

 

PERGUNTA: 

 

Minha esposa deu entrada no divórcio e está pedindo que eu assine os documentos 

para que o divórcio aconteça mais rapidamente. Se eu não assinar, eu estarei 

atrasando o processo. Eu não tenho um advogado e eu desejo concordar com tudo o 

que está escrito nos documentos. Seu livro avisa sobre assinar os papéis do divórcio, 

mas também fala sobre concordar com seu cônjuge e estar em paz. O que eu faço? 

 

RESPOSTA: 

 

O plano nesse caso seria esperar. Apenas não faça nada agora e espere para ver o que 

sua esposa irá fazer. As coisas podem mudar e você não precisará assinar nada. 
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Entretanto, se ela ligar e perguntar sobre os papéis, então nós sugerimos que você faça 

o seguinte: 

 

Humildemente compartilhe com ela - "O nome dela, eu cometi tantos erros no 

passado e não quero cometer mais um. Porém, o mais importante para mim é a sua 

felicidade; então se você realmente quer que eu assine os papéis, eu assinarei." 

 

Lembre-se que as Escrituras são claras sobre ficar no caminho do pecador (Sl. 1:1) e 

sobre deixar ir o cônjuge que quer ir embora (1Cor. 7:15). 

 

Essa é uma situação difícil, mas Deus lhe ajudará. Continue a orar por sabedoria e 

confie que Sua vontade seja feita. Essa também é uma boa hora para jejuar três dias 

para alcançar favor. 

 

PERGUNTA: 

 

Erin, você mencionou que tinha visto pessoas fazendo tudo certo e, ainda assim, seus 

casamentos não serem restaurados porque, em muitos casos, eles ainda tinham uma 

condição de coração errada. 

 

 Eu recebi minha certidão de divórcio e agora estou divorciada de verdade. Erin, você 

poderia talvez orar e descobrir com Deus se eu tenho uma condição de coração que 

está impedindo minha restauração?  

 

Me sinto tão para baixo porque eu fiz o que era esperado da minha parte — não tive 

advogado, não lutei contra o divórcio, perdoei e tenho sido gentil e submissa, parei de 

ter intimidades com ele, perdi peso e você disse que isso é um sinal de um coração 

quebrantado e contrito. Ainda assim eu devo estar fazendo alguma coisa errada. 

 

RESPOSTA:  

 

Sim, há uma condição de coração que necessita ser mudada. Após responder várias de 

suas perguntas, agora é fácil ver porque seu casamento não está restaurado. 

 

 Suas cartas iniciais davam a impressão de uma crente forte e comprometida a 

terminar a corrida que estava diante de si. Mais tarde, a rebelião foi descoberta. 

Quando você percebeu isso, ao invés de se humilhar, teve um período de tempo em 

que você, de certa forma, culpou a Deus — como se Ele tivesse deixado você para 

baixo. Esse é um problema do coração grave e sério. 

 

E aí houve vários dias de hesitação em obedecer; outra condição séria de coração. 

Parece que você se importa mais em ver seu casamento restaurado do que em ser 

obediente, mansa e quieta.  

 

Eu também comecei a jornada com o meu casamento como o alvo — por mim. Mas 

muito em breve eu comecei a correr por Ele, pelo meu Senhor. Ele entrou na corrida 

para me mudar. Ele se tornou tudo para mim. E mesmo quando as coisas pioravam 

cada vez mais, Ele não poderia ter me desapontado porque Ele não me devia nada. E 

se Ele nunca tivesse restaurado meu casamento, eu ainda O teria louvado e feito tudo 

que eu fiz porque Ele era digno e merecia isso. 
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Eu nunca mereci e nem fiz por merecer um casamento restaurado. Eu sou uma 

pecadora miserável. Mas Deus, em Sua misericórdia, meu deu um. Foi através do 

sofrimento que eu aprendi obediência, o que me deu o coração certo em relação a Ele, 

e isso era o Seu objetivo o tempo todo. 

 

PERGUNTA:  

 

Meu marido acabou de me dizer que ele e a outra mulher decidiram se casar. Eu não 

disse nada a ele além de “Ok”. Sim, eu corri para o Senhor primeiro e vou continuar 

correndo para Ele com todo o meu coração. Me ajude... o que eu faço agora? 

 

RESPOSTA:  

 

Continue na presença do Senhor, buscando a Ele. Você viu o coração do seu marido 

se voltando para você? As fases são: 

 

1-FIM DAS BRIGAS. NÃO podem haver brigas ou discussões com seu esposo. 

 

 2-DEIXAR IR. Uma vez que o cônjuge saiba que ele está LIVRE para ir, que você 

não irá perseguir, então isso, junto com o fim do resto das discussões, fará com que o 

muro de ódio caia.  

 

3-VOCÊ ESTÁ DIFERENTE. Uma pessoa gentil e quieta emerge e seu esposo é 

atraído de volta para você. No entanto, geralmente as cordas do pecado ainda o estão 

segurando e puxando-o na direção do divórcio ou de um novo casamento, mas o 

coração Dele não está nisso. Vocês ainda são íntimos e você mostra amor 

incondicional.  

 

4-DIVÓRCIO. Possivelmente o divórcio acontece; mas você dá sua capa, sua túnica, 

caminha a milha extra, se permite ser prejudicada e dispensa, ou nunca contrata, um 

advogado. Por causa da sua amável resposta ao mal que te foi feito, seu esposo 

começa a sentir a condenação. E também os problemas estão se amontoando no 

campo inimigo e a outra mulher começa a ter uma língua amarga e afiada. No entanto, 

você agora capturou o espírito gentil e quieto, que é precioso à vista de Deus. Você 

sorri em direção ao futuro sabendo que sua esperança está Nele. 

 

5-PLANOS DE RECASAMENTO. Quando o inimigo vem “rugindo” sobre um 

possível recasamento, seu coração está fixo. Você sabe que seu marido não quer 

aquilo de verdade, mas você está contente de viver uma vida de solteira com o 

Senhor, por quanto tempo for, porque você está realmente “apaixonada” por Ele.  

 

Espero que isso ajude. 

 

PERGUNTA:  

 

Você tem uma posição muito forte contra a contratação de um advogado e que Jesus é 

nosso conselheiro. Para mim parece a mesma mentalidade que diz que é errado ir ao 

médico quando se está doente porque Jesus é Aquele quem cura. Você tomou uma 
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posição muito forte, mas tudo bem. Essas são as suas convicções. Por que contratar 

um advogado destrói as chances de se ter um casamento restaurado? 

 

RESPOSTA:  
 

Não é impossível para Deus restaurar um casamento quando há um advogado 

envolvido. Entretanto, a maioria dos casamentos nunca sobrevivem a essa batalha no 

tribunal. A maioria dos homens, cujas esposas contrataram um advogado, ficam 

extremamente amargos e se recusam a sequer se associarem a elas. 

 

Também, quando você contrata alguém para falar por você, no fim, você se torna 

responsável pelo que eles dizem e por como dizem. Eu ministrei para várias mulheres 

que, entre lágrimas, explicaram como seus advogados lidaram com seus casos de uma 

maneira que elas nunca teriam feito. Aí então elas dizem que queriam ter aprendido a 

respeito de se dispensar o advogado antes que o caso chegasse ao tribunal. 

 

Não obstante, Deus pode restaurar um casamento APESAR dos nossos erros; 

ESPECIALMENTE aqueles cometidos por ignorância. Ainda assim, Deus diz que 

colheremos as consequências de nossa ignorância. 

 

A outra razão pela qual eu assumo uma posição forte contra uma mulher ter um 

advogado é porque vi casamentos NUNCA CHEGAREM AO DIVÓRCIO quando a 

mulher foi obediente à Palavra Dele como afirmado em 1 Coríntios 6. Em outras 

palavras, o casamento foi restaurado antes que o divórcio fosse finalizado! Se você 

tivesse visto acontecer, vez após vez, como eu vi, você não aconselharia o mesmo? 

Tenho o meu próprio e poderoso testemunho que compartilho nos vídeos. Foi nos dito 

que o sangue do Cordeiro e a Palavra do nosso testemunho é o que salva. Você supõe 

que eu devesse compartilhar alguma coisa diferente? Quando cada uma das partes tem 

seus próprios representantes, eles estão “divididos” e, portanto, seu casamento não 

aguentará. 

 

Eu cometi outros erros enquanto estava no meio da minha crise conjugal, mas apesar 

desses erros, Deus misericordiosamente restaurou meu casamento. Porém, eu nunca, 

CONSCIENTEMENTE, levaria alguém para o caminho errado ou para um caminho 

que eu não trilhei ou não teria trilhado; você levaria? 

 

O divórcio foi preenchido. 

 

PERGUNTA:  
 

Li sua resposta quanto à contratação de advogados em uma coluna recente do P&R. 

Eu contratei uma antes de conhecer o seu ministério. Perguntei ao meu marido se ele 

gostaria que eu a despedisse e ele disse que não, que eu deveria ter minha própria 

representante legal. Eu aceitei menos do que a lei me dá o direito de pedir para que a 

paz entre nós fosse mantida. Eu cheguei a ponto de dizer a ele que não queria nenhum 

dinheiro. Ele acabou me dando um pouco. Ele tem me ligado só para dizer oi. O 

divórcio continua. Eu fiz a coisa certa? 
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RESPOSTA:  
 

NÃO. Se eu tivesse perguntado ao meu marido ele teria me dito a mesma coisa. Aliás, 

a maioria dos homens QUEREM que suas esposas tenham advogados para que 

possam se aliviar da culpa. Tiago 4:17 diz, “Portanto, pensem nisto: Quem sabe que 

deve fazer o bem e não o faz comete pecado.” 

 

Tenho recebidos muitos e-mails, de tantas mulheres, explicando todas as razões 

pelas quais elas TIVERAM QUE CONTRATAR UM ADVOGADO. 

 

A resposta para qualquer uma que escreva esse tipo de carta É A MESMA. NÃO 

TEM DESCULPA. 

 

Se você quer que o Senhor te defenda, então você tem que fazer À MANEIRA 

DELE!! Não é à minha maneira, mas À MANEIRA DE DEUS! Deus só nos dá a 

vitória quando ELE nos defende SOZINHO. Fazer tratados foi exatamente o que Asa 

fez e o que o destruiu! 2 Crônicas 16:9, “Pois os olhos do Senhor estão atentos sobre 

toda a terra para fortalecer aqueles que lhe dedicam totalmente o coração. Nisso você 

cometeu uma loucura. De agora em diante terá que enfrentar guerras.” 

 

Provérbios 1:20-29 diz, “A sabedoria clama em alta voz nas ruas, ergue a voz nas 

praças públicas, nas esquinas das ruas barulhentas ela clama nas portas da cidade faz 

o seu discurso: Até quando vocês, inexperientes, irão contentar-se com a sua 

inexperiência? Vocês, zombadores, até quando terão prazer na zombaria? E vocês, 

tolos, até quando desprezarão o conhecimento? Se acatarem a minha repreensão, eu 

darei a vocês um espírito de sabedoria e revelarei a vocês os meus pensamentos. 

Vocês, porém, rejeitaram o meu convite; ninguém se importou quando estendi minha 

mão! Visto que desprezaram totalmente o meu conselho e não quiseram aceitar a 

minha repreensão, eu, de minha parte, vou rir-me da sua desgraça; zombarei quando o 

que temem se abater sobre vocês, quando aquilo que temem abater-se sobre vocês 

como uma tempestade, quando a desgraça os atingir como um vendaval, quando a 

angústia e a dor os dominarem. Então vocês me chamarão, mas não responderei; 

procurarão por mim, mas não me encontrarão. Visto que desprezaram o conhecimento 

e recusaram o temor do Senhor.” 

 

Tantas de vocês pedem ajuda. E então quando a sabedoria da Palavra de Deus é dada, 

vocês encontram um meio de NÃO SEGUI-LA. Mas ainda assim esperam serem 

restauradas. 

 

AÍ ENTÃO vocês escrevem porque as coisas pioraram. Isso é o que acontece quando 

você não aceita a sabedoria de Deus e então ela (a sabedoria) zomba da sua 

calamidade. 

 

PERGUNTA:  

 

Erin, eu estou divorciada e sei que Deus trará meu marido de volta para casa. Quando 

Deus trouxer, já que estamos divorciados, devemos nos casar assim que ele pedir para 

voltar para casa? Estou confusa quanto a isso, não me lembro de você nunca ter dito 

em que ponto e época vocês se casaram novamente. Me lembro de você contando 

sobre ele te ligar e perguntar se poderia voltar para casa e que você foi encontrá-lo 
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para pegar as coisas dele. Vocês recasaram imediatamente? Meu marido e eu estamos 

mais próximos a cada dia — quero ter certeza de fazer isso certo. 

 

RESPOSTA:  

 

No meu caso, três semanas após o divórcio, duas pessoas me ligaram dizendo que, 

enquanto oravam, o Senhor tinha dito a eles que eu NÃO estava divorciada. Eu pensei 

que TALVEZ meu marido não tivesse comparecido ao tribunal e não tivesse me 

falado já que eu não tinha recebido nenhum papel final. Eu mansamente perguntei se 

ele se ele tinha ido, e ele disse que sim. Confusa, mas sabendo que Deus estava 

preparando alguma coisa, eu recebi outra ligação, a terceira confirmação, de alguém 

que tinha ouvido a mesma coisa! No dia seguinte, eu vi os papéis finais quando meu 

marido trouxe. 

 

Havia um erro GRITANTE bem na primeira página com nossos nomes legais. Depois 

de orar, me senti guiada a ligar para o advogado do meu marido para falar do erro. 

Quando eu falei, ele ficou EXTREMAMENTE agitado e me disse para procurar saber 

com urgência se algum de nós tinha se casado de novo (essa era a intenção do meu 

marido, você sabe). Quando eu assegurei que não ele disse, enfaticamente, “Não se 

casem. Vocês não estão legalmente divorciados! ” “Entretanto”, ele continuou, “é só 

questão de preencher uma emenda e será legalizado.” 

 

Com essa informação eu, claro, estava regozijando com a soberania incrível de 

Deus!!! Se eu tivesse ido ao tribunal ou contratado um advogado, esse erro grosseiro 

nunca teria ocorrido, portanto, eu estava me regozijando também pela graça de Deus 

que me permitiu não ir ao tribunal ou ter um advogado.  

 

Ainda assim, lá estava eu com essa informação vital sem saber o que fazer com ela. 

Eu jejuei e a verdade começou a me consumir por dentro. Eu tinha que ser honesta 

com meu marido para que ele soubesse da verdade e também pudesse legalizar tudo 

apenas assinando um documento. 

 

Naquela noite, depois que as crianças foram para cama, e meu marido estava se 

preparando para sair, eu contei. Fiquei chocada com a resposta. Ele ficou em êxtase! 

Disse que Deus o tinha livrado do maior erro da vida dele!!! Aí ele ficou com uma 

expressão preocupada e me falou “Erin, por favor não fale sobre isso com ninguém! 

Se “ela” souber disso ela vai me forçar a legalizar tudo! ” Eu assegurei que não 

contaria a ninguém e ele foi embora. 

 

Tanta coisa me foi revelada naquele dia. Que ele foi pressionado ao divórcio, que 

tinha sido ela quem pagou e que meu marido sabia que foi um erro! Mas, mais do que 

tudo, que ele tinha sido libertado, e eu também! No entanto, NADA nunca foi dito 

depois disso. Foi como se o divórcio e nossa conversa nunca tivessem acontecido. 

 

 Mas, se você visitou nosso site, você sabe que Deus atendeu as minhas orações por 

um grande casamento. Eu tinha orado para que tivéssemos um outro casamento um 

dia. DEUS É TÃO FIEL! 

 

Aquelas que tiveram que “casar de novo” legalmente fizeram de formas tão 

diferentes.  
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Um homem voltou para casa, para o quarto de visitas, eles planejaram uma pequena 

cerimônia na igreja deles para a próxima semana. Eles se casaram e tiveram um final 

de semana de lua de mel. 

 

Um casal faltou ao trabalho no dia seguinte ao meio dia, foram ao cartório, se casaram 

e o marido levou as coisas dele para casa naquela noite!  

 

Alguns ficaram em seus apartamentos e planejaram o casamento para um mês mais 

tarde, em alguns casos dois, para que mais pessoas pudessem testemunhar o seu 

milagre. 

 

As formas variam tanto quanto os próprios testemunhos. 

 

Mas, SEMPRE, foi a forma como o marido se sentiu mais confortável. A esposa, feliz 

por ter seu casamento restaurado, estava contente com QUALQUER COISA! 

 

PERGUNTA: 

 

Qual é a sua opinião sobre advogados? Em nosso estado, sem um advogado eu 

provavelmente perderei minhas crianças para minha esposa. Eu sinto que ela não irá 

oferecer um lar de Deus que eles merecem e também há questões sobre segurança, já 

que ela vive um estilo de vida ímpio, que gira em torno de festas. Eu tenho um 

advogado para garantir a custódia dos meus filhos. Meu advogado não precisa 

difamar ou mentir para ajudar no caso. É possível que Deus possa usar o advogado 

para ajudar nesse caso? Eu acredito que Deus irá restaurar nosso casamento e eu 

sempre achei isso. 

 

RESPOSTA: 

 

Sua suposição, "Em nosso estado, sem um advogado eu provavelmente perderei 

minhas crianças para minha esposa", faz você concluir que ENTÃO que precisa de 

um advogado. Por outro lado, você acredita "que Deus irá restaurar seu casamento e 

que sempre e eu sempre achei isso." Deus pode certamente intervir a seu favor, mas 

não espere que Ele faça isso tendo uma mente tão dobre e confiando em sua lógica. 

 

Sim, você pode conseguir um advogado que não irá difamar ou mentir, mas você não 

terá Deus te defendendo. Eu escolheria Deus ao invés de qualquer homem ou mulher. 

Você não pode ter os dois. Jer, 17:5 "Maldito é o homem que confia nos homens, que 

faz da humanidade mortal a sua força, mas cujo coração se afasta do Senhor." Quando 

você coloca suas esperanças em um advogado, ao invés de confiar completamente no 

Senhor, o seu coração dividido se afasta Dele. 

 

Aqueles que confiam SOMENTE no Senhor são os que veem coisas poderosas 

acontecerem! E o que VOCÊ precisa é que algo poderoso aconteça. Seu casamento 

não será restaurado na "hora certa"; é preciso um milagre. Sua esposa não irá aparecer 

"com o tempo"; você precisa da mão do Senhor para inclinar o coração dela. 

 

A única forma de resgatar sua esposa e filhos do estilo de vida ímpio onde eles estão é 

se VOCÊ for RADICAL com Deus; lançando tudo que você tem e é Nele. 
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Recentemente, um homem na Nova Zelândia estava não só para perder seus sete 

filhos, que ele estava sem ver havia 6 meses, mas também havia a possibilidade de ir 

para a cadeia. Ele escolheu Deus ao invés do advogado. Dentre de duas semanas sua 

esposa telefonou, então eles conversaram frente a frente, ele viu seus filhos, e agora 

ele passa toda hora que não está trabalhando com ela e seus filhos. Ele sabe em 

primeira mão o que Deus pode fazer. Você acha que ele teria os mesmos resultados 

com um advogado? NUNCA!!! 

 

PERGUNTA:  

 

Eu recebi um e-mail do meu marido. Ele mencionou o divórcio e a venda da casa. Eu 

pedi para que tratássemos de uma coisa de cada vez. Vendemos a casa muito rápido. 

No e-mail de hoje ele disse que não quer que as crianças pensem que ele vai voltar 

para casa. Ele quer conversar. Ele está pronto para preencher o divórcio e espera que 

possamos resolver todos os detalhes sem contratar advogados. Aí ele fez uma lista dos 

assuntos (valor da pensão que ele dará, visitas, etc....). Eu não sei o que dizer a ele. 

Não existe muro de ódio. Nós dois somos muito gentis todas as vezes que nos 

falamos. Eu digo a ele que não quero o divórcio porque ainda o amo e não assino os 

papéis?  

 

RESPOSTA:  

 

Diga a ele que você ainda o ama, mas entende por que ele quer o divórcio; que 

qualquer coisa que ele resolver a respeito da pensão e das visitas estará bem para 

você. Diga que você está preocupada com essa coisa de ter que assinar papéis porque 

você já cometeu muitos erros e ainda o ama muito, mas novamente, você fará 

qualquer coisa que ele pedir e compreende o porquê de ele querer se divorciar. Você 

pode procurar saber se ele consegue se divorciar sem a sua assinatura no seu estado. E 

se você não tiver que assinar você pode mencionar isso para ele.  

 

Só Deus pode converter o coração do seu marido e parar o divórcio. Lembre-se, 

mesmo se for até o fim, Deus pode voltar o coração dele e vocês podem se casar de 

novo. Eu vou crer com você em oração para que o divórcio não aconteça. 

 

PERGUNTA:  

 

Eu pedi o divórcio alguns meses atrás, antes de adquirir os seus materiais, para 

impedir meu marido de levar os filhos para outro estado para ficar com ele a outra 

mulher e também para garantir a pensão das crianças. Quero cancelar meu pedido de 

divórcio, mas meu marido me pediu várias vezes para não fazer isso. 

 

RESPOSTA: 

 

Certamente esse é um dilema e não é uma pergunta fácil de responder. Com certeza 

você quer cancelar a petição, mas já que você disse a ele que iria fazer isso, e ele disse 

que você não deve, você terá que se submeter. Pode ser sensato dizer a seu marido 

que você acha que deve dispensar seu advogado, mas que se submeterá a ele e não 

fará nada que ele não queira que você faça. Se ele for firme e disser “Não, não 

dispense”, então não dispense. No entanto, se ele disser algo do tipo, “Bom, eu não 
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quero, mas não estou dizendo que você não pode...”, vá em frente e despeça. A 

maioria dos maridos, salvos ou não, tem um temor de Deus e sentem medo de serem 

responsabilizados por decisões que eles sabem serem erradas. Ouça com cuidado, mas 

não manipule. Se não tiver certeza, repita o que você pensa que ele disse e pergunte se 

é isso mesmo. O diabo é esperto e muitas foram enganadas procurando agradar seus 

maridos ao invés de obedecer a eles. Provérbios 16:7, “Quando os caminhos de um 

homem são agradáveis ao Senhor, ele faz que até os seus inimigos vivam em paz com 

ele.”  

 

A essa altura você precisará da intervenção de Deus para parar o divórcio. Como você 

já tem os materiais estou certa de que você percebeu a necessidade de se arrepender 

diante de Deus pelos seus erros. Os tribunais não podem te proteger para que seu 

marido não tire as crianças do estado ou mantê-las longe da outra mulher. Existem 

centenas de crianças que foram levadas para fora do estado e escondidas, muito 

embora o pai ou a mãe que tem a custódia esteja com a lei ao seu lado. Somente Deus 

e a sua bondade impedirão que seu marido as tire de você.  

 

As estatísticas a respeito de pensão para os filhos mostram que somente 50% das 

mulheres que têm a custódia recebem algum dinheiro. Dessas apenas 15% recebem o 

que foi estipulado. E somente 15% dessas recebem o valor que necessitam; 

dificilmente essa seria uma boa razão para procurar a ajuda de tribunais. Entretanto, 

100% daquelas que confiaram no Senhor atestaram que Ele supriu todas as suas 

necessidades com ou sem a ajuda do marido. E essas 100% que confiaram no Senhor, 

dispensaram seus advogados e disseram aos seus maridos que confiavam neles para 

prover para elas — seus relacionamentos melhoraram “milagrosamente”. 

 

PERGUNTA:  

 

Meu divórcio será finalizado em uma semana. Eu me livrei do meu advogado e o meu 

marido decidiu, por si mesmo, me dar algum dinheiro. Eu disse a ele que não queria. 

Estamos nos dando bem. Ele está fora do estado. Nos falamos uma ou duas vezes por 

semana e somos gentis um com o outro. Ainda assim, ele está seguindo com o 

divórcio. Estou louca com essa situação. Não quero que o divórcio aconteça. Ainda é 

possível voltarmos se chegarmos a nos divorciar? Eu sei que você conseguiu. Isso é 

comum? Depois do divórcio muitos casamentos são refeitos? 

 

RESPOSTA:  

 

Casamentos restaurados após o divórcio são muito comuns. E também você só precisa 

ler os testemunhos para ver como muitas vezes o divórcio é parado no ÚLLTIMO 

MINUTO! Já que você está “louca com essa situação” provavelmente o divórcio 

precisará acontecer. Os dias que virão serão para refinamento e para construir a sua 

fé. Embora tenha tantos milagres diante de seus olhos, você ainda não confia no 

Senhor. Deus vai levar isso até onde for preciso; muito vai depender de você. 

 

PERGUNTA:  
 

O divórcio foi preenchido. Meu marido vive com outra pessoa. Estou atormentada. 

Não sei como deixar ir o meu advogado. Eu liguei, estive no escritório dele, mas 

tenho medo de dispensá-lo. Minha família me deu dinheiro para os honorários porque, 
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no começo, eu queria receber pensão do meu marido. Eu fui uma má esposa. Tenho 

medo de que Deus não restaure meu casamento e tenho pensamentos em que me vejo 

sozinha e pobre (se eu deixar ir meu advogado). Eu sou uma pessoa fraca, como posso 

deixar meu advogado, que é forte, ir? Deus abençoe você e sua família. 

 

RESPOSTA:  

 

Como você pode deixar o “seu advogado, que é forte, ir?” Você pode deixá-lo ir 

através da fé que vem de se confiar em Deus. Se eu não tivesse um relacionamento 

íntimo com Deus, tenho certeza de que não teria conseguido fazer isso também! 

Parece que você confia mais na força do seu advogado do que no poder de Deus. 

 

Não dispense seu advogado porque eu te disse para fazer isso, você tem que fazer por 

convicção própria. Eu posso te dizer honestamente que não confio em NENHUM 

HOMEM ou mulher. Eu confio somente no SENHOR. Ele irá me proteger como 

ninguém mais pode! 

 

Esse ainda é um dos meus versículos favoritos; espero que te ajude também. Tire um 

tempo para memorizá-lo e meditar sobre ele. 

 

“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 temerá 

quando chegar o calor, porque as suas folhas estão sempre verdes; não ficará ansiosa 

no ano da seca nem deixará de dar fruto.’” (Jr 17:5-8). 

 

Nos vídeos, embora não me recorde em qual deles exatamente, eu abordo 

profundamente a situação daquelas que aplicam alguns, ou talvez todos os princípios, 

mas com o coração errado. Posso dizer honestamente que eu NUNCA soube de 

ninguém que o Senhor não tenha honrado. Deus não nos dá falsas esperanças — Ele é 

fiel. No caso de todas aquelas que eu “pensava” estarem seguindo os princípios, e que 

ainda assim não tinham seus casamentos restaurados, o Senhor foi fiel para, mais 

tarde, revelar algum engano, orgulho ou pura rebelião que elas tentaram esconder. O 

Senhor sabe de tudo! 

 

PERGUNTA:  

 

Meu marido mora com a outra mulher. Ele tem um advogado, eu dispensei o meu. O 

advogado dele o aconselhou ou a não pagar nenhuma conta ou a alugar nosso 

apartamento. Nesse momento, eu estou desempregada, nossa filha está na escola, 

recebo auxílio do governo e meu carro está quebrado. Ele disse que quando eu for 

despejada do nosso apartamento ele ficará com nossa filha até que eu encontre um 

lugar para morar. Eu estou com muito medo e com raiva dele. Estou sem fé; qualquer 

conselho ajudaria. 
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RESPOSTA:  

 

Vamos começar com como obter fé. Mateus 7:7-11 diz, “Peçam, e será dado; 

busquem, e encontrarão; batam, e a porta será aberta. Pois todo o que pede recebe; o 

que busca encontra; e àquele que bate, a porta será aberta. Qual de vocês, se seu filho 

pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou, se pedir peixe, lhe dará uma cobra? Se vocês, 

apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai de 

vocês, que está nos céus, dará coisas boas aos que lhe pedirem!” 

 

Para ser capaz de pedir ousadamente e confiar que Ele atenderá seus pedidos, se 

CERTIFIQUE de não ter NENHUM pecado escondido. Confesse ou se afaste de 

TUDO e QUALQUER COISA errada. O diabo irá te bombardear com culpa e 

condenação se houver pecado na sua vida e isso afetará a sua vida de oração. 

 

Você precisa SABER que Deus é capaz, e Ele prometeu que proverá TODAS as suas 

necessidades. 

 

“O meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês, de acordo com as suas gloriosas 

riquezas em Cristo Jesus.” (Fl 4:19).  

 

Ele pode prover através do seu marido ou outra fonte, mas Ele É fiel. 

 

“Já fui jovem e agora sou velho, mas nunca vi o justo desamparado nem seus filhos 

mendigando o pão.” (Sl 37:25). 

“Observem como crescem os lírios. Eles não trabalham nem tecem. Contudo, eu digo 

a vocês que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles.” (Lc 

12:27). 

 

Não se sente e entre em desespero. Isso te levará a fazer a coisa errada! Salmos 37:8 

nos diz, “Evite a ira e rejeite a fúria; não se irrite: isso só leva ao mal.” 

 

E é melhor ter cuidado com a sua raiva pelo seu marido. Releia o capítulo “O Oleiro e 

o Vaso” no Livro de Restauração. Lembre-se de Gênesis 4:6-7, “O Senhor disse a 

Caim: ‘Por que você está furioso? Por que se transtornou o seu rosto? Se você fizer o 

bem, não será aceito? Mas, se não o fizer, saiba que o pecado o ameaça à porta; ele 

deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo.”’ 

 

PERGUNTA: 

 

Eu acabei de ler o Capítulo 12 do livro "Como Deus Pode e Vai Restaurar Seu 

Casamento". Minha esposa deu entrada no divórcio, e nós moramos em um estado 

(Illinois) onde eu creio que precisamos ir ao tribunal. Meu advogado já foi ao tribunal 

me representando, nós preenchemos uma petição que me permita permanecer em 

nossa casa vivendo em partes diferentes da casa (da forma que estamos fazendo 

agora) enquanto resolvemos sobre o divórcio, e eu tenho outra audiência marcada 

para 6 de Maio. 

 

Eu terei que justificar o motivo pela qual eu devo permanecer morando em nossa casa 

e devo ficar com a custódia de nossos 4 filhos (18, 16, 14, 10) ao invés de minha 

esposa. Nesse momento eu estou convicto de que terei que dizer coisas que 
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descrevam o estilo de vida de minha esposa que eu não gostaria de dizer, apesar de 

serem verdadeiras e reais. Eu ainda amo minha esposa e não quero, de jeito nenhum, 

me divorciar dela. Eu quero restaurar o nosso relacionamento e não quero perdê-la. 

Eu tive que guardar provas de seus "erros". Em Coríntias é dito que isso não é amor. 

Mas e sobre "dar a César o que é de César e a Deus o que é de Deus?" O estilo de vida 

dela ignora Jesus que um dia já foi seu Salvador (nós fomos batizados juntos 10 anos 

atrás!). As finanças de nossa família estão sendo mal administradas. Eu já fui longe 

demais... o que eu faço agora? Eu estou tão confuso. Eu apenas quero fazer o que é 

certo, e quero me reconciliar com minha esposa. Eu preciso de um milagre. 

 

RESPOSTA: 

 

Se você quer o melhor para sua família, que é um casamento RESTAURADO, então 

você deve DISPENSAR o seu advogado. Então fale para ela sobre o seu erro em 

contratar um advogado, preencher uma petição para forçá-la a permitir que você 

permaneça em casa. 

 

1 Coríntios 6:1-8 

 

“Será que qualquer um de vocês, quando tem queixa contra o seu próximo, se atrevem 

a ir a juízo perante os injustos, e não perante os santos? 

 

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! 

 

Portanto, se vocês têm questões relativas às coisas desta vida, designem para juízes os 

que são da igreja, mesmo que sejam os menos importantes. 

 

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! 

 

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? 

 

Em vez disso vocês mesmos causam injustiças e prejuízos, e isso contra irmãos!” 

 

Você diz que ama sua esposa, mas o que você tem feito até agora mostra a ela e a 

Deus algo diferente. 

 

João 15:12 “O meu mandamento é este: amem-se uns aos outros como eu os amei.” 

 

João 15:13 “Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida pelos seus 

amigos.” 
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Você pode ver como um erro levou a outro. Se você continuar e difamar sua esposa, 

você se colocará em oposição a Deus. Salmos 101:5 "Farei calar ao que difama o 

próximo às ocultas." 

 

Você deve ser o protetor de sua esposa, não seu inimigo. Efésios 5:28-29 "Da mesma 

forma, os maridos devem amar as suas mulheres como a seus próprios corpos. Quem 

ama sua mulher, ama a si mesmo. Além do mais, ninguém jamais odiou o seu próprio 

corpo, antes o alimenta e dele cuida". 

 

Jogue fora as provas que você tem contra ela, ou melhor, queime tudo e diga isso a 

ela. Sua esposa e família não são César ou o governo, eles são seus para que você os 

proteja. Não use a intervenção legal, mas prostre seu rosto em terra perante Deus e se 

arrependa do homem que você é. 

 

Efésios 5:25-30 diz: 

 

Maridos, amem suas mulheres, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se a si 

mesmo por ela para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar da água mediante a 

palavra, e apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha nem ruga ou 

coisa semelhante, mas santa e inculpável. 

 

Da mesma forma, os maridos devem amar as suas mulheres como a seus próprios 

corpos. Quem ama sua mulher, ama a si mesmo. Além do mais, ninguém jamais 

odiou o seu próprio corpo, antes o alimenta e dele cuida, como também Cristo faz 

com a igreja, pois somos membros do seu corpo. 

 

Você ama sua esposa dessa forma? NÃO É TARDE DEMAIS. 

Mostre-lhe que você assume TODA a responsabilidade pelo que aconteceu e faça o 

que a Palavra de Deus diz. 

 

Por favor, leia os dois testemunhos a seguir de homens que não tiveram medo de fazer 

o que era certo e AMBOS tem um CASAMENTO RESTAURADO. 

 

Ninguém que dispensou seu advogado ou seguiu outros princípios BÍBLICOS que 

compartilhamos se arrependeu de ter feito isso!!! NINGUÉM!! 

 

Por favor, separe um tempo para ler esses testemunhos. Um deles é de um homem que 

tinha a possibilidade de perder TUDO, incluindo seus 7 filhos pequenos. Ao invés de 

procurar a proteção da LEI, ele CONFIOU em seu Salvador. O segundo testemunho é 

tão poderoso quanto. 

 

Eu garanto que os caminhos do mundo irão trazer DESGOSTO e futuras guerras e 

litígios. Mas os caminhos de Deus são perfeitos, curam e garantidos por Ele que 

funcionem, se sua confiança estiver apenas Nele! 

 



Capítulo 4 

 
Relatórios de Louvor 

& 

Testemunhos de Casamentos 
Restaurados! 

 

“E eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do SEU 

testemunho; e não amaram as suas vidas até à morte.” Apocalipse 12:11 

 

Nada é Impossível para Deus 

 
Os próximos relatórios de louvor e testemunhos estão recheados de milagres de 

homens e mulheres que acreditaram na Palavra de Deus e acreditaram que “nada é 

impossível para Deus”! Aqueles que receberam o milagre da restauração dos seus 

casamentos têm várias coisas em comum. Todos “se deleitaram no Senhor” e Ele 

concedeu “os desejos do seu coração”. Todos eles “esperaram contra a esperança” 

quando a sua situação parecia sem esperança. 

 

Todos eles lutaram o “bom combate” e “terminaram a carreira”. Todos eles estavam 

determinados “a não se deixarem vencer pelo mal”, mas em vez disso, a “vencerem o 

mal com o bem”. Todos estavam dispostos a “abençoar os seus inimigos” e a orar por 

aqueles que os “maltratavam”. Todos deram “a outra face” e “caminharam a segunda 

milha”. Todos compreenderam que foi Deus quem “afastou amigo e companheiro 

para longe” deles e que foi Deus quem os tornou “repugnantes” para os seus cônjuges. 

Todos eles compreenderam e acreditaram que NÃO é a vontade do homem (ou da 

mulher) que prevalece, mas sim “a vontade de Deus” que “inclina o coração” na 

direção que Ele escolher. 

 

Todos se recusaram a lutar “na carne” e escolheram lutar “no espírito”. Nenhum deles 

estava preocupado em proteger a si mesmo, mas confiaram suas vidas “Àquele que 

julga retamente”. Toda a sua confiança estava “no Senhor” porque a sua confiança era 

“o Senhor”. Todos eles dispensaram os seus advogados (se isso fez parte dos seus 

testes) porque eles “preferiram ser injustiçados ou prejudicados”. Todos eles 

“não ficaram no caminho do ímpio” e “deixaram que o descrente se apartasse” já que 

eles “foram chamados para a paz”. Todos se recusaram a retribuir “o mal com o mal e 

o insulto com o insulto”. Todos amaram os seus cônjuges que estavam sendo infiéis 

porque eles sabiam que “o amor nunca falha”. 

 

Esta é a mesma jornada em que o Senhor me levou a fazer em 1989. Naquele ano eu 

fiz uma promessa ao Senhor de que se Ele restaurasse o meu casamento com meu 
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marido, eu devotaria a minha vida a falar sobre Ele com as pessoas e do Seu desejo e 

habilidade de restaurar QUALQUER casamento, não importando quais fossem as 

circunstâncias. O Senhor foi fiel e restaurou o meu casamento, de repente, dois anos 

após o divórcio. (Sim! APÓS o divórcio!) Agora eu fielmente, com a contínua ajuda, 

amor, apoio e orientação do Senhor, compartilho a BOA notícia de que nada— coisa 

alguma —é impossível para Deus! 

 

É importante que você saiba que nosso ministério foi FUNDADO para ajudar a todas 

as pessoas que ouviram de seus pastores e de amigos Cristãos que NÃO HAVIA 

ESPERANÇA para a sua situação. Aqueles que vêm até nós em busca de esperança 

estão enfrentando a situação de ter um cônjuge mergulhado em profundo adultério, 

que saiu de casa (e que muitas vezes já está morando com a outra pessoa), e de terem 

um cônjuge já deu entrada no divórcio ou que já estão divorciados. 99% das pessoas 

que chegam aqui vêm sozinhas em busca de ajuda porque os seus cônjuges não estão 

interessados em salvar o casamento, mas estão tentando partir desesperadamente. 

Mais de 95% se declaram Cristãs e a maioria também é casada com pessoas Cristãs. 

Mais da metade estão realizando algum tipo de serviço Cristão e muitos dos homens 

que estão envolvidos com outras mulheres são pastores que abandonaram não só a 

esposa e os filhos, mas também as suas igrejas. 

 

Se você, ou alguém que você conheça, está enfrentando a devastação do seu 

casamento, há esperança. Leia estes maravilhosos testemunhos que provam que Deus 

é MAIS do que capaz de restaurar QUALQUER casamento! 

 

Restaurado 2 vezes!! 

 

Minha esposa se mudou há cinco meses, em outubro, para uma separação temporária, 

mas que acabou se transformando em um pedido de divórcio, no qual ela deu entrada 

em fevereiro. Durante aquele período nós nos vimos muito porque temos dois filhos. 

Ela disse que eu era sempre bem-vindo para ver os nossos garotos. 

 

Nas últimas seis semanas nós passamos tempo juntos, jantando tanto na nossa casa 

quanto no apartamento dela; nós assistimos TV, jogamos rummy, mas ela nunca 

mostrou nenhum sinal de que voltaria para casa ou sequer falou sobre isso. 

 

Eu continuei permanecendo na Palavra de Deus, e nunca reagindo diante das 

circunstâncias da maneira que todo mundo estava tentando me convencer a fazer (ex: 

CONTRATE UM ADVOGADO, coloque o seu dinheiro em uma outra conta, etc.). 

Eu sempre demonstrei gentileza apesar do que eu via e sentia. 

 

Ela esteve aqui sexta-feira à noite e antes de ir embora ela me deu um beijo, o que me 

deixou totalmente pasmo. Eu não soube notícias dela novamente até no domingo de 

Páscoa, no final da tarde, quando ela veio pegar os meninos. Ela disse que ligaria 

depois e ligou mesmo, me dizendo que havia algumas vespas no apartamento, e eu fui 

lá levar um spray para ver se eu poderia ajudar. 

 

Nós acabamos jogando rummy e conversando sobre a casa, e durante a conversa ela 

me disse que tinha estado refletindo sobre algumas coisas ultimamente e falou, “Eu 

quero voltar para casa, eu quero fazer coisas em família novamente e trabalhar na 
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casa, mas estou com medo.” Nós conversamos, nos abraçamos e nos beijamos e ela 

disse que precisava de uns dias. 

 

E então, noite passada (passados 4 dias) ela disse que está voltando para o nosso lar! 

Nós agora estamos fazendo preparativos para que ela saia do apartamento e retorne 

para casa. 

 

A nossa audiência final do divórcio estava marcada para o dia 16 de abril, daqui 

há duas semanas!! Ela disse que não preciso me preocupar em comparecer neste 

dia. 

 

Tudo que eu posso dizer é que “nós servimos a um Deus poderoso”!! Eu sei que 

somente Ele poderia ter “inclinado o coração dela”!! 

 

O pai dela me disse que ela havia comentado com ele, há apenas três semanas atrás, 

que ela estava “DECIDIDA” quanto ao divórcio porque isso era o que ela queria. 

Algumas semanas antes ela havia me dito a respeito do divórcio, “Isto é uma coisa 

que eu sinto que preciso fazer, e eu quero recomeçar a minha vida.” Houve muitas 

outras ocasiões em que ela me disse coisas similares que realmente me machucaram, 

mas eu continuei a confiar no Senhor sabendo que Ele sempre me faz triunfar! Deus é 

um Deus maravilhoso!! 

 

O maior milagre de tudo isto é que o meu Parceiro de (Oração) Encorajamento teve a 

sua audiência final de divórcio em 5 de abril e me pediu para jejuar e orar com ele. 

Dois dias apenas após a minha esposa ter me dito que queria voltar para a casa, a 

esposa do meu Parceiro procurou o advogado e cancelou o divórcio!! 

 

As duas esposas escolheram parar o divórcio e restaurar os seus casamentos na 

mesma semana!! Eu estava a dois dias do divórcio e o meu Parceiro a três! 

 

Então, para aqueles de vocês que não estão vendo nenhuma mudança em suas 

circunstâncias, continuem a permanecer na Palavra de Deus e confiem Nele. Minha 

esposa me disse que ela já estava pensando em voltar para casa há algumas semanas, 

e ainda assim eu não via nenhuma diferença nela! Então não olhe para as 

circunstâncias! Confie no Senhor!! Ele é sempre fiel, e sempre pontual! 

 

Orações SÃO respondidas! 

 

Queridos Dan e Erin, 

Eu tenho seguido as suas orientações. Embora ainda existam facetas da minha vida a 

serem limpas, e para as quais eu precise pedir perdão, consegui dispensar o meu 

advogado, muito embora isso tenha se provado mais difícil do que eu pensei que 

seria. 

 

Faz dez minutos que a minha esposa saiu com as crianças, porque é a semana dela de 

ficar com eles. A visita foi ótima! Eu disse a ela que eu errei em relação às coisas que 

eu disse e fiz no passado e pedi perdão a ela com toda a humildade que eu pude. Ela 

não só me perdoou, mas também me pediu perdão! Verdade! Deus é maravilhoso e as 

orações SÃO respondidas! Eu não esperava por isso de maneira nenhuma. Na 

verdade, eu estava alerta e pronto para o ladrão. 
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Mesmos sentindo falta da minha família, eu estou tão grato pela paz que surgiu e eu 

fiquei até ansioso para que ela fosse embora, caso o ladrão estivesse pensando em 

aparecer. Então, depois de um tempo, eu disse a ela que no passado eu não havia sido 

sábio e havia de fato sido um tolo. Com isso, inacreditavelmente, ela chegou perto de 

mim e me deu um abraço— um abraço verdadeiro que durou um minuto inteiro! Isto 

foi tão fantástico! Deus é fantástico!! Eu tive a oportunidade de ajudá-la com as 

bolsas e consertar uma coisinha no carro dela. Deus— obrigada! 

 

Louvado seja Deus porque as minhas orações foram respondidas e de uma maneira 

melhor do que eu pensei que seria possível ou provável. 

 

Deus abençoe vocês dois pelas oportunidades e pela paz que tem me sido permitido 

experimentar. 

 

Louvando a Deus! 

 

Eu queria apenas que vocês soubessem que eu aprecio a sua oração e o seu apoio. Há 

cerca de uma semana atrás eu solicitei uma oração para o meu filho porque o pai 

estava pedindo que ele fosse conhecer a OM. Isto era uma das coisas que ela estava 

pressionando para que ele fizesse. Meu filho não queria conhecê-la porque, como ele 

mesmo me disse, “Para quê? Não vai durar.” Que criança de fé! Claro, ele não disse 

isso ao pai, mas disse que preferia não ter que conhecê-la. Meu marido não insistiu 

mais no assunto desde aquele dia em que eu solicitei a oração. Eu continuo orando 

para que isto não aconteça. 

 

Também tenho visto muitos pequenos sinais de que Deus está agindo neste 

casamento, mesmo que o meu marido já tenha dado entrada no divórcio, e estou 

orando para que isto também não aconteça. Eu não usei advogado ou contestei o 

divórcio. Na noite em que falei por telefone com o meu marido, e disse a ele que 

não faria nenhuma destas duas coisas, o muro de ódio veio abaixo 

imediatamente.  

 

Mais uma vez obrigada e que Deus abençoe a todos vocês! 

 

Meu marido está em casa!! 

 

Depois de um caso complicado de 8 meses com a OM, meu marido foi embora no dia 

10 de janeiro deste ano para morar com ela. 

 

No meu desespero eu comecei a orar e a clamar a Deus. Eu não conseguia aceitar o 

estoque de respostas das outras pessoas dizendo que eu ficaria melhor sem ele, ou que 

Deus iria me curar e me dar uma outra pessoa. Eu sei que Deus nos sustém e nos cura 

porque Ele já fez isto por mim muitas vezes antes. Mas desta vez eu queria ver a Mão 

de Deus. Eu queria um milagre. Estava marcado para eu ir me encontrar com o 

advogado que eu contratei para assinar os papéis da separação legal na segunda-

feira, mas no sábado de manhã o Santo Espírito falou comigo e me disse para 

não tomar nenhuma atitude. Ele me disse que eu estava sofrendo muito, e que 

aquele ato por si só seria doloroso, e a reação legal do meu marido me causaria ainda 

mais dor. Ele também começou a me direcionar a deixar o meu marido em paz, a não 
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ligar para ele, para usar um outro caminho na volta para casa do meu trabalho, para 

evitar passar na frente da empresa dele, a não pedir nada a ele, etc, e apenas orar e 

entregar a situação a Deus. 

 

Eu vi um testemunho em um site de uma revista Cristã sobre uma mulher que teve o 

casamento restaurado depois de um divórcio horroroso e de uma devastação 

financeira. Eu entrei em contato com esta mulher e nós começamos a nos 

corresponder através de emails. As suas palavras de encorajamento trouxeram 

esperança e vida ao meu espírito ferido. Ela me deu a referência de um outro site 

sobre restauração de casamento, que também me abençoou e me encorajou. Eu fiquei 

tão animada de saber que outras pessoas estavam permanecendo e acreditando em 

Deus para a restauração de seus casamentos! 

 

Um dia eu digitei Ministérios de Restauração erroneamente e encontrei este site. 

Comprei o livro Restaurar Seu Casamento e o manual para as mulheres e comprei 

também a série de fitas cassete “Seja Encorajada”; eu ouvia no trabalho todos os dias. 

Eu também comprei e fui abençoada pelo vídeo “Rainha Ester”. 

 

Deus me confirmou através de Erin o direcionamento que Ele estava me dando para 

esta situação. Ele me ensinou também muitos outros princípios e me deu sabedoria 

através do seu ministério. Eu fui tão tocada pelas respostas que Erin recebeu através 

de suas orações radicais. Eu vinha para casa todos os dias e lia os testemunhos e 

relatórios de louvor e outros materiais que eu recebia. Eu fazia o meu diário e 

permanecia na Palavra— especialmente nos Salmos e Provérbios como fui instruída. 

Aquilo era tão bom e eu comecei a ser curada e a encontrar paz, embora eu ainda 

tivesse as minhas dificuldades e obstáculos. 

 

Eu fiz uma oração radical pedindo a Deus que todas as vezes em que a OM viesse 

contra mim com o seu espírito forte de influência (pressionando meu marido para se 

separar legalmente, tentando me tirar da nossa empresa e do nosso lar), e todas as 

vezes em que o espírito do inimigo falasse através dela que meu marido enxergasse 

isso, e que isso o irritasse e que assim ele se tornasse o meu protetor. Eu orei para que 

o próprio pé dela ficasse preso na rede que ela preparara para mim. Depois daquela 

oração, e de outras, meu marido e a OM começaram a brigar toda semana. Durante 

aquelas batalhas ele vinha para casa em busca de refúgio. 

 

Nesta segunda-feira ele veio com os seus pertences pessoais na caminhonete. E desde 

então ele está em casa! Ele me ligou duas vezes no meu trabalho hoje. Há meses ele 

não me ligava lá. Ele pediu desculpas e me disse que não sabe como eu pude ser tão 

agradável e amá-lo enquanto tudo isso estava acontecendo. Ele me disse que não quer 

que o nosso casamento fracasse. Meu marido disse que eu não acreditaria nas lições 

que ele aprendeu. Ele ainda precisa de muita oração (eu também) e de libertação das 

coisas em que ele se envolveu durante a sua rebelião. 

 

Estou escrevendo para dizer que Erin passou por todas aquelas coisas e foi na nossa 

frente para dar testemunho e por um propósito Divino. A sua sabedoria e os princípios 

que ela aprendeu são poderosos. Por favor, peça a Deus que te dê um espírito 

ensinável e siga as instruções daqueles que Ele ungiu para nos ensinar nas diferentes 

áreas de nossas vidas— você será tremendamente ajudada e abençoada. Por favor, 

seja encorajada. Deus ESTÁ lutando esta batalha para você! 
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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. 

 

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 atual. Pela 

maravilhosa e incrível graça de Deus, e tenho certeza, que pelas orações da minha 

eParceira e do escritório do RMI em resposta ao meu pedido de socorro, 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! 
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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 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! 

 

Dando Glória a Deus! 

 

Eu quero apenas dar a Deus o louvor, a glória e a honra por ser um Pai amoroso. 

Depois da minha separação recebi os papéis do divórcio há 2 dias atrás. A carne se 

levantou e eu quis me vingar quando li que ele ia ficar com tudo, inclusive com as 

crianças. Eu cometi o erro de ligar para o meu esposo, e como ele foi frio comigo, eu 

percebi que o muro de ódio ainda estava erguido. 

 

Eu clamei a Deus, mas parecia que o inimigo estava assumindo o controle. Eu enviei 

um pedido de ajuda e imediatamente recebi o Salmo 20 para ler, e em meio às minhas 

lágrimas eu o li em voz alta várias vezes e uma paz veio sobre mim. Passei os 

próximos 2 dias repetindo que Deus nunca me deixaria e nem me abandonaria e que 

nada pode acontecer comigo sem a Sua permissão. Eu continuei dizendo Escrituras 

para evitar que a minha mente se tornasse carnal. 

 

Na noite passada eu falei com meu marido e expliquei por que eu não contrataria 

um advogado e ele foi compassivo e disse que quer fazer o divórcio sem 

advogado; ele até me falou de alguns medos que ele tem!!!! 

 

Na verdade nós conversamos por mais de 30 minutos e não havia nenhuma 

hostilidade ou ódio da parte dele, ele até riu. Eu agradeço a Deus por tocar o coração 

dele e o meu também. Faz quase um ano que nós não nos falamos por mais de 5 

minutos por telefone. Deus usou esse tempo para permitir que ele visse uma mudança 

em mim. 

 

Pode parecer que isto não é nada mas, acredite em mim, este foi um grande passo e eu 

sei que foi Deus respondendo às orações daquelas pessoas que pararam e oraram por 

mim. 
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Eu sempre darei a Deus a glória pela restauração do meu casamento. 

 

Deus é Bom! 

 

Deus é tão bom! Depois que o meu marido ter dado entrada no divórcio em 2001 eu 

voltei para minha cidade, que ficava há quatro horas do lugar onde morávamos. Eu 

fiquei com medo do resultado disso, e tive medo de descobrir realmente que ele 

estava envolvido em um caso. 

 

Nós estávamos separados há poucos dias antes do meu marido começar a ligar e 

perguntar por que eu havia ido embora — eu pensei que ele nunca nem iria se 

importar em me ver de novo a julgar pela maneira como ele estava me tratando. 

Depois de três semanas de separação, eu descobri o RMI e comecei a mudar os meus 

caminhos para agradar a Deus. Eu dispensei o meu advogado no mesmo dia em que 

encontrei o site do Ministério e comecei a procurar um outro emprego que me 

aproximaria mais das crianças, para que pudéssemos trabalhar na reconstrução da 

nossa família e do nosso casamento. 

 

Eu orei como nunca havia orado antes e dentro de poucas semanas eu recebi uma 

oferta de emprego em uma cidade que fica a uma hora de distância do meu marido! 

Faz dois meses que estamos separados, tempo suficiente para que eu compreendesse 

qual é o meu propósito— agradar a Deus! 

 

Meu marido e eu continuamos mantendo contato, eu não mais discuto ou discordo 

dele, e ele sente vontade de estar comigo. Eu não sei em que pé está o processo de 

divórcio a esta altura porque eu disse a ele que concordo com quaisquer termos que 

ele queira. Ele está ansioso para que nos mudemos logo, mesmo não dizendo, eu 

percebo pela sua voz! 

 

Deus está trabalhando em minha vida, e eu sou tão grata pelo Seu amor e 

misericórdia!!!!!! 

 

Minha Esperança está Nele 

 

Eu louvo ao Senhor pela SUA fidelidade... misericórdia... graça! ELE está me 

revelando a verdade de minuto a minuto... e eu estou MARAVILHADA com a SUA 

presença. Eu descobri este ministério através de uma amiga... E depois de muitas 

orações e confirmações... eu estou dispensando o meu advogado DOIS DIAS ANTES 

DO NOSSO CASO IR A JULGAMENTO. Eu tenho clamado ao Senhor... e Ele tem 

me mostrado ‘coisas insondáveis que eu não conhecia’ e através deste ministério... e 

da explicação da Palavra... que é a VERDADE ABSOLUTA... eu estou DANDO UM 

PASSO DE FÉ... e confiando os resultados a ELE. 

 

Eu estou permanecendo pelo meu casamento desde que meu marido anunciou a sua 

intenção de partir em julho de 2000. Em 19 de julho de 2000... DEUS escreveu uma 

promessa em meu coração... de restauração... de recomprometimento... e de 

reconciliação com o meu marido de 10 anos e meio. Deus me pediu para esperar... 

para confiar... e para OBEDECER. Hoje... eu tenho uma compreensão melhor do que 

é obediência! Glória a Deus!!! 
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Eu estou descansando nas promessas do meu Pai Celestial! Ele é o meu ÚNICO! 

Glórias antecipadas a ELE pela oração respondida! Estou contando com as promessas 

de Deus... de ‘me sustentar com a SUA mão direita!’ Eu estou apavorada... mas Deus 

tem esquadrinhado o meu espírito... e conhece o desejo do meu coração... e ELE tem 

me dado um amor pelo meu marido que somente ELE pode dar. Eu não tenho em 

mim mesma o que é preciso. 

 

Eu permaneço... na promessa da SUA Palavra... que é a SUA verdade... que vem do 

SEU poder... 

 

Eu me apego à maravilhosa graça de Deus... Eu espero no SENHOR... Minha alma 

espera... e em SUA Palavra eu coloco a minha ESPERANÇA. 

Salmos 130: 5 

 

Seguindo com Deus 

 

Faz dois meses que o meu marido deu entrada no divórcio, e um mês que estamos 

separados. Após ser notificada sobre o divórcio eu decidi me mudar com as crianças 

para a minha cidade natal, que fica a 530 km de onde meu marido mora. Quando me 

mudei eu orei porque não tinha certeza se que o que eu estava fazendo era certo ou 

errado, ou bom ou mal para o nosso casamento. Mas eu consegui um emprego e senti 

que era Deus quem estava me guiando, então eu aceitei e fui. 

 

Após alguns dias de separação, meu marido começou a ligar e me dar sinais de que 

ele não estava bem com a separação. Entretanto, naquela altura, eu ainda estava 

machucada e me recuperando de toda a dor e sofrimento que eu havia enfrentado e 

realmente não demonstrei muita preocupação. 

 

Quando eu comecei a analisar a minha vida em termos de casamento, eu fui atraída 

por um fórum na internet onde havia uma referência sobre este site. Aquilo foi uma 

INTERVENÇÃO DIVINA! 

 

Eu comprei o livro Como Deus Pode e Vai Restaurar Seu Casamento e dispensei o 

meu advogado no mesmo dia em que encontrei o site. Eu tenho uma esperança 

restaurada para o meu casamento que eu NUNCA pensei que teria. Embora eu nunca 

tenha realmente gostado de viver na cidade natal do meu marido, depois de ler o livro 

e os testemunhos, eu sabia que se eu estivesse levando a restauração do meu 

casamento e da minha família a sério eu teria que ficar perto fisicamente do meu 

marido. 

 

Eu estava fervorosa em relação ao Senhor neste ponto, e comecei a enviar o meu 

currículo para todas as firmas de contabilidade na área onde meu marido morava. 

Dentro de uma semana, eu recebi três convites para entrevistas de empregos que me 

colocariam a 80 km do meu marido, e um que me colocaria na mesma cidade que ele! 

 

Deus é tão bom! Eu tenho orado e o meu marido tem me ligado, quase que me 

estendendo a mão. Ele ainda está seguindo com o processo de divórcio, mas eu não 

tenho interesse em pressioná-lo para pagar pensão para as crianças. Como Erin 

ensinou, eu disse a ele que confio que ele irá prover para os nossos filhos. 
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Eu não sei como as coisas vão ficar, mas a caminhada com Cristo e a minha fé em 

Deus têm crescido tremendamente nas últimas semanas. Eu oro para que a minha 

mudança não somente traga as crianças para mais perto do pai, mas que ela também 

sirva para me aproximar do meu marido, emocional, física e espiritualmente. 

 

Relatório de Louvor do Missouri 

 

Eu gostaria de agradecer a Deus pelas pequenas vitórias. Após uma separação de 8 

meses, e com muito pouco contato, eu recebi uma carta do meu marido, com quem 

estou casada há 28 anos, me dizendo que era hora de colocarmos um fim em nosso 

casamento e seguirmos com as nossas vidas. Ele queria que eu procurasse um 

advogado que nós dois pudéssemos usar. Nós marcamos um encontro em um lugar 

público para discutir o assunto. 

 

Antes de ir eu orei e escrevi o que eu ia dizer. E aconteceu que naquele dia alguém 

perguntou, na coluna diária P&R, o que fazer quando o esposo pede o divórcio. A 

resposta foi, “Eu te amo e não quero este divórcio, mas eu posso compreender por 

que você deseja isso.” Eu comecei e concluí a minha fala com esta frase. Eu orei 

para ter um espírito manso e quieto. O encontro correu bem. Meu marido disse que 

ele mesmo encontraria um advogado. Quando caminhávamos em direção ao carro ele 

disse, “Bem, me dê um abraço.” Foi mais uma tentativa de abraço, mas ainda assim 

um abraço. E ele me disse, “Se cuida, querida.” Era assim que ele costumava me 

chamar!!!!! 

 

Eu sei que parece muito pouco, mas como não existia contato nenhum entre nós, eu 

louvo a Deus por estas coisas. Isto tudo aconteceu em um momento em que eu já 

estava para desistir de ter qualquer esperança, já havia até parado de fazer as orações 

e ler os livros. 

 

Agora eu estou orando para que ele fique tão ocupado que não encontre um 

advogado. Estou ansiosa pela minha restauração!! Obrigada, Dan e Erin, pelo seu 

testemunho, e acima de tudo, obrigada Deus por não desistir de mim quando eu já 

havia desistido de Ti. 

 

Relatório de Louvor do Iowa 

 

Ontem eu fui lembrada de que na terça-feira eu deveria comparecer a uma reunião de 

pré-audiência do meu divórcio iminente. Eu deixei ir o meu advogado há 2 semanas 

atrás e decidi caminhar pela fé. Foi então que eu encontrei 3, isto mesmo, 3 homens 

de fé que permaneceram por mim e pelo meu casamento, durante aquelas 2 

semanas!!!! 

 

E também, durante aquele período, Deus guiou um outro homem até a minha porta e 

eu pude compartilhar a minha fé em Deus e o milagre que Ele fará no meu casamento 

(Por favor, saiba que mesmo enquanto eu escrevo isto meu casamento parece sem 

esperanças para qualquer um que olhar para ele. Mas eu escolho a fé, a esperança e a 

confiança em vez daquilo que os meus olhos estão vendo). Enfim, este homem foi 

guiado a entregar a sua vida para Cristo na igreja no último domingo (Que benção!). 
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Enquanto eu me preparava para o meu encontro na corte aqueles homens oraram por 

mim, eu tinha um pequeno grupo de estudo orando e as pessoas do seu escritório 

também oraram. Eu não sabia o que estava para acontecer, eu sabia apenas que eu 

precisava confiar em Deus e na esperança que Ele havia colocado em meu coração. E 

o que aconteceu foi que minha esposa se esqueceu da reunião. A advogada dela 

queria saber se de qualquer forma eu gostaria de tentar fazer um “acordo de divórcio”. 

Eu disse que podia esperar e preferia não levar isto adiante assim rapidamente. Ela 

disse que poderia remarcar aquele encontro, mas que levaria um tempo de 2 a 4 

semanas. Eu disse que tudo bem. Através da oração de muitas pessoas, Deus deu ao 

meu casamento e à minha família o tempo extra que será necessário para que Ele cure 

as feridas em nosso relacionamento. Obrigada a vocês do escritório por orarem por 

mim e por trazer o Senhor para perto de maneira tão pessoal durante esta tribulação. 

 
Relatório de Louvor da Califórnia 

 
Eu ouvi as suas palavras vindas do Senhor e obedeci (parei com a ação legal)!! O 

Senhor me mostrou que Ele está no controle e que irá abençoar a minha obediência! 

 

Ainda assim eu nunca teria acreditado se não tivesse visto com os meus próprios 

olhos! Meu marido disse que ele não queria saber de nada que dissesse respeito a um 

Deus pessoal e amoroso. Mas desde que eu dispensei o advogado ele começou a 

buscar a Deus! Glórias ao Senhor!!!! Ele cumpre TODAS as Suas promessas que nos 

faz quando acreditamos e obedecemos sem medo! Agora eu espero pela Sua salvação. 

 

Obrigada pelas suas sábias palavras para mim durante este tempo de crise em minha 

vida. Eu pensei que eu havia feito a coisa errada ao assinar os papéis de divórcio 

quando meu marido me pediu que fizesse isso. Eu verdadeiramente fiz em obediência 

a ele e ao MEU Senhor. Logo depois o Senhor me deu uma Palavra em Jeremias 

31:22, “Quanto tempo ainda vão ficar para lá e para cá, nessa indecisão? Quanto 

tempo vão levar para se decidir? O Eterno vai criar uma coisa nova nesta terra: Israel 

abraçará o Deus que a transforma.” (MSG). Foi por isso que Deus respondeu às 

minhas orações— agora o meu marido está buscando o Senhor!! E se eu estivesse 

com medo demais para confiar Nele? 

 

Relatório de Louvor na Flórida 

 
Eu me tornei membro do seu ministério de oração há mais ou menos um mês atrás. 

Bem, glória a Deus— eu comprei um livro. 

 

Eu havia dado entrada no divórcio, mas quando conheci o seu site eu disse à 

advogada para não entregar os papéis ao meu marido, contudo eu fiquei adiando a 

dispensa dela. E então o Senhor me disse para obedecer. Havia muitas pessoas orando 

para que Deus restaurasse o nosso casamento e nos ajudasse com as finanças (estamos 

muito apertados). Havia pessoas orando especificamente para que a advogada 

devolvesse pelo menos um pouco do dinheiro que eu havia pegado emprestado com 

uma vizinha muito generosa. 

 

Vocês acreditam que eu falei com a advogada ontem para dispensá-la, e glória a 

Deus, embora nós não tenhamos discutido e o meu contrato deixasse claro que NEM 
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UM CENTAVO dos $3,000 dólares que paguei seriam reembolsados, no final ela 

ficou mais do que FELIZ em me devolver $1,800!!! 

 

Louvado seja Deus! ELE PODE FAZER QUALQUER COISA!!! 

 

Eu estou tão maravilhada com o Seu trabalho diário em nosso casamento. Um outro 

milagre— meu marido fez um pedido do livro para homens do seu ministério! Eu me 

sinto tão indigna da glória e da bondade que o Senhor me concede. Oro para que eu 

possa glorificá-Lo completamente e sempre. Ele é um realizador de milagres!! Ele 

removerá a dúvida, apenas peça, simplesmente peça. Eu amo o Senhor Jesus. 

 

Que Ele abençoe este website para que ele possa crescer e florescer ao redor do 

mundo. Eu participei de muitos aconselhamentos Cristãos, mas o RMI é sem sombra 

de dúvidas o mais Bíblico que eu já vi! Sim, Ele irá restaurar. 

 

Meu amor em Cristo a todos vocês!! 

 

Outro Relatório de Louvor da Califórnia 

 
Glória a Deus! Quando dispensei o meu advogado, meu marido dispensou o dele!!! 

Mesmo com os papéis assinados nas mãos, meu marido disse à juíza que não 

estávamos prontos e que os papéis não estavam em ordem. 

 

Eu estou sem trabalhar devido à uma grave cirurgia que fiz nas costas e Deus 

fielmente tem provido para mim— através do meu marido que tem sido muito 

bondoso e generoso. 

 

Ele me disse que não se sente mais ofendido pelos Cristãos e que tem visto mudanças 

em mim! Ele me fala que não consegue nem se imaginar começando de novo com 

outra pessoa, e embora não tenha feito nenhuma promessa, ele está retardando os 

procedimentos do divórcio! Eu ainda estou aprendendo a como trabalhar com o meu 

Salvador, mas eu sei que Ele é fiel para completar a obra que Ele começou em mim (e 

no meu casamento) enquanto eu estiver olhando para Ele. “Os que olham para ele 

estão radiantes de alegria; seus rostos jamais mostrarão decepção.” Salmos 34:5. 

Obrigada pelo seu ministério e que Deus os abençoe pela sua caminhada fiel com Ele. 

 

Meu Marido Não Deu Entrada no Divórcio! 

 

“Amanhã, na hora do almoço, eu vou procurar um advogado para dar entrada no 

divórcio.” Foi isso que meu marido me disse. Mas glória a Deus; ele NUNCA fez isso 

porque eu clamei ao Senhor em meu espírito pedindo ajuda. 

 

Logo que nós chegamos à igreja, eu fui ao banheiro e imediatamente Deus enviou 

uma senhora que me viu chorando. Ela me confortou com os princípios que ela 

aprendeu no livro Como Deus Pode e Vai Restaurar Seu Casamento e nós oramos 

juntas. Naquela mesma noite meu marido caiu seriamente doente. 

 

Quando estava saindo para trabalhar no dia seguinte ele disse, “Eu não vou me 

encontrar com o advogado como eu havia dito.” Deus inclinou o seu coração! 
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Casamentos de Amigas Restaurados!! 

 

Duas mulheres se conheceram em uma igreja por um desígnio Divino uma manhã. Ao 

se falarem brevemente, as duas descobriram que seus casamentos estavam com sérios 

problemas. Elas trocaram telefones e assim o Senhor respondeu às orações que 

haviam feito pedindo “alguém que as ajudassem”. Elas queriam os seus casamentos, 

mas os maridos estavam tentando abandonar o compromisso. Todas duas haviam sido 

salvas recentemente e seus maridos não queriam saber de igreja. 

 

Estas mulheres começaram a frequentar juntas um grupo que se reunia no lar às 

quartas-feiras. Uma noite um casal, cujo casamento havia sido restaurado através do 

RMI, visitou este grupo. Estas duas mulheres compartilharam sobre as suas orações 

para encontrar ajuda conjugal. Um dos maridos ainda estava em casa, mas dormia em 

outro quarto e fazia quatro meses que não falava com a esposa. Quando a outra 

mulher começou a compartilhar seu pedido de oração ela começou a chorar. Seu 

marido iria à corte em menos de 2 semanas; ele estava se divorciando dela. 

 

O casal restaurado apenas olhou um para o outro e apertaram a mão um do outro. Eles 

sabiam por que o Senhor havia “providencialmente” os guiado até o outro lado da 

cidade para participarem daquele encontro aquela noite. Quando começaram as 

orações o casal restaurado se aproximou da mulher cujo marido estava se divorciando 

dela e perguntou se poderiam orar por ela. Eles contaram a ela que tinham um 

casamento restaurado, que obviamente o Senhor os havia enviado ali e que Ele iria 

mudar totalmente aquela situação. E eles encerraram dizendo, “Deus não permitirá 

que este divórcio aconteça.” Enquanto eles falavam as lágrimas rolavam do rosto dela 

e caíam pelo chão. Depois de orarem, os três se aproximaram da outra mulher para 

orar por ela. 

 

Após a oração daquela noite todos quatro se sentaram no sofá e o casal compartilhou 

o seu testemunho inteiro de como Deus havia restaurado o casamento deles. O grupo 

inteiro ouviu. E em seguida o marido pediu licença e foi até o carro deles. Ele 

retornou com dois livros e deu a cada uma delas uma cópia do livro Restaurar Seu 

Casamento. 

 

Mais de um mês se passou até que este casal acabou se encontrando com o líder 

daquele grupo e perguntou sobre as duas jovens senhoras. Ele disse muito 

calmamente que elas estavam bem e que agora as duas estavam frequentando a igreja 

com seus maridos! Após se recuperar do choque o casal perguntou sobre os detalhes 

daquele acontecimento. 

 

Parece que o marido daquela mulher que não falava com ela há quatro meses, 

inesperadamente aceitou um convite para ir a um jantar comunitário do grupo que ela 

participava quando o líder ligou e ele atendeu ao telefone. Mas quando ela ligou 

pedindo informações descobriu que este jantar não seria naquela noite! O líder do 

grupo disse a ela que o seu marido havia entendido errado, que não seria naquela 

noite, mas sim na semana seguinte! O coração dela desfaleceu. Então ele disse a ela 

“para virem de qualquer maneira”. O casal foi e passou a noite apenas visitando o 

líder do grupo e a sua família. Após o jantar ele perguntou ao marido dela se ele 

gostaria de dar uma pequena caminhada enquanto as senhoras arrumavam a cozinha. 

Enquanto caminhavam, ele disse ao marido dela, “Filho, os problemas que você e sua 
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esposa estão enfrentando, acontecem com todo mundo. Vocês só precisam resolver 

estes problemas.” Isto era exatamente o que o marido precisava ouvir. Naquela noite 

as coisas mudaram completamente para aquela mulher e para o seu marido. 

 

Com a outra senhora e o marido a situação foi ainda mais miraculosa! Duas semanas 

após ela ter conhecido o casal restaurado, ela compareceu à corte para a audiência de 

divórcio. Ela havia dispensado o advogado, como o casal havia instruído que ela 

deveria fazer, mas por a audiência estar tão próxima ela foi obrigada a comparecer ou 

estaria desobedecendo o tribunal. Aquela jovem senhora se sentou orando 

nervosamente enquanto esperava para que o seu caso fosse chamado. Ela se lembrou 

da noite em que o casal restaurado orou por ela e do que eles haviam dito: “Deus não 

permitirá que este divórcio aconteça.” Mas lá estava ela prestes a ser chamada. 

Finalmente, quando ouviu chamarem o seu nome ela pulou da cadeira. Ela tremia ao 

entrar na sala do juiz e se sentar. O advogado do marido estava lá a encarando. A 

cabeça dela parecia que estava rodando enquanto o juiz e o advogado falavam. E 

então ela ouviu, “Divórcio concedido!!” Foi como uma faca sendo enfiada no peito. 

Mas então, quando o juiz se inclinou para assinar o seu nome nos documentos, ele 

parou. Ele disse que o seu nome não constava naqueles documentos e que por isso ele 

NÃO PODERIA CONCEDER O DIVÓRCIO! 

 

Ela achou que estava sonhando. Ele disse o que ela pensou que ele disse? Todos os 

três se levantaram e saíram. O marido dela e o advogado ficaram conversando um 

com o outro, enquanto ela se encostou na parede ainda em choque pelo que havia 

acabado de acontecer. O juiz disse ao marido dela que ele teria que começar todo o 

processo novamente. Extremamente chateado, o marido correu, a puxou pela mão e 

saiu pisando duro. 

 

Duas noites depois o marido dela foi salvo! 

 

Nada é impossível com Deus. Isto significa COISA ALGUMA! Então, se a sua 

situação parece sem esperança, o Senhor tem um plano. Ele nunca se atrasa. Se o seu 

divórcio ainda está em processo, não se desespere, confie Nele e acredite Nele. Se nós 

confiarmos Nele, pararmos de lutar e em vez disso esperarmos por Ele, e esperarmos 

contra a esperança, então todas as coisas trabalharão juntas para o nosso bem se nós O 

amamos e somos chamados de acordo com o Seu propósito, e não o nosso! 

 

Restauração na Nova Zelândia 

 

Este homem chegou até o nosso website em busca de ajuda. Após adquirir o livro 

para homens, ele escreveu para a nossa Coluna de P&R:  

 

“Minha esposa me deixou. Como eu faço para ver meus filhos? Eu concordo com os 

seus livros sobre casamento. A lei na NZ diz que se eu não contestar a ordem de 

custódia não poderei ver meus filhos até que eles completem 16 anos. Minha esposa 

alegou abuso das crianças da minha parte. Eu não deveria lutar para ver os nossos 7 

filhos (a idade deles varia entre 1 e 13 anos)? Se eu não for à corte, e ela 

comparecer, não haverá nenhuma obrigação legal da parte dela em permitir que 

eu nem ao menos veja os meus filhos outra vez.” 

 

Este homem já não via os filhos há mais de SEIS MESES!! 
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Nós o aconselhamos a confiar no Senhor, a DISPENSAR o seu advogado e a não se 

DEFENDER contra as alegações. A magnitude das suas decisões e sua confiança 

suprema no Senhor trouxe uma benção MARAVILHOSA. Ei-la aqui: 

 

Assim que concordou que a confiança no Senhor era o ÚNICO CAMINHO, ele 

experimentou uma paz tremenda e passou a conseguir trabalhar melhor na sua 

fazenda. Ele nos ligou e fez o pedido de um grande pacote de materiais para distribuir 

para todos os homens que ele conhecia e que também precisavam de ajuda. 

 

Poucas semanas depois, ele escreveu contando sobre tudo que o Senhor estava 

fazendo em sua vida. Me senti inspirada a dizer a ele que concordasse com meu 

marido e comigo em oração para que “a sua esposa precisasse da ajuda dele e 

ligasse.” As leis em vigor diziam que ela poderia contatá-lo, mas que ele seria preso 

se entrasse em contato com ela! Nós concordamos e oramos. Três dias mais tarde, 

recebemos este relatório de louvor: 

 

“Ontem à noite, às 7:15, recebi uma ligação da minha esposa. Foi o primeiro contato 

com ela em mais de seis meses!!! Eu não pude acreditar!! Ela ligou para MIM! Você 

disse que orariam para que ela precisasse de alguma coisa. Como ela estava sem 

dinheiro nenhum, não iria dar nada de Natal para as crianças. Mas ela (Deus) decidiu 

me ligar somente UMA vez e me pedir para enviar um pouco de dinheiro para os 

nossos filhos. Ela depois conversou comigo por 7 horas e meia. Sim, até 2:45 da 

manhã!!! Eu fiquei em estado de choque com aquela ligação, mas graças aos seus 

livros e aos outros materiais, eu devo ter feito alguma coisa certa para que a conversa 

durasse tanto tempo. 

 

Eu não disse “Eu te amo” até o fim da conversa. Se ela tivesse dito eu então teria 

falado também. E também não perguntei nem se eu poderia ver as crianças ou a ela ou 

qualquer coisa assim para não pressioná-la a ter que fazer nada por dinheiro. Ela me 

deu o seu endereço para que eu pudesse enviar o dinheiro (eu concordei, mas ela não 

disse o valor— deixou que eu decidisse). 

 

Ela me contou a maior parte de tudo que tinha acontecido com ela e com as crianças 

nos últimos 6 meses. Mais ou menos à 1 hora da manhã ela disse que não pretendia 

que a conversa se estendesse tanto, mas continuou falando por muito mais tempo. Eu 

tentava ouvir o que ela estava dizendo e concordar com tudo que podia. Tivemos uma 

ótima conversa sobre a Palavra de Deus e as Suas boas obras. 

 

Não houve menção de uma outra ligação ou algo assim. Eu nem mesmo dei pistas de 

que estava querendo vê-la ou falar com ela de novo. Enquanto conversávamos eu não 

tinha certeza se já deveria pedir perdão a ela ou se era a hora certa para fazer isso. 

Não consegui me lembrar se você disse que eu deveria fazer isso assim que fosse 

possível ou não. Por não ter certeza eu não disse nada. ??? 

 

A conversa dela a respeito da sua caminhada me pareceu muito boa. Ela falou muito 

sobre rebelião e como isso era ruim e esse tipo de coisa. Como o que ela estava 

dizendo podia se alinhar tanto com a Palavra do Senhor e ainda assim na área do 

casamento ela não conseguir enxergar (AINDA?????) 
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Ela também pareceu ter aceitado que o nosso casamento acabou e que seria como foi 

com os pais dela (eles se separaram quando ela tinha 2 anos e ambos estão em seus 

terceiros casamentos). Aí então ela disse, ‘Eu não quero que termine como o dos 

meus pais.’ ???? Isto foi um milagre! 

 

E sim, eu estou agradecendo a Deus. Há mais alguma coisa que eu deveria fazer agora 

além de orar para que Deus continue a inclinar o coração dela de volta para mim????? 

Esta é uma fase assustadora porque uma palavra errada pode colocar tudo a perder. Eu 

acredito que ela vá ligar novamente. Afinal de contas ela ligou uma vez e eu não 

estava nem esperando. (Sim, eu sei que pela fé eu deveria ter esperado por isso, mas 

ao ponto a que chegamos ontem à noite eu não esperava.) 

 

Eu vou tentar ler os dois livros novamente, hoje, no caso de ela ligar à noite, mas eu 

tenho um dia muito, muito atarefado na fazenda (época de preparar o feno). 

 

Eu tentei não dizer nada negativo sobre o que ela está fazendo em relação às crianças 

ou à casa que ela comprou. 

 

Quero louvar ao Senhor e contar a todos que têm permanecido em oração, mas eu 

senti que não deveria dizer a ninguém (como não) porque ela não me deu permissão 

para falar a respeito da sua ligação. 

 

Tenho que ir agora. Eu dormi somente 2 horas e meia essa noite e estou atrasado para 

tirar o leite. Eu só queria compartilhar isso. É maravilhoso ou não é? Eu sei que é 

Deus!! Muitas bênçãos para vocês.” 

 

Ele deu a ela um cheque considerável para os presentes de Natal das crianças. E aí 

então um novo teste surgiu: 

 

Minha esposa me ligou de novo hoje. Glória a Deus!!!! Ela queria acertar a 

situação financeira entre nós sem ter que envolver um advogado. Ela já chegou a 

gastar $15,000 + despesas legais e não quer mais. Perguntou se eu compensaria um 

presente que ela ganhou de $30,000 para usar como depósito na casa que ela 

comprou. Ela queria que eu desse a ela $100 por semana durante 6 anos e que eu 

mantivesse a fazenda para as crianças. Ela falou em divórcio, mas não estava certa se 

deveria seguir em frente com a ideia. Eu acho que ela percebeu que não poderia se 

casar novamente aos olhos de Deus. 

 

Eu respondi que ‘sim’, que gostava do princípio dela, mas que gostaria de orar a 

respeito antes de decidir. O que eu queria fazer, e acredito que é o que Deus quer que 

eu faça (se você concordar, por favor, ore para que ela aceite), é dar a ela os $30,000 

como um presente para que ela não tenha que dever nada a outras pessoas. Ela não 

está feliz porque eles já estão dizendo a ela o que fazer, muito embora supostamente o 

dinheiro fosse um presente. Eu posso conseguir o dinheiro (DEUS é grande) como um 

presente meu (um presente real) e ninguém nunca saberá como ela conseguiu esse 

dinheiro. É bom que eu faça o máximo possível para ajudá-la com essa questão 

financeira??? 

 

E também eu quero me oferecer para pagar a hipoteca. Eu posso fazer essa retirada da 

fazenda, como parte das minhas retirada pessoais, e ninguém nunca saberá para que o 
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dinheiro está sendo usado, exceto minha esposa e Deus. Isso parece certo???? Se eu 

não receber uma resposta sua antes que ela ligue novamente (eu creio que ela vai 

ligar, DEUS está trabalhando muito), então esta é a oferta que eu farei a ela. 

 

Além disso, quero me oferecer para que, se ela precisar de dinheiro para qualquer 

coisa, que peça primeiro a mim. Isso me parece certo. Eu estou agindo correto nesta 

situação toda? Eu devo fazer tudo que posso para ajudar??? 

 

Ela tem planos a longo prazo para tudo, mas eu sei que Deus começou a inclinar o seu 

coração de volta para mim. Por que mais ela estaria ligando? 

 

Ela disse hoje que nunca deixou de me amar. Eu acho que Deus é maravilhoso 

demais.” 

 

Aqui estão apenas mais três dos relatórios de louvor dele: 

 

“Você sabe o quão maravilhoso é atender ao telefone e ouvir “Oi, sou eu.” do outro 

lado da linha? Após mais de seis meses sem ouvir a voz dela e agora eu recebo minha 

terceira ligação!!! Conversamos por quatro horas até ela se atrasar para pegar as 

crianças na escola. Obrigada por todas as suas orações. Eu nunca poderei te 

recompensar, mas Deus pode. 

 

Minha esposa apareceu hoje à noite com todos os nossos 7 filhos!!! Ela não me 

pareceu totalmente confortável, mas conversou e entrou para tomar um café. As 

crianças pegaram um monte de coisas delas e encheram a van. Foi maravilhoso! 

Antes de hoje, já fazia mais de seis meses que eu não via nem a ela e nem a 4 dos 

nossos filhos. Primeiro foi na cidade e depois aqui em casa hoje à noite. Este relatório 

de louvor parece impossível— faz seis dias que falei com ela pela primeira vez 

passados mais de 6 meses. 

 

MARAVILHOSO MARAVILHOSO MARAVILHOSO—DEUS com certeza pode 

se mover rápido!!” 

 

E então recebemos isso: 

 

“Quando ela apareceu com todos os nossos 7 filhos e os 2 cachorros e todos desceram 

da van foi muito legal. E o fato de virem e ficarem por tanto tempo foi maravilhoso. 

Foi difícil não dizer nada a nosso respeito!! Mas eu consegui. As crianças todas 

conversaram comigo e me contaram muitas coisas. Como você pode imaginar, com 

todos eles juntos foi difícil acompanhar a conversa e parece que sempre tinha um no 

meu colo e outro tentando subir. Glória a Deus!! Você sabe o quanto isso tudo foi 

bom?! Que Deus te abençoe por seu conselho divino e por suas orações! Obrigado!!” 

Então recebemos a notícia de que eles estavam passando tempo JUNTOS também na 

fazenda ou na casa dela, mas SEMPRE juntos!! Dentro de 6 semanas recebemos essa 

notícia... 

 

É OFICIAL—Glória a Deus!! 

 

MINHA ESPOSA ESTÁ EM CASA!! Ela parou de receber o dinheiro do governo e 

se mudou de volta para casa de vez. Louvado seja Deus!!! Agora estamos confiando 
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no Senhor para suprir as nossas necessidades e resolver as outras situações. É oficial. 

Meu casamento foi restaurado!!!!  

 

Obrigado. Obrigado. Obrigado! 

 

Não sabemos o que o futuro nos reserva, mas estamos juntos como uma família e isto 

é o mais importante! Se alguém tiver qualquer dúvida sobre se os seus livros 

funcionam é porque eles não os puseram à prova, porque eu posso afirmar que eles 

funcionam perfeitamente! Fazem somente 4 meses que comecei a seguir os seus 

princípios (os princípios de DEUS) e eles se provaram verdadeiros de todas as 

maneiras!!!! 

 

Eu te agradeço novamente. Você é maravilhosa em Deus e que Ele possa te abençoar 

em tudo que você fizer.” 

 

Todas as perguntas que este homem fez, e como ele aplicou um dos princípios da 

Palavra de Deus, está no curso para homens que esperam pela restauração: um 

homem deve proteger e, portanto, pode oferecer muito mais apoio do que uma mulher 

pode Biblicamente. 

 

Minha Esposa é uma Nova Mulher!! 

 

Um homem da nossa própria igreja entrou em contato conosco, através de uma 

mensagem voz dizendo que estava precisando de ajuda desesperadamente. Ele disse 

que estava sendo aconselhado pelos seus pastores associados (e por outros amigos 

Cristãos) a entrar com um contra processo contra a sua esposa pelo divórcio e 

pedir uma ordem de restrição contra ela para proteger os filhos! Ele disse que ele 

e mais um outro homem estavam a caminho do lugar onde ela estava ficando, para 

confrontar a ela e ao amante. 

 

Quando ligamos de volta para ele, Dan e eu pegamos o telefone e ouvimos enquanto 

ele contava como os eventos foram progredindo nas últimas semanas até chegarem a 

este ponto. 

 

Eu tive que pedir ao Dan que o interrompesse porque eu não suportava mais ouvir os 

detalhes! A esta altura, nós começamos a compartilhar a VERDADE com ele. Ele 

estava aberto e mais do que disposto a abraçar os princípios Bíblicos que 

compartilhamos. Ao longo da conversa ele continuava se arrependendo por ter 

falhado Biblicamente no seu acordo com a sua esposa. 

 

Parece que o problema deles havia começado depois de Deus ter milagrosamente 

restaurado o seu casamento. Logo depois da restauração a esposa dele ficou 

extremamente doente. Ele confessou que “não buscou o Senhor primeiro”, e sim a 

muitos médicos diferentes. (“... não buscou ajuda do SENHOR, mas só dos médicos.” 

2 Crônicas 16:12). Cada um deles prescreveu mais e mais medicação para a dolorosa 

condição dela. Já no fim da estrada, ele buscou o Senhor para ajudar a esposa. As suas 

orações foram respondidas quando os médicos de repente se deram conta de que eles 

a haviam feito um diagnóstico errado. Seria preciso uma cirurgia para corrigir o 

problema, e ela se submeteu a esta cirurgia. 
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Infelizmente tudo aquilo fazia parte dos esquemas do inimigo. A dor acabou, mas ela 

ficou viciada nos remédios que estava tomando. 

 

E novamente ele confessou que não buscou o Senhor, mas sim o braço da carne. Ele 

cometeu o erro de interná-la em uma clínica de reabilitação para dependentes 

químicos. Neste lugar ela conheceu um homem, um outro viciado. Lá mesmo ela 

cometeu adultério e se convenceu de que amava este homem, especialmente depois de 

tudo que ela enfrentara com a dor e com uma grave cirurgia. Ele havia falhado como 

marido. 

 

E assim os dois saíram da clínica e ela foi viver com este homem. Àquela altura, ela 

entrou em contato com o marido para avisar que estava tudo acabado entre eles, que 

ela havia encontrado o homem que amava, que queria se divorciar e que já havia dado 

entrada no processo. Quando o marido revidou, ela disse que queria as crianças 

também. Foi aí que começou toda a batalha legal e que ele finalmente tomou 

conhecimento do nosso ministério. 

 

Nosso conselho para ele foi que, em primeiro lugar, ele parasse TODA e 

QUALQUER ação legal, o que significaria também dispensar o seu advogado. 

 

Nós pedimos que ele NÃO envergonhasse a esposa e que se recusasse a falar com 

QUALQUER PESSOA sobre a sua situação outra vez. Dissemos a ele que da 

próxima vez que ela entrasse em contato ele deveria avisá-la de que havia dispensado 

o advogado e que não tomaria nenhuma ação legal contra ela. E em seguida ele 

deveria dizer a ela como esta situação toda era TOTAL e COMPLETAMENTE 

CULPA DELE MESMO! Que ela não era responsável por NADA. Que ele a amava 

mais do que nunca, e que se ela precisasse de QUALQUER COISA ele estaria 

esperando só por um telefonema para se prontificar a ajudá-la. 

 

Ela ligou no mesmo dia e ele retransmitiu tudo que nós dissemos com um coração 

amoroso e humildade na voz. Ela ficou chocada!! Naquele mesmo dia ela voltou a 

ligar para dizer que não sabia o que fazer. Ela queria voltar para casa, mas não sabia 

como! Ele disse a ela que pegasse o carro e viesse e que ele cuidaria do resto. 

Quando entrou em casa ela foi recebida de braços abertos e com uma dúzia de rosas 

vermelhas! 

 

O marido dela pulou no carro e dirigiu para o apartamento onde ela estava ficando. 

Ele entrou, pegou tudo que era dela, colocou no carro e voltou para casa. Enquanto 

dirigia ele foi cantando, “Eu peguei de volta o que ele (o diabo) roubou de mim!” 

 

Alguns dias depois nós recebemos um telefonema de uma esposa em lágrimas e muito 

agradecida. Ela nos contou que não tinha a menor ideia do que havia acontecido com 

ela. Que havia sido completamente enganada!! Mas quando o marido lhe disse que 

era tudo culpa dele e assumiu a inteira responsabilidade, de repente foi como se um 

véu tivesse sido removido dos seus olhos! Dentro de instantes os seus sentimentos 

mudaram completamente! 

 

Ela disse que NUNCA poderia nos retribuir por a termos salvado daquela maneira. 
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Nós sempre vemos este casal sentado na primeira fileira do banco da igreja que 

frequentamos. Recentemente o marido leu e releu o livro para homens durante um 

jejum prolongado. No fim do jejum ele não conseguia acreditar na mudança que a sua 

esposa sofrera! Ele disse que o Senhor a transformou completamente na mulher mais 

piedosa que ele já tinha visto na vida!!! 

 

Fui Eu Quem O Deixou!!! 

 

Uma mulher nos enviou um e-mail perguntando se poderíamos ajudá-la. A situação 

dela era totalmente diferente. Ela escreveu, “Fui eu quem foi embora e estava em 

adultério. Você pode me ajudar? Eu me envolvi com um homem e estava convencida 

de que deveria deixar o meu marido por ele. Tenho dois filhos que Deus me chamou 

para educar em casa e que estão agora na escola pública. Um dia enquanto eu dirigia 

(após ter dado entrada no divórcio para ficar com este outro homem) Deus fez 

com que tudo caísse sobre mim. Instantaneamente, eu soube que o que eu estava 

fazendo era errado e que eu tinha que mudar. Mas quando eu disse isso ao meu 

marido, ele já estava pensando completamente diferente e não me queria mais. Ele 

disse que se eu não desse entrada no divórcio ele daria. Eu já recebi os papéis do 

divórcio. Há alguma esperança? Ele diz que não irá me perdoar. Eu tentei argumentar 

com ele, mas isso parece que só faz com que ele se torne mais determinado ainda.” 

 

Eu respondi dizendo que sim, que há esperança e que o marido dela sem dúvida está 

ferido e não confia mais nela. “Argumentações” nunca conseguirão fazer com que o 

coração dele seja inclinado ou que ele tenha uma revelação sobre perdão. É preciso 

que o Senhor o mude, assim como Ele foi fiel para mudar a ela mesma. Vai levar 

algum tempo e pode ser necessário um divórcio para que o Senhor faça isso. ““Estou 

convencido de que aquele que começou boa obra em vocês, vai completá-la até o dia 

de Cristo Jesus.” Filipenses 1:6 

 

Eu escrevi: “O Senhor usará este tempo para te moldar e te transformar para que você 

resplandeça a Sua bondade e o Seu amor. Certamente vai ser doloroso em alguns 

momentos. Ele teve que me refazer total e completamente primeiro antes de trazer 

meu marido para perto e muito mais ainda antes de trazê-lo de volta para casa. E para 

encorajá-la ainda mais, tenho uma querida amiga que mora aqui em Pensacola cuja 

situação é quase que exatamente igual à sua. Ela foi quem foi infiel. Ela quis o 

divórcio e então recebeu uma revelação sobre a sua condição diante do Senhor. 

Quando ela se arrependeu e voltou para o Senhor, o marido se recusou a aceitá-la de 

volta. Precisou de tempo e de muitas, muitas provações e testes, mas eu vi esta mulher 

se tornar uma das mulheres mais espiritualmente poderosas que eu já conheci. O que 

descobrimos com tudo isso, é que a situação dela não era realmente diferente da 

minha. O Senhor me mostrou que não importa como uma mulher venha ao nosso 

ministério, a Jornada de Restauração é a mesma. A maioria que chega aqui está como 

eu estava: seus maridos foram embora e estão em adultério. Muitas outras vêm com 

maridos abusivos, que bebem ou que usam drogas. Surpreendentemente, pelo menos 

um quarto de todas as mulheres que chegam aqui tem estado elas mesmas em 

adultério.” 

 

Ela então escreveu: “Devo cessar TODAS as conversas espirituais e sobre 

reconciliação e deixar somente que ele veja a obra que Deus está fazendo em minha 
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vida? Ele me disse que o pastor recomendou que ele fizesse aconselhamento, mas ele 

se recusa.” 

 

Eu escrevi: “Não entre em contato, mas quando ele entrar em contato (ou tiverem 

contato por causa das crianças) faça com que seja rápido, e mostre-se doce, alegre-se 

no Senhor (não necessariamente em sua situação). E, o mais importante, peça para 

que o amor do Senhor te preencha para que você possa amar o seu marido 

incondicionalmente, o que significa amá-lo quando ele não te ama ou mesmo quando 

ele te rejeita. Não estou dizendo para amá-lo agressivamente. Apenas permaneça doce 

e quieta. Você não precisa fazer nenhum avanço para que um homem saiba que você 

o ama. Quando duas pessoas se encontram, a mulher pode deixar o homem saber 

como ela se sente pela maneira como ela olha para ele, como fala com ele e como 

reage diante dele.  

 

Pessoalmente, eu fico contente de saber que ele não está interessado em 

aconselhamento. Isto SEMPRE causa mais problemas do que resolve. Seu amor 

consistente (o amor encontrado em 1 Coríntios13), que é antes de tudo paciente, vai 

ganhá-lo porque temos a promessa de que “o amor nunca falha”.  

 

Depois ela perguntou, “Meu marido quer que eu conte TUDO sobre o meu adultério. 

Não sei como agir nessa situação.” Respondi: “Dar ‘detalhes’ sobre adultério passado 

pode ser muito prejudicial ao seu futuro. Seu marido está caindo na mesma armadilha 

que muitas de nós caímos, querendo ‘saber’ de tudo. Entretanto, já que ele está 

perguntando, como uma esposa submissa você deve responder. Mas tente ser discreta 

e só responda ao que te for perguntado; não descreva as circunstâncias e os detalhes. 

Use o tempo para ‘minimizar’ os sentimentos que você pensava que tinha pelo outro 

homem e para ‘maximizar’ o seu amor por seu marido mesmo quando estava sendo 

infiel. Além disso, compartilhe como muito do seu adultério foi causado por ilusão. 

Fale sobre a sua necessidade da proteção espiritual dele, que sair de debaixo dela te 

colocou nessa posição tola e vulnerável. Não o culpe, mas deixe que ele saiba que 

você não mais finge ser a autoridade espiritual que você se vangloriava de ser e 

também que está deixando a igreja. E reintere que você despertou para a sua 

necessidade da proteção espiritual dele.”  

 

Finalmente um Avanço 

 

Ela escreveu, “Noite passada meu marido veio aqui às 9 da noite e ficou até às 3 da 

manhã. Mesmo havendo alguns momentos ‘difíceis’, eu posso dizer que havia uma 

calma e uma paz no coração dele. O ponto principal que ele está trabalhando neste 

momento é a lembrança da minha infidelidade. Minha ‘palavra’ não significa muito 

para ele agora, porque ele sente que não pode confiar em mim. Então eu estou 

tentando apenas MOSTRAR a ele diariamente, através das minhas ações, meu 

comprometimento com ele e as mudanças que Deus fez em minha vida. É tão melhor 

quando eu só seguro a minha língua e apenas sorrio!” 

 

Mais perto da vitória! 

 

“Que final de semana precioso eu tive com o meu marido. Nós dois literalmente 

ficamos o tempo todo lado a lado. Ele me convidou para jantar na casa dele sábado à 

noite e no domingo, e eu acabei dormindo lá nas duas vezes. No entanto... A COISA 
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MAIS IMPORTANTE aconteceu no sábado antes de irmos dormir. Ele disse... “Nós 

deveríamos orar.” Ele pegou a minha mão e orou agradecendo a Deus pela Sua obra 

em nossas vidas. Eu chorei.” 

 

Está tão perto!! 

 

“Noite passada conversamos também sobre eu voltar para casa. Tenho tentando 

permanecer completamente calada a esse respeito porque eu notei que QUALQUER 

ansiedade significa pressão, o que faz com que ele tome a direção oposta.” 

 

“Uma vez ele fez um comentário sobre a minha volta, mas quando o meu rosto se 

alegrou ele falou rapidamente, ‘Mas eu ainda não tenho certeza de que isto é o que eu 

quero.’ Eu disse que confiava nele e que o que ele decidisse era o melhor. Entretanto, 

eu confesso que por dentro eu estou ANSIANDO para estar ao lado dele todos os dias 

novamente.” 

 

O Fogo Esquenta! 

 

“Amanhã é o dia do divórcio e meu marido faz questão que eu compareça!” Ela 

não tinha advogado e o marido já tinha concordado que ela poderia ficar em casa, 

mas o inimigo estava trabalhando duro – porque ele sabia que o tempo dele era curto!! 

 

Vitória! 

 

Na manhã do divórcio o marido dela ligou e disse “NÃO VÁ! Fique em casa!!” Ele 

mesmo cancelou o divórcio! Alguns dias depois ele pediu à esposa que voltasse para 

casa! Louvado seja o Senhor!!!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Capítulo 5 

 
Novos Testemunhos de  

Casamentos Restaurados 

Após o Divórcio! 
 

“E eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do SEU 

testemunho; e não amaram as suas vidas até à morte.” Apocalipse 12:11 
 

 

Dawn: “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. 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. 
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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 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 
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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. 

  

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. 
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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. 

 

~ Dawn nos Estados Unidos 

 

 

Sonnette: “ReCasamento com MT está a um passo!” 

  

Meu relatório de louvor é baseado no Encorajamento Diário de hoje. "Onde eu estaria 

Sem o Seu Amor", pois eu fui tão encorajada através dele. Eu não posso permitir que 

o inimigo roube a alegria que Deus tem se ocupado ao trazer em minha vida nesse 

momento. 

 

"Dos lábios das crianças e dos recém-nascidos firmaste o teu nome como fortaleza, 

por causa dos teus adversários, para silenciar o inimigo que busca vingança." 

Salmos 8:2 

 

Eu vinha pensando sobre o que escrever em meu RL mas vinha adiando achando que 

eu escreveria me RL depois que meus votos fossem feitos, sim senhoras, vocês leram 

corretamente, meu recasamento com o MC está a um passo e eu Louvo a Deus e dou 

a Ele toda a Glória!!! 

 

"Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua 

mente." Romanos 12:2 
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"Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram; eis 

que surgiram coisas novas!" 2 Coríntios 5:17 

 

"a serem renovados no modo de pensar e a revestir-se do novo homem, criado para 

ser semelhante a Deus." Efésios 4:23,24 

 

O encorajamento que eu gostaria de dar-lhes, senhoras, sobre isso hoje é: Não tenha 

medo de deixar para trás a velha pessoa, a velha maneira de pensar, os amigos, a 

família, a família de seu marido, e aceitar viver sozinha com o Senhor fazendo Dele o 

seu Marido Celestial e permitindo que Ele seja o Seu Marido, Provedor, Consolador e 

Fortalecedor. 

 

Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua 

mente. Esse verso ressoou dentro de mim depois de me sentir tão distante do Senhor 

durante um jejum de 3 dias, e depois de BS, Ele me mostrou que preciso ter Sua 

Palavra guardada em meu coração e mente, que eu preciso de Sua Palavra me 

preenchendo e sendo o meu foco. Então eu voltei aos meus cartões 3x5 não apenas 

para ler, mas dessa vez para memorizar. Quando temos a Palavra de Deus enchendo 

nossos corações e mentes, o inimigo não pode roubar nossa alegria no Senhor! 

 

Senhoras, eu quero encorajá-las, muitos, muitos RL de Casamentos Restaurados estão 

à mão!! Permaneça focada no Senhor, faça dele seu MC e dê-lhe o primeiro lugar em 

suas vidas. Quando eu e meu MT estávamos namorando, ele costumava dizer que "eu 

era perfeita para ele". Eu imaginava se eu ouviria essas palavras novamente. Bem, eu 

ouvi, senhoras! :), e por causa disso eu só posso dar ao Senhor os maiores louvores! 

 

"Apesar disso, esta certeza eu tenho: viverei até ver a bondade do Senhor na terra. 

Espere no Senhor. Seja forte! Coragem! Espere no Senhor." Salmos 27:13,14 

 

No RMI somos ensinadas em Apocalipse 2:4, "Contra você, porém, tenho isto: você 

abandonou o seu primeiro amor." Eu tenho certeza que essa jornada da restauração 

sempre e para sempre terá sucesso quando nós "nos deleitamos no Senhor" e sabemos 

que "Ele nos dará os desejos do nosso coração"!!! :) :) :) 

 

~ Sonnette na África do Sul 

 

 

“RESTAURADO na África do Sul” 

 

Tudo começou em Fevereiro de 2012, poucos dias depois do nosso 7º aniversário de 

casamento. Minha cunhada veio me dizer que meu marido estava envolvido com 

outra mulher e que no ano anterior estava envolvido em um relacionamento que eu 

não sabia. 

 

Infelizmente eu lidei com a situação de forma errada desde o primeiro dia! Claro que 

eu estava devastada e com o coração partido e com um sentimento de incredulidade 

tipo (ISSO REALMENTE ESTÁ ACONTECENDO COMIGO???). Infelizmente, da 

mesma forma que tantas mulheres fazer, eu confrontei meu marido e a OM no seu 

local de trabalho já que eles trabalham juntos, e continue lidando com a situação de 

forma totalmente errada, bisbilhotando e fazendo perguntas e confrontando. 
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Lógico que minha situação só fez ficar pior e pior e um ou dois meses depois, meu 

marido pediu que eu saísse de casa e encontrasse um lugar para minha filha e eu 

vivermos por enquanto. A OM se mudou para morar com ele. E por conta da minha 

atitude de continuar perseguindo-o e confrontando a OM, ela o forçou a se divorciar 

de mim. Durante tudo isso, eu estava buscando o Senhor e me tornei uma integrante 

do “Ministério de Persistência”, mas ainda havia muita coisa que eu não sabia e 

precisava aprender, mas o Senhor me deu paz sobre o divórcio. 

 

Deus continuou a me transformar conforme eu me aproximava Dele por conta da dor 

que eu estava sentindo ao ver meu marido com outra mulher. Conforme eu orava 

desesperadamente, as coisas começaram a piorar entra meu marido e a outra mulher e 

uns dois meses depois, o relacionamento deles terminou e meu marido voltou a morar 

comigo (mas estávamos divorciados) e isso fez o meu jeito contencioso piorar. Eu 

bisbilhotei no celular do meu marido e encontrei uma foto dele com a nova OM e isso 

foi quando ele se mudou e foi morar com um amigo. 

 

Nessa hora eu voltei a ficar com o coração partido, e parecia que tinha se desfeito em 

um milhão de pedaços. Eu clamei ao Senhor em desespero perguntando por quê? Por 

que eu tinha que passar novamente pela dor e quebrantamento novamente por causa 

de outra OM, essa era a terceira vez; eu não conseguia entender! Eu pensei que depois 

do meu marido ter voltado a morar comigo, eu tinha “experimentado” um casamento 

restaurado. Foi dessa vez que eu acreditei que Deus tinha realmente ouvido as minhas 

orações desesperadas e tinha me guiado até uma mulher que colocou um pedido de 

oração em um site e me enviou o livro RSC. Esse foi o ponto de virada e quando eu li 

o livro RSC! 

 

Ao ler o livro RSC eu pude entender começar a experimentar a paz que excede todo o 

entendimento. A Palavra de Deus diz que nós conheceremos a verdade e a verdade 

nos libertará, e eu cheguei até esse ponto e foi quando li o livro, e percebi que estava 

sendo destruída pela falta de conhecimento. 

 

Deus me ensinou a perdoar, principalmente no início quando descobri sobre a OM, eu 

orei muito sobre essa área e não foi fácil, mas sabia o que precisava ser feito. Olhando 

para trás, eu agradeço a Deus pois agora eu percebo que a nova OM que entrou na 

vida de meu marido foi a minha chance de colocar em prática os princípios que 

aprendi no livro RSC e um teste para trabalhar em meu temperamento contencioso e 

deixar ir. 

 

Após ler o livro RSC, eu preenchi o Questionário de Avaliação de Casamento 

Gratuito e recebi o meu Encorajamento Diário com os maravilhosos testemunhos de 

mulheres em situações semelhantes. Eu recebi a lição sobre “Intimidade enquanto 

Divorciada” e comecei as primeiras lições do RMI. 

 

Quando cheguei ao RMI, outra importante lição que aprendi foi sobre o dízimo, e 

desde que aceitei esse princípio e comecei a dizimar aqui em minha casa do tesouro, 

eu não sofri falta alguma, e nenhum dia se passou que eu e minha filha não 

tivéssemos o que precisávamos! Quando eu estava sem emprego (outro 

agradecimento já que comecei em um novo trabalho na mesma semana que casei 

novamente com meu marido), nunca faltou nada mesmo eu estando realmente sem 
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condições e não tendo dinheiro nem para o pão; meu MC sempre providenciou tudo 

para nós na hora H! O que eu aprendi foi que quando dizimamos, Ele sim repreende o 

devorador! 

 

As horas mais difíceis que Deus me ajudou foram quando meu marido nos deixou 

novamente pela segunda vez (após eu achar que tinha um casamento restaurado) e nos 

separamos novamente. No primeiro mês eu perdi muitos quilos e relutei em aceitar o 

que eu estava passando. Eu estava muito desesperada e não tinha um relacionamento 

profundo com o Senhor. No meu desespero eu pedi a Deus um sinal ou para mostrar 

pelo que eu estava passando ou por que eu estava passando por isso, qualquer coisa. 

Em duas ocasiões diferentes Deus falou comigo. 

 

A primeira vez foi através de uma visão onde Ele me mostrou uma perna infectada, e 

o pus tinha saído e estava curando. Então Ele me mostrou uma ferida, e então um 

cicatriz, e depois a ferida completamente curada sem cicatriz. Então na segunda vez, 

Deus falou comigo através de uma colega que falou sobre um sermão que ele tinha 

ouvido na TV. O pregador falou sobre como a neve cai no chão e como pode destruir 

uma colheita, mas que a colheita destruída é o que prepara o solo para a próxima 

colheita pois destrói todos os insetos e ervas daninhas do solo. Eu acho que Deus 

precisou falar comigo dessas formas pois nessa época eu não estava lendo e estudando 

Sua Palavra da mesma forma que eu faço agora no RMI. Agora, porque eu leio a 

Bíblia todos os dias e faço minhas lições diariamente no RMI, Deus me deu centenas 

e centenas de promessas através de Sua Palavra que eu lia e estudava. 

 

O ponto de virada em minha restauração aconteceu quando eu comecei a ler o livro 

“Como Deus Pode e Vai Restaurar Seu Casamento”. Conforme eu lia, Deus começou 

a mostrar as áreas que precisavam de arrependimento que levaram à destruição do 

meu casamento. Aplicar os princípios do “Deixar Ir” e “Intimidade Depois do 

Divórcio” trouxeram mudanças ENORMEMENTE positivas e imediatas!! 

 

Eu suspeitava e acreditava que estava próximo da restauração quando comecei a ler o 

livro e a fazer as lições. Sendo uma “Persistente” no outro ministério, eu sofri vários 

atrasos e frustações quando as coisas pareciam ir bem, mas então algo acontecia e eu 

me desestruturava todas as vezes. Meu marido e eu nos dávamos muito bem. Mesmo 

quando ele estava vivendo com outra mulher, nós conversávamos e éramos muito 

próximos. Mas a etapa que faltava era o princípio que aprendi no RMI, que alavancou 

minha Jornada da Restauração para ser completada!! 

 

Eu recomendaria tudo o que o RMI tem para oferecer: os livros, os vídeos, os 

Encorajamento Diários e acima de tudo, a Bíblia. Ler a Bíblia diariamente, junto com 

as lições diárias e orar a Palavra de Deus se torna um poderoso energético! Eu 

também recomento fazer os cartões 3x5 que o RMI nos ensina, escrevendo e lendo 

durante o dia e também memorizando as muitas promessas da Palavra de Deus. 

Esconda-as em seu coração para que o inimigo não possa roubar as promessas de 

Deus. 

 

Eu encorajo todas mulheres que estão lendo esse texto a nunca, nunca desistirem!! 

Apenas continue fazendo suas lições diariamente e se você ainda não está fazendo, 

escreva-se para fazê-las! E, por favor, não seja apenas uma ouvinte, mas seja uma 

praticante da Palavra e aplique tudo o que você aprendeu. Você é tão abençoada pelo 
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Senhor ter lhe trazido ao RMI para ensinar a verdade da Palavra de Deus. Então tenha 

a certeza de guardar a Palavra de Deus em seu coração, memorizar as quantas 

escrituras você puder e sempre lembra que a FÉ move montanhas! Deus é o Deus do 

impossível e Ele é MAIS do que CAPAZ! Sua Palavra nunca volta vazia, mas 

SEMPRE cumpre o seu propósito!! 

 

~ Restaurado na África do Sul 

 

 

Sabrina: “RESTORED After Falling into Adultery with my Ex-Husband” 

 

Olá, que Deus te abençoe com os desejos do seu coração no momento em que você 

começar a seguir ao Senhor e o plano Dele para a sua vida.  
 

Meu nome é Sabrina, tenho 43 anos e 4 filhos crescidos. O que me trouxe a este 

ministério foi o fato de que Deus viu que o meu coração estava cheio de dor e 

sofrimento. Todavia, através da minha separação, que levou ao divórcio (e fui quem 

deu entrada no divórcio), meu coração sangrou por anos e eu não conseguia 

compreender o motivo. Mas acabei voltando com o meu marido após todos estes anos 

de separação porque eu comecei a seguir os Seus caminhos. Foi quando Deus 

começou a minha Jornada de Restauração e eu comecei a minha caminhada.  

 

Aqui está o meu TESTEMUNHO de Casamento Restaurado. 

Sempre tive em meu coração que eu queria me casar um dia, mas nunca soube se isso 

aconteceria mesmo. Quando conheci meu marido eu soube que tinha alguma coisa 

especial a respeito dele. Sempre fui muito tímida quando namorava, mas não com ele. 

Começamos a namorar e um dia ele me surpreendeu afirmando, “Você vai ser minha 

esposa.” Eu sabia que havia alguma coisa, mas casamento não era o que eu tinha em 

mente e pela expressão do meu rosto ele também percebeu. Enquanto namorávamos 

DEUS começou a tratar conosco no que dizia respeito à intimidade, já que não éramos 

casados. Começamos a ler um livro que nos “apavorou” e então nos casamos 

rapidamente e começamos a frequentar a igreja. 

Depois de 3 anos começamos a ter problemas e eu me tornei contenciosa. Eu pedia a 

ele que fosse embora constantemente e comecei a envergonhá-lo com minhas 

palavras, o que resultou nele se distanciando de mim. Eu nem ligava mais! Satanás 

teve aquela oportunidade comigo e você acha que eu sofri por isso? Adivinha! Meu 

marido simplesmente me deixou. Ficamos separados por 5 anos e depois de 3 anos e 

meio, eu quis o divórcio, embora uma “voz mansa” estivesse me dizendo para não 

fazer aquilo. Mas porque eu era rebelde, fui até o fim de um divórcio que meu marido 

nunca quis. Depois, como a maioria de vocês, me senti vazia e sozinha, e aí então 

comecei a namorar um homem casado (que na época estava separado) achando que 

aquilo me ajudaria a tirar o meu marido do meu coração e da minha cabeça. Mas 

ADIVINHA???? Não tirou. 

Posso dizer honestamente que não sei como acabei aqui no RMIEW, mas graças a 

Deus que vim. Este ministério tem me feito crescer tanto e tem me mostrado tantas 

coisas que eu nunca tinha tomado conhecimento antes. É um maravilhoso lugar para 

se estar e para crescer no Senhor e experimentá-Lo; acredite-me, eu sei! 
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Ao longo dos anos, eu sempre disse a Deus que queria consertar meu casamento e 

queria saber por que eu não conseguia tirar meu ex-marido do meu coração. Isto era 

uma coisa que eu não conseguia entender. Chorei por tanto tempo e, logo depois que 

cheguei aqui, esbarrei com ele. Descobri que ele estava envolvido com outra pessoa e 

estava com essa mulher há 4 anos e meio (ela era casada, mas estava separada do 

marido). 

Depois de vê-lo eu compreendi que queria meu casamento de volta e me afastei do 

homem com quem eu estava. Meu marido, ao contrário, ainda continuava envolvido 

com a outra mulher, então parecia que não havia esperança nenhuma. Como eu disse, 

acho que sempre quis meu casamento e sentia que não havia esperanças até que me 

deparei com o seu ministério. Eu rapidamente li o livro de Erin, “Como Deus Pode e 

Vai Restaurar Seu Casamento”, e enxerguei muitas coisas sobre mim mesma e 

finalmente pude admitir que a destruição do casamento tinha sido culpa minha. Me 

senti tão machucada por causa das minhas ações passadas. Mas ler os testemunhos de 

Erin e todos os outros me fez sentir maravilhosa e cheia de esperança de que 

possivelmente o meu poderia ser restaurado também. 

Logo Deus começou a me ajudar muito, mas percebi que eu precisava de alguém para 

estar lá e me guiar. Eu sabia que não ia ser fácil. Logo depois que eu fui transformada, 

comecei a ver meu ex e a falar com ele, mas eu sabia que aquilo não era o suficiente. 

Eu queria ver Deus se mover da mesma forma que Ele se moveu na situação de Erin e 

na de todo mundo. Quando preenchi meu questionário eu terminei com a frase: Por 

favor me ajude. 

Felizmente eu nunca fui a aconselhamentos, então não cometi este tipo de erros. 

Sexta-feira, dia 23 de dezembro de 2011, foi um grande ponto de virada para mim, foi 

quando eu decidi que precisava começar a ajudar outras mulheres, e preenchi o 

questionário de Avaliação para Ministras em Treinamento porque eu sabia que 

precisaria aprender a como ajudar mulheres em crise. 

O RMI significou tanto para mim. Quando me inscrevi para ser uma Ministra em 

Treinamento eu escrevi assim para o Time: 

Meu coração está tão calmo, tão arrebatado devido as coisas que aprendi sobre mim 

mesma. Fez uma diferença tão grande para mim porque eu não sabia que estava 

carregando todas estas coisas comigo. Tem sido um desafio, mas o que vocês todas 

significam para mim não pode ser expresso em palavras. Vocês todas têm me ajudado 

a ver o que Deus provavelmente tem tentado me mostrar, mas eu não conseguia me 

acalmar o suficiente para ouvir. Vocês me mostraram que nem tudo é sobre mim e a 

restauração do meu casamento, mas tem mais a ver com ajudar outras pessoas – 

muito obrigada! 

A razão de eu estar interessada em me tornar uma MITC “Candidata à Ministra em 

Treinamento” é que embora eu nunca tenha pensado em ser uma ministra, eu sei que 

posso encorajar outras mulheres muito bem, mesmo quando não consigo encorajar a 

mim mesma. Muitas pessoas me dizem que eu deveria ser uma ministra, mas eu 

pensava “Não, eu não.”  Mas eu realmente gosto de animar as pessoas, sabe, me 

sinto melhor quando faço isso. 

AGORA, após quase um mês aqui, e estudando o primeiro curso, eu sei que quero ser 

aquilo que DEUS quer que eu seja, e se isso significa ser uma ministra, uau, vai ser 
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uma alegria saber que posso fazer a diferença na vida de uma única pessoa – e que 

alegria! 

Aquela passagem quando Jesus curou os dez leprosos e somente um voltou, me fez 

pensar em mim mesma. Eu quero ser aquela que volta e faz a diferença. 

Mas agora preciso confessar que com tudo isso eu ainda tropecei! Meu marido 

continuou a vir me ver depois que viu as mudanças em mim, e continuamos a nos 

encontrar, mas contra o que diz a Escritura, começamos a ter relações sexuais 

embora estivéssemos divorciados. Lá bem no fundo eu sabia que estava errado, e isso 

só fez com que meu marido ficasse confuso entre mim e as outras mulheres. Com isso 

ele me deixou de novo depois de 3 meses após ter me prometido que iríamos nos 

casar. Eu fiquei arrasada. 

Surpreendentemente, desta vez eu fiquei bem, e entendi que precisava de mais tempo 

com o SENHOR. Fui indo de tempestade em tempestade, mas Deus sempre estava lá 

comigo. Confessei meu envolvimento com meu ex-marido às minhas líderes do 

RMIEW e imediatamente me senti livre da culpa. Comecei a seguir em frente e 

coloquei todo o meu foco no Senhor – deixei ir o meu marido completamente. Eu 

mantinha a minha boca fechada, jejuava e orava constantemente para permanecer 

próxima a Ele. Foi aí então que Ele me ensinou a depender somente Dele. 

Dessa vez eu desejei ainda mais ajudar outras mulheres com problemas conjugais 

porque eu não queria que ninguém se sentisse do jeito que eu me sentia. Eu queria 

compartilhar a paz que eu sentia após ter colocado Deus em primeiro na minha vida e 

buscado somente a Ele; não mais buscado o meu marido e nem meus filhos. Comecei 

a confiar Nele para tudo porque Ele desejava muito fazer parte de cada situação na 

minha vida (como também deseja fazer na sua). 

O ponto de virada foi quando meu ex-marido e eu começamos a namorar de novo, 

mas descobri também sobre a om, que ainda estava na vida dele. Eu clamei a DEUS 

como nunca, derramando meu coração diante Dele. Comecei a falar com Deus e dizer 

a Ele como eu me sentia (e para ninguém mais) e que eu não iria parar de clamar e Ele 

me ajudou. 

Como eu disse antes, Ele primeiro me levou a encontrar o RMI e eu soube que Deus 

iria restaurar meu casamento quando vi o título do livro “Como Deus Pode e Vai 

Restaurar Seu Casamento”. Eu fiz o pedido do livro e descobri os princípios de Deus, 

e vi como eu tinha violado tantos deles, o que me deixou de JOELHOS. 

Imediatamente pedi a Deus que me perdoasse e fui até os meus cinco filhos e 

confessei as minhas faltas ao invés das do meu marido como havia feito no passado. 

Então fui guiada a procurar meu ex-marido e me desculpar por tudo. Ele disse que já 

tinha me perdoado há muito tempo. 

Senhoras, Deus é MARAVILHOSO! Primeiro eu gostaria de agradecê-Lo pelo que 

Ele está fazendo na minha vida e eu SEI que não tenho nada a ver com isso. NADA! 

Em 8 de março de 2013, meu casamento foi restaurado! SIM, é verdade! O MEU! Me 

casei de novo no dia 8 de março e, acredite ou não, um pouquinho antes de nos 

casarmos meu marido começou a abrir o coração para mim e passar tempo comigo – 

mas dessa vez sem intimidade – eu mal acreditei que ele também queria esperar. 

UAU! Deus sabe como mudar as coisas completamente!!! 
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Meu marido até mesmo se desculpou e confessou que nunca tinha desejado ir embora. 

Não consigo expressar o quanto eu não estava pronta para tudo isso, porque eu pedi 

ao Senhor que se fosse a vontade Dele e se Ele quisesse que nos casássemos 

novamente, então meu marido iria me pedir – e para a minha surpresa – ele pediu! 

Sim, ainda tenho muito trabalho a fazer, mas o meu DEUS me compreende. Senhoras, 

Deus é MARAVILHOSO e Ele é tudo o que precisamos. 

Querida amiga, nunca pense que Deus não ouve os seus clamores, Ele ouve. Nós não 

podemos nos ajudar, mas Deus é fiel em cada área que você precise Dele. Sabe, é por 

isso que você está aqui agora porque Ele ouviu o seu choro. Esteja pronta para crescer 

e saiba que todo mundo neste ministério te ama e se importa com você. 

“Querido Jesus, guie e ajude esta mulher e deixe que ela saiba que não há nada 

impossível para Ti e que ela saiba que Tu és o seu novo Marido agora e que ela confie 

somente em Ti. AMÉM. ” 

Seja abençoada. 

~ Sabina na Georgia 

 

 

Coke: Cowboy Restaurado no Texas 

 

Olá Erin, 

 

Há pouco mais de dez anos atrás eu fui diagnosticado com Esclerose Múltipla. Logo 

após isso minha esposa foi embora. Um amigo me deu os dois livros: “Um Homem 

Sábio” e “Como Deus Irá Restaurar Seu Casamento”. Eu li e aprendi tanto que 

desejei ajudar outros homens. Por isso logo criei um website e até coloquei o meu 

email em seu site para que eu pudesse ajudar outros homens. Dentro de um mês, eu já 

havia recebido emails de mais de 6 países e de 24 estados. 

 

Minha saúde não melhorou e nem o meu relacionamento. Logo tive que fazer 

algumas mudanças em minha vida - principalmente nos meu hábitos de trabalho, mas 

nunca perdi a fé na reconciliação com a minha esposa… Meu pastor, durante o tempo 

em que minha esposa esteve fora, foi enviado por Deus. Se não fosse por sua 

liderança espiritual e por sua ajuda para compreender as escrituras durante a minha 

restauração, eu provavelmente estaria escrevendo uma carta bem diferente agora. Ele 

era o pastor da igreja que eu frequentava e, mais tarde, se mudou para uma cidade 

pequena onde pregou por muitos anos até que sentiu um chamado para retornar ao 

militarismo como capelão. Atualmente ele está no Afeganistão servindo como capelão 

para os nossos soldados no estrangeiro. O seu conhecimento da Bíblia é profundo e 

ele tem a habilidade de ler e compreender o grego e o hebraico para buscar o sentido 

original da interpretação da escritura e evitar que as coisas sejam tiradas do seu 

contexto… 

 

Durante a minha provação, ele pegou o livro “Um Homem Sábio” e queria criar um 

grupo de estudos para homens a partir do livro. Mas, no entanto, ele acabou se 

mudando para uma outra igreja. Eu continuei em contato com ele durante a minha 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Esclerose_m%C3%BAltipla
http://www.encouragingbookstore.com/multi-languages/um-homem-sabio
http://www.encouragingbookstore.com/multi-languages/um-homem-sabio
http://www.encouragingbookstore.com/multi-languages/restore-your-marriage-portuguese-edition-for-men
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restauração e visitei a sua igreja depois que minha esposa e eu nos casamos 

novamente em novembro de 2009. 

 

Eu também tive meu parceiro de oração durante a minha jornada de restauração. Foi o 

testemunho dele que me deu esperança logo após o falecimento do meu irmão com 

câncer, em maio de 2005, bem em meio à minha dor e à separação da minha esposa. 

Ele me falou a respeito deste ministério onde comprei os livros que ele me 

recomendou, os seus livros, e assim segui na mesma direção em que ele estava indo… 

A esposa dele também tinha ido embora. Meu parceiro era um "exemplo" do que 

alguém deveria ser, ele desejava e acreditava que seu casamento iria ser restaurado! 

Bem, e foi mesmo!!  

 

Em 2006 a esposa dele voltou para casa e eles agora têm um casamento feliz e uma 

filha chamada Graça!  Estes homens foram essenciais, Deus os colocou em minha 

vida para permanecer na brecha comigo enquanto eu trilhava o caminho da 

restauração do meu casamento... Também fui abençoado porque meus próprios pais e 

meus filhos permaneceram ao meu lado e, além de tudo, deixe-me mencioná-los 

novamente, meu pastor e meu parceiro, porque sem suas orações e sua fé, teria sido 

uma caminhada dura demais... Assim em novembro de 2009 eu e minha esposa nos 

casamos novamente!! Não apenas meu casamento foi restaurado, mas minha esclerose 

múltipla está em remissão E eu tenho um novo emprego. O mapa da estrada,que são 

as escrituras, me ajudaram em épocas realmente difíceis...  

 

Por favor, responda! 

Deus abençoe os seus caminhos! 

Coke 

 

"Seja o tipo de homem que, ao acordar cada manhã e colocar o pé no chão, o diabo 

diga 'Oh, não, ele se levantou!'"   

 

Permanecer Firme! 

 

“Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra 

do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor.” 1 Cor. 15:58  

 

Uma noite eu estava dirigindo de volta para casa, tarde já, voltando de um rodeio, no 

verão de 1982, depois de participar de uma competição de montaria. A chuva caía 

pesada na estrada. Como a viagem seguia lenta e eu me peguei tendo uma conversa 

profunda com o meu Senhor. Meu coração tinha estado pesado nos últimos meses a 

respeito de uma jovem, que eu sentia que seria a minha parceira de vida. Durante a 

minha conversa com o Senhor, eu tive a certeza de que logo ela se tornaria a minha 

esposa. A chuva se tornou uma revelação de purificação para mim porque eu sabia, 

além de qualquer sabedoria de cowboy, que meu Santo Perdoador, Jesus Cristo, 

estava prestes a abrir as porteiras de uma nova pastagem para mim. 

 

A estrada de terra que levava à minha casa estava inundada. Eu logo me dei conta de 

que a tempestade tinha quase que destruído o meu lar. Um tornado tinha acabado com 

o celeiro e o granizo tinha quebrado todas as janelas da parte norte da casa. Todos os 

cômodos estavam inundados com mais de sete centímetros de chuva e pedras de 
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granizo. O vapor de gás propano enchia a casa, e a eletricidade tinha sido cortada. Eu 

consegui achar um quarto com uma cama intacta e seca e não me preocupei com os 

gases. A casa estava bem ventilada àquela altura e estava tudo desligado. 

 

Consegui localizar um saco de dormir seco e logo fiquei ouvindo os trovões e 

relâmpagos, enquanto me deitava para descansar. Eu sentia uma grande paz, o que me 

reassegurou do convênio que eu estava para assumir com Deus e com minha futura 

noiva. Eu dormi como se o céu estivesse dentro do meu coração. 

 

Em 16 de abril de 1983 me casei com Edie. Eu tinha sido criado por sensatos pais 

cristãos e problemas familiares eram simples para uma família em um ambiente de 

agricultores, com uma cultura centrada em Deus. Edie, ao contrário, tinha crescido 

sobre a sombra de um pai alcoólatra que criara uma vida inteira de tormento, 

resultando em uma família quebrada. Mas, eu era um cowboy! Eu dava conta daquilo. 

 

 

Nos próximos quinze anos mais ou menos, meu casamento passou por muitos 

daqueles típicos altos e baixos. Nossos três filhos se tornaram o centro da nossa vida. 

Eles estavam se tornando líderes cristãos fortes entre seus amigos. Até hoje eles 

permanecem muito próximos a seu Senhor e Salvador. As minhas atividades como 

cowboy, rancheiro, peão de rodeio e o ensino de tarefas sobrecarregaram o nosso 

casamento. Eu me tornei viciado em trabalho. 

 

Como o homem da casa, eu tinha sido influenciado pelo mundo e me tornara um 

homem muito diferente daquele que Deus queria que eu fosse. Eu me achava um 

grande cowboy, e tinha um falsa imagem de mim mesmo como um sólido homem de 

Deus. 

Àquela altura, eu acreditava que a minha casa tinha sido construída sobre a rocha. 

Minhas paredes eram de tijolo e o teto tinha vigas de aço para proteger por cima. Eu 

me via como um bom homem e, para todos os efeitos, o mundo via Coke Hopping 

como um grande homem. Mas eu era muito orgulhoso para enxergar que meus 

caminhos estavam destruindo a minha família. 

 

Os problemas começaram a surgir dentro do nosso lar e lentamente as paredes 

começaram a cair. Uma ocasião, a palavra “divórcio” foi dita aos gritos. Em muitas 

ocasiões, minha esposa saiu em viagens que envolviam bebida e estadias por vários 

dias.  Começou um lento padrão de altos e baixos no nosso relacionamento. 

 

A cada vez, os altos eram mais altos e os baixos ainda mais baixos. Foi só uma 

questão de tempo para que o vale se tornasse uma cova. 

 

No começo de 2000, eu fui diagnosticado com Esclerose Múltipla. Eu já apresentara 

sintomas dois anos antes, mas os médicos tinham descartado os sintomas 

neurológicos como tendo sido desenvolvidos a partir de lesões na medula espinal, 

após anos montando sem sela. A sensação de queimação do lado que eu tinha foi 

atribuída a uma cicatriz na minha coluna espinhal no pescoço. Logo me vi no hospital 

com esclerose múltipla. Mal sabia eu que isto logo se tornaria o meu próprio “espinho 

na carne” assim como o apóstolo Paulo teve que suportar. 
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O diagnóstico afetou a minha estabilidade física e emocional. Minha EM era 

reincidente/remissiva o que significava que ela ia e vinha, mas os sintomas pioravam 

a cada recaída. Fisicamente, eu estava bem. Mas era só o calor e o estresse apertarem, 

e eu muitas vezes tinha que me deitar em um colchão em meu escritório no fim do 

dia, exausto. Minha memória de curto prazo se tornou uma batalha constante. Eu 

derrubava as coisas, tropeçava nelas, arrastava a minha fala e me tornei um homem 

zangado. Meus filhos não conseguiam compreender por que eu nunca estava feliz. Eu 

discutia frequentemente e perdi muitos amigos devido às minhas explosões de raiva. 

E perdi a habilidade de ser o homem que minha esposa precisava tão 

desesperadamente na vida dela. 

 

Em 2004, minha esposa estava de volta na vida do pai dela. Ela era a “garotinha” 

dele. O relacionamento deles tinha sido de tempos em tempos durante a juventude de 

Edie e, infelizmente, continua do mesmo jeito até hoje. Ele pediu a ela que se 

envolvesse com o negócio de leilões que ele tinha. Minha esposa finalmente tinha um 

pai em sua vida, e que cuidava dela e a amava como um pai deveria fazer; e isso era o 

que ela sempre tinha desejado quando criança. Edie começou a dirigir, indo e vindo 

de Amarillo todos os finais de semana para trabalhar com o pai no negócio dele. Eu 

notei que ela estava se afastando de mim. Nossas finanças começaram a entrar em 

colapso e tive que pedir ajuda ao meu sogro. Eu conversei com ele a respeito do meu 

relacionamento com minha esposa e expliquei que eu estava preocupado porque ele 

tinha se tornado a figura masculina central na vida dela, e não eu. Ele explicou que, 

como pai dela, esperava-se que ele se fosse a figura central na vida da filha. 

 

Meu sogro tinha parado de beber logo que a minha filha nasceu. No entanto, ele ainda 

era basicamente o mesmo sujeito, exceto que agora não bebia. Ele poderia ser descrito 

como alguém que se comportava como um alcoólatra, embora não bebesse. Ele era 

um homem duro, que perdera tudo, mas que tinha lutado para construir um negócio 

sólido em sua área nos últimos anos. Ele era muito respeitado no mundo dos 

negócios, e parecia estar seguindo um caminho diferente, graças ao seu novo 

relacionamento com a igreja. Meu sogro, honestamente, acreditava que o seu 

relacionamento com a filha deveria ter prioridade sobre o meu relacionamento com 

ela, e ele acreditava nisso como sã doutrina. Mas isso não era bíblico.  “Por essa 

razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma 

só carne”. Ef 5:31. Como marido, era eu quem deveria ser o homem na vida de Edie. 

 

Minha esposa continuou a trabalhar nos leilões todos os finais de semana. Em outubro 

de 2004, eu fui hospitalizado novamente. Ela tornou a tocar no assunto do divórcio. 

Era a hora perfeita para que ela fizesse isso: naquela situação eu não tinha como lutar. 

É meio duro para um cowboy seguir uma mulher pelo hospital com uma camisola 

aberta atrás! Olhando para trás, eu posso imaginar Deus balançando a cabeça diante 

da situação em que eu havia me metido. 

 

As coisas não mudaram muito durante os feriados. Em fevereiro de 2005, eu viajei 

com meus garotos para assistir o Rodeio e Exposição Pecuária em San Antonio. Nós 

tínhamos vários animais em exposição. Me lembro de ter ligado para a minha esposa 

no Dia dos Namorados para dizer “eu te amo”. A resposta que recebi foi 

completamente o oposto. Ela estava a caminho de San Antonio para ver os meninos, 

não a mim, e ficou óbvio que ela não estava sozinha. Ela apareceu na exposição, 

assistiu a participação dos garotos nos eventos deles e foi embora logo em seguida. Eu 
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me lembro de ficar parado no estacionamento, chorando e gritando com o diabo. Eu 

sabia que era ele quem estava por trás da coisa toda. Quando cheguei em casa minha 

esposa tinha feito as malas e ido embora. 

 

O casamento foi a primeira instituição que Deus criou, “Por essa razão, o homem 

deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne.” Gn 2:23-

25, e é a última instituição estabelecida no Apocalipse, “Regozijemo-nos! Vamos 

alegrar-nos e dar-lhe glória! Pois chegou a hora do casamento do Cordeiro, e a sua 

noiva já se aprontou. Para vestir-se, foi-lhe dado linho fino, brilhante e puro”. O linho 

fino são os atos justos dos santos.  E o anjo me disse: “Escreva: Felizes os convidados 

para o banquete do casamento do Cordeiro!” E acrescentou: “Estas são as palavras 

verdadeiras de Deus”. Ap 19:7-9. Satanás teve uma missão desde o Jardim do Éden: 

destruir todos os casamentos que ele conseguisse. Esse é o seu objetivo e ele sabe que 

o seu tempo está se esgotando. O centro do seu plano geral de batalha é destruir a 

humanidade, destruir o convênio do casamento do homem e da uma mulher com 

Deus. Mal sabia eu que meu desafio com Satanás se transformaria na batalha em que 

se transformou. O jogo tinha começado e eu não estava nem ao menos bem preparado 

para ele de maneira alguma. 

 

Em 1985, eu perdi um irmão em um acidente de moto e agora, em maio de 2005, meu 

outro irmão estava morrendo de câncer. Eu trabalhava na Escola de Rodeio Sankey 

em New Caney, no Texas, como instrutor de montaria à cavalo, quando recebi o 

telefonema avisando que o meu irmão havia falecido. Enquanto dirigia de volta para 

casa com meus garotos, eu senti muito a falta da minha esposa e achei que aquela 

situação certamente iria dar um pontapé na nossa reconciliação. Não deu. De fato, ela 

nem se sentou perto de mim. Ficou claro para todo mundo que ela não fazia mais 

parte da minha vida. Eu tentei parecer deplorável e, realmente, minha aparência toda 

estava deplorável. Tenho certeza que eu parecia desse jeito para todo mundo, 

inclusive para os meus filhos. 

 

Àquela altura, minha esposa tinha se mudado, mudado de endereço, estava indo às 

festas na cidade onde o pai dela morava e estava praticamente fora da minha vida. Eu 

tinha dito aos meus dois filhos adolescentes que a mãe deles não voltaria para casa. O 

mais jovem só encolheu os ombros e disse que, de qualquer forma, ela nunca estava 

presente mesmo. Minha tentativa de fazer os meninos convencerem a mãe a voltar 

para casa não funcionou. E eu sabia que aquilo era errado da minha parte. 

 

Foi naquele funeral que um amigo de longa data apareceu para prestar as suas últimas 

homenagens. Eu conheço Brice desde que eu era grande o suficiente para andar e 

carregar uma corda. Quando tinha 10 anos, ele ia aos jogos de futebol do Texas Tech 

comigo e eu fui o Cavaleiro Mascarado do time em 1979 e 1980. Brice me ligou no 

dia seguinte e eu o coloquei a par de tudo que tinha acontecido no último ano. Até 

hoje eu ainda recordo a sua atitude alegre. A confiança dele era fora de série. E, para 

arrematar, a esposa dele também tinha se separado e estava morando em Dallas. 

 

Brice explicou para mim que ele tinha ganhado dois livros Um Homem Sábio e Como 

Deus Irá Restaurar Seu Casamento. Ele me falou do site na internet e me orientou 

sobre como encontrá-lo. Eu falei com ele que eu só queria ler o que fosse verdade a 

respeito do divórcio e do casamento diretamente da Bíblia. Ele rapidamente me 

explicou que os livros não eram comentários sobre casamento, mas, ao contrário, 
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eram mapas para as escrituras correspondentes ao longo da Bíblia. Todas as perguntas 

que eu fazia ao Brice, ele me respondia com uma escritura. Jesus fez a mesma coisa 

quando foi tentado na montanha. Ele respondeu três vezes às tentações de Satanás 

com “Está escrito…” Mt 4:5-10. Brice descreveu para mim a situação dele com a 

esposa e como a separação tinha acontecido. Todas as vezes que nos falávamos, ele 

era sempre positivo e otimista quanto à volta dela. E ele sempre falava também sobre 

como iríamos todos juntos ao Applebee’s tomar um milkshake de chocolate quando a 

minha esposa voltasse! Eu só conseguia pensar era no quanto ele ficaria magoado no 

fim daquilo tudo. 

 

Eu me lembro dele orando comigo como se o seu martelo estivesse pregando pregos 

na ferradura do casco do cavalo. Sempre que eu perguntava como ele estava ele 

respondia, “Ótimo, vivendo a vida! Mal posso esperar pela volta da minha esposa!” 

 

O verão foi duro. Minha esposa tinha mudado de residência para que, depois de seis 

meses, ela conseguisse se divorciar de mim pela lei do condado onde ela morava. 

Estava trabalhando com o pai. Descobri depois que o pai dela é quem tinha pagado o 

advogado para tratar do divórcio. Ela também tinha começado um relacionamento 

com um dos empregados dele que, mais tarde, a levou para caminhos muito 

perigosos. Meu sogro ia à igreja e ganhou um livro do pastor que apoiava a doutrina 

do divórcio. Minha esposa deu uma cópia do livro para mim e outra para o meu filho 

mais velho. Eu corri para o meu pastor, Dewayne. Ele rapidamente me mostrou os 

erros naquele assim chamado manual. Era uma doutrina falsa apresentada por lobos 

em pele de cordeiro. “Eu odeio o divórcio”, diz o Senhor, o Deus de Israel, “e 

também odeio homem que se cobre de violência como se cobre de roupas”, diz o 

Senhor dos Exércitos.”  Ml. 2:16. 

 

O manual sobre divórcio tinha tido sua origem em um seminário Batista na Louisiana. 

Eu liguei para a universidade que explicou que o texto havia sido escrito por um 

aluno, como a sua pesquisa de doutorado. O estudante havia sido advertido de que se 

ele afirmasse que o conteúdo da sua monografia era doutrina bíblica, ele não receberia 

a nota necessária para a aprovação. De alguma forma, o texto tinha saído da 

universidade e chegado à várias igrejas. Agora ele estava passando pelas igrejas e 

apoiando a interpretação de que qualquer divórcio era bíblico. “No passado surgiram 

falsos profetas no meio do povo, como também surgirão entre vocês falsos mestres. 

Estes introduzirão secretamente heresias destruidoras, chegando a negar o Soberano 

que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. Muitos seguirão os 

caminhos vergonhosos desses homens e, por causa deles, será difamado o caminho da 

verdade. Em sua cobiça, tais mestres os explorarão com histórias que inventaram. Há 

muito tempo a sua condenação paira sobre eles, e a sua destruição não tarda.” 2 Pedro 

2:1–3.Algumas vezes igrejas e conselheiros podem fazer muitos estragos. 

 

Minha esposa e eu procuramos aconselhamento cristão por um curto período. O 

conselheiro sugeriu que minha mulher fosse a um psiquiatra. Edie foi e o psiquiatra a 

diagnosticou com Transtorno de Personalidade Emocionalmente Instável. A sessão 

logo se voltou para como eu deveria agir com a minha esposa e a afastou de mim. As 

conversas não foram nada mais do que falatórios e um culpando ao outro. A nossa 

conselheira era cristã, mas estava, claramente, na contramão das escrituras sobre a 

forma de como tratar a nossa situação.  
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Em junho de 2005 eu contratei um advogado, já que a minha esposa tinha um para 

representá-la. Eu pensei, naturalmente, que tinha que me proteger. Brice uma vez me 

disse para dispensar o advogado. Eu respondi que perderia o rancho. Ele logo me 

explicou que eu não poderia servir a dois senhores. “Ninguém pode servir a dois 

senhores; pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. 

Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro.” Mt 6:24. Eu não podia, de um lado, 

orar para que a minha esposa voltasse para casa, e ao mesmo tempo PAGAR um 

advogado para lutar por mim no tribunal. Meu advogado já tinha ganhado um 

pagamento de pensão de $500 por mês para me ajudar com os meus dois filhos que 

ficaram comigo. Minha esposa estava com dois meses de atraso nos pagamentos, e já 

estava prestes a receber uma notificação de que o valor seria descontado do seu contra 

cheque. Fiquei em dúvida a respeito dessa questão por muito tempo. Eu já tinha 

recebido os papéis do divórcio e toda a esperança parecia estar escorrendo para longe. 

 

Por muitas noites eu me retirei para um pasto em nosso rancho, onde havia uma 

elevação que dava vista para um pequeno riacho, conhecido como Indian Creek. 

Passei muitas noites orando naquele lugar e na ponte sobre o Indian Creek que levava 

ao nosso rancho. Em agosto, eu compreendi que teria que dar um passo de fé e 

dispensar o meu advogado. Visitei a minha filha e o meu filho mais velho e expliquei 

a eles a situação. Eu já havia enviado o acordo de pensão assinado para o meu 

advogado mais cedo, para que ele desse início ao processo de coleta dos fundos. Mas 

eu disse aos meus filhos que simplesmente não podia fazer aquilo e que iria ligar para 

o advogado e instruí-lo a retirar os papéis e dispensá-lo. Meus filhos e eu oramos 

juntos naquela noite de domingo. 

 

Na segunda-feira seguinte, minha filha me ligou para me informar que ela tinha 

recebido $500 de presente de alguém em seu escritório para pagar a sua aula de 

agente imobiliária. Ficamos animados. Eu liguei para o advogado e falei dos meus 

planos e ele aceitou com relutância. Até o fim da semana eu já tinha entrado em 

contato com ele várias vezes e o correio ainda não tinha entregado os papéis da corte 

assinados! O plano de Deus estava em ação! 

 

 

Nos meses seguintes, eu recebi várias ligações da minha esposa exigindo que eu fosse 

à corte. No Texas, um cônjuge pode conseguir o divórcio sem a presença do outro. Eu 

sabia que ela só queria brigar comigo. O divórcio era inevitável. Eu recebi os papéis e 

os levei para o pasto, queimei tudo aos pés de uma cruz que eu tinha erguido para as 

minhas orações. Recebi uma ligação no celular uma tarde, enquanto eu cavalgava, de 

um oficial dizendo que eu tinha que comparecer na corte na manhã seguinte às 9 

horas da manhã. Eu respondi, “Não, senhor, eu não tenho não.” Ele ficou muito bravo 

e disse que era meu dever comparecer. Eu simplesmente continuei cavalgando e disse 

a ele, “Não.” Ele me falou que minha esposa poderia ficar com tudo. Respondi 

apenas, “Eu acho que não.” Aí o homem ficou louco! E ele nem ao menos iria ganhar 

nada com aquilo. Eu nunca fui à corte e nem assinei nada. Eu só olhei para o outro 

cowboy que estava comigo e sorri e nós seguimos em direção ao pôr do sol. (Observe 

que as leis sobre divórcio mudam de estado para estado.) 

 

Eu cometi muitos erros nos meses que se seguiram. Persegui a minha esposa quando 

eu não deveria, o que me revelou coisas das quais Deus estava me protegendo. E criou 

dificuldades para o perdão quando ela voltou para casa. Minha esposa continuava 
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envolvida com o outro homem (“OH”). Ela tinha um emprego em sua nova cidade e 

conseguiu assegurar 100% de financiamento para uma casa nova. Eu contei ao Brice 

sobre todos esses novos acontecimentos no meu, agora, relacionamento de divorciado, 

e ele simplesmente disse que ela perderia o emprego, a casa, e ainda ficaria doente. 

Todas essas coisas de fato aconteceram e minha esposa caiu em um caminho muito 

escuro e muito duro. E, mais uma vez, o pai a abandonou. 

 

Eu logo aprendi que não precisava orar para que Satanás deixasse minha esposa em 

paz. Nossas orações são poderosas e elas funcionam. Todas as vezes em que orei para 

que Satanás a deixasse, ele deixou. Muitas vezes, ela me ligava e ficava triste com a 

nossa situação e queria voltar para casa, mas Satanás retornava e encontrava a casa 

limpa, sem o Espírito Santo para protegê-la e voltava sete vezes pior. Isso a estava 

literalmente destruindo, espiritual, emocional e fisicamente. “Quando um espírito 

imundo sai de um homem, passa por lugares áridos procurando descanso e, não o 

encontrando, diz: ‘Voltarei para a casa de onde saí’. Quando chega, encontra a casa 

varrida e em ordem. Então vai e traz outros sete espíritos piores do que ele, e entrando 

passam a viver ali. E o estado final daquele homem torna-se pior do que o primeiro.’” 

Lc 11:24-26. Aprendi cedo a orar por uma cerca de espinhos ao redor dela como 

Oséias fez por Gômer. “Portanto, eu lhe cercarei o caminho com espinhos e levantarei 

uma cerca contra ela, para que não ache suas veredas.” Oséias 2:6   

 

Em 2006, por várias ocasiões, minha esposa quis se reconciliar e, uma vez, nós até 

compramos anéis de casamento. Mas isso também não deu certo. Enquanto estávamos 

comprando os anéis, eu tive uma sensação de desconforto. Com certeza, o OH não 

estava muito longe. 

 

Este velho cowboy certamente estava muito apaixonado pela esposa, mas eu não 

estava ouvindo a Deus. Eu não estava lendo as escrituras e buscando sabedoria 

naquilo que eu lia. Eu continuava a vigiando e descobrindo mais coisas que Deus 

estava tentando me proteger para que eu não soubesse. Eu era igual a um cachorro 

brigando com um porco-espinho. Continuava voltando lá só para sair ainda mais 

cheio de espinhos! Você já tentou tirar os espinhos do porco de um cachorro? 

 

Brice nunca deixou de “ficar na brecha” e eu nunca deixei de ter fé de que minha 

esposa voltaria. Mas eu precisava desenvolver disciplina para permanecer na Palavra.  

 

2006 veio e se foi. Minha companhia de rodeio estava indo bem. Meu emprego como 

instrutor estava indo bem. Nosso divórcio não tinha afetado nem o nosso rancho e 

nem o nosso lar. Mas o estresse e as exigências físicas do meu trabalho e os rodeios 

estavam afetando a minha condição quanto à esclerose múltipla. Aconteceram muitos 

problemas com o OM e a minha esposa. Ele estava constantemente encrencado com a 

lei e ela seguia por um caminho perigoso ao lado dele. O ano terminou com a minha 

família, incluindo minha esposa, viajando em um cruzeiro. Todos os meus três filhos 

foram e também o meu futuro genro. A viagem durou cinco dias. O cruzeiro foi 

ótimo. Minha esposa e eu nos demos bem. Mas era óbvio que o coração dela estava 

em outro lugar. 

 

Por outro lado, Brice estava vivendo um casamento restaurado com sua esposa. Ela 

havia voltado para casa! 
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O novo ano iria ser melhor. Eu sabia que meu tempo como instrutor estava acabando. 

A esclerose estava tornando mais e mais difícil aguentar até o fim do dia. Eu logo 

pedi a aposentadoria e deixei a escola em março de 2007, com dias acumulados 

suficientes para que eu fosse pago até junho. Uma nova oportunidade de emprego 

surgiu e me mudei para a College Station Area. Coloquei o rancho à venda e meu 

filho mais novo se mudou para o sul comigo. Minha filha tinha acabado de se formar 

na Texas A&M e meu filho mais velho estava frequentando a mesma universidade. 

 

2007 chegou e eu ganhei uma nova fé na restauração. O ponto de virada foi quando 

eu, literalmente, tirei os olhos da minha esposa e os coloquei no meu Senhor e 

Salvador. Eu me afastei do que a zona mundana das emoções me dizia. Jejuei mais 

para me aproximar do Senhor.  Eu queria que Deus tomasse conta da minha vida. 

 

Agora, meus livros, a Bíblia Sagrada, “Um Homem Sábio” e “Como Deus Irá 

Restaurar Seu Casamento” já estavam desgastados pelo tanto que eu lia. Meu mapa 

da estrada, através da Bíblia, estava mais claro e a minha prioridade passou a ser 

primeiro Deus, e não mais a minha esposa. Mas o melhor de tudo foi que ganhei uma 

nova perspectiva ao ler as escrituras e um novo relacionamento com o meu velho 

Sagrado Perdoador! 

 

A esclerose ainda era um problema na minha vida. Mas uma coisa que resultou da 

minha luta contra ela foi que o meu coração amoleceu. Deus abrandou a minha 

postura sobre algumas atitudes do velho cowboy durão. Eu procurei vários amigos 

antigos com quem eu tinha me desentendido e pedi perdão. Esse ato também me 

mostrou que eu deveria perdoar a minha esposa. “Então Pedro aproximou-se de Jesus 

e perguntou: ‘Senhor, quantas vezes deverei perdoar a meu irmão quando ele pecar 

contra mim? Até sete vezes?’ Jesus respondeu: “Eu digo a você: Não até sete, mas até 

setenta vezes sete. “Por isso, o Reino dos céus é como um rei que desejava acertar 

contas com seus servos.” Mt 18:21-23. E isso significa que eu tinha que perdoar 

diariamente! 

 

Minhas atitudes nos anos anteriores tinham preparado o cenário para a morte do meu 

casamento. Sim, minha esposa havia herdado a maldição de um pai alcoólatra e teve 

pais que se divorciaram. No entanto, as escrituras também mostram que as bênçãos 

podem quebrar as maldições. Aquele era o meu trabalho como marido e chefe da 

casa. 

 

Nós homens subestimamos o papel que fomos chamados a exercer como líderes da 

casa. O marido é ordenado a amar a esposa. “Maridos, ame cada um a sua mulher, 

assim como Cristo amou a igreja e entregou-se por ela para santificá-la, tendo-a 

purificado pelo lavar da água mediante a palavra.” 

 

O marido é instruído a tratar a esposa como uma herdeira igual. “Do mesmo modo 

vocês, maridos, sejam sábios no convívio com suas mulheres e tratem-nas com honra, 

como parte mais frágil e co-herdeiras do dom da graça da vida, de forma que não 

sejam interrompidas as suas orações.” 1 Pedro 3:7 

 

Meu lar físico tinha sido destruído e as paredes foram arrastadas, mas a minha 

existência permanecia na rocha. Esse princípio é o fundamento escriturístico que 

primeiro te coloca na estrada que segue em direção à restauração do seu casamento. 
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Para vencer os cactos, as cascavéis, as secas, as vacas fugindo e as quedas do cavalo, 

você precisará da pura Palavra de Deus para te guiar na trilha por onde Jesus quer que 

você caminhe. Muitas pessoas irão se submeter aos caminhos do mundo e, após um 

período de tempo, cederão às maneiras mundanas e irão fazer o que o reality show 

mais recente diz E não alcançarão a restauração. Pergunte ao Jó do Velho Testamento. 

Não foi dito quanto tempo a provação dele durou.  

 

Pergunte ao Oséias do Velho Testamento. Não é dito por quanto tempo ele teve que 

esperar até ser instruído a voltar para a cidade e readquirir a sua esposa, Gômer. 

Olhando para trás, e refletindo sobre o meu processo de restauração, é fácil ver os 

sinais de que eu estava perto de ser restaurado, já que agora eu tenho uma visão de 

tudo em retrospectiva. Eu acho que uma das coisas mais difíceis para a maioria das 

pessoas é isso, é ter essa visão em perspectiva das coisas. 

 

As coisas começaram a desmoronar na vida da minha esposa em 2007, quando ela 

machucou as costas no trabalho, o que fez com que trabalhar se tornasse difícil para 

ela, resultando em dificuldades para pagar a hipoteca da casa. Tudo que eu pude fazer 

foi estar lá para atender o telefone com um espírito otimista, mas eu não dei dinheiro a 

ela porque eu sabia que não era o que Deus queria que eu fizesse. Por várias vezes eu 

ajudei a consertar muitas coisas na casa, embora eu tenha visto evidências das coisas 

do OM por lá. No fim, quando eu levei as coisas da minha esposa de volta para casa, 

eu só peguei aquilo que era dela. Tenho certeza de que algum sem teto se beneficiou 

das outras coisas que foram deixadas na calçada.  

 

O que eu mais me lembro sobre aquele período não era muito o que a minha esposa 

estava fazendo, mas sim que “o meu coração estava com o Senhor”. Eu tinha uma 

sensação de paz e o sentimento de pânico, que eu experimentava cada vez que minha 

esposa se virava para a direita ou para a esquerda, não me afetava mais, como fazia 

antes no começo. O que eu mais me lembro sobre aquele período não era muito o que 

a minha esposa estava fazendo, mas sim que “o meu coração estava com o Senhor”. 

Eu tinha uma sensação de paz e o sentimento de pânico, que eu experimentava cada 

vez que minha esposa se virava para a direita ou para a esquerda, não me afetava 

mais, como fazia antes no começo. 

 

Esta pode ser uma fase perigosa do processo de restauração. Porque isso cria uma 

sensação de “Ok, eu não acho que eu a quero de volta agora” ou “Eu posso viver sem 

ela!” Eu sempre digo aos homens para TEREM CUIDADO! Satanás está movendo o 

pêndulo para o outro lado. Ele sabe que está perdendo a batalha. Lembre-se da 

escritura acima sobre Oséias—Deus disse que ele devolveria a mulher de Oséias e 

ELE (Deus) removeria da boca dela o nome do Baal. Quando este processo for 

iniciado, permaneça no curso e deixe que Deus termine o Seu trabalho e esteja 

preparado para aceitar a sua esposa quando ela voltar. Se não for assim, então terá 

sido você quem virou as costas para o convênio do casamento em que entrou, porque 

Deus estará restaurando o seu casamento. O livro de Oséias inteiro trata do 

relacionamento adúltero do povo escolhido de Deus com o Senhor deles. 

 

O ponto de virada da minha restauração veio quando o meu coração ficou em paz com 

o meu relacionamento com Deus. Tive aquela sensação de “Ok, eu vou ficar bem.” 

Também me lembro de sentir, ou pensar, que estava tudo certo em seguir em frente 

com a minha vida sem a minha esposa. Aí foi quando eu tive que parar e lutar contra 
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essa sensação. Eu acho que muitos casais agem dessa forma por um tempo, creio que 

seja por isso que há tantos casamentos que não são restaurados. O cônjuge que vai 

embora diz alguma coisa do tipo “Eu não te amo mais e nunca mais vou te amar outra 

vez! ENTÃO segue a sua vida!” E o cônjuge, o que ouve esse comentário, geralmente 

aguenta firme por uns 10 meses. Isto quase aconteceu comigo também. 

 

Mal sabia eu de todas as pequenas coisas que Deus estava fazendo no coração da 

minha esposa. Se eu tivesse seguido em frente, eu nunca poderia ter visto o Espírito 

Santo fluir do coração e da boca dela hoje, quando ela dá glórias e honras ao seu 

Salvador! Meu ponto de virada aconteceu mais ou menos dois anos depois. Olhando 

em retrospectiva, parece que foi acontecendo em fases, simultaneamente à minha 

caminhada com Jesus. Minha restauração aconteceu em janeiro de 2007, quando eu 

tive que fazer algumas mudanças no meu trabalho. Minha saúde estava começando a 

afetar o meu emprego e, pode ter sido devido ao estresse da situação no meu 

casamento. No entanto, eu sabia que tinha que fazer alguma coisa. Quando eu 

comecei a me mover em uma direção positiva para consertar as coisas, eu tentei fazer 

de um jeito que refletisse um novo Coke. Eu levei as minhas roupas para serem 

lavadas na lavanderia, passei a usar roupas limpas e melhorei a minha imagem, a 

minha “primeira impressão” todos os dias. Tentei aparentar otimismo quando estava 

tendo um mau dia, tentei fingir até que eu realmente me sentisse otimista. 

 

Quando chegou a hora de mudar, minha esposa entrou em contato e quis se mudar 

junto comigo. Eu estava feliz por ela estar pronta para colocar todas as suas coisas na 

minha carroça, quando mudamos para um novo rancho. As coisas estavam indo muito 

bem. A princípio, eu achei que ela se mudou porque os garotos estavam indo comigo. 

Ficou óbvio, em algumas ocasiões, quando encontrei as coisas do OM, que ela tinha 

estado em contato com ele. Estou certo de que esta é uma fase difícil para muitos 

relacionamentos. Foi difícil para mim. 

 

Ficou óbvio pelo que eu vi, que o coração do OM era dela e como Satanás estava 

mexendo os pauzinhos. Eu pude ver facilmente que ele não era um homem de Deus, e 

este único fato me deu a confiança de que o meu Senhor iria prevalecer. Também 

acho que saber disso me impediu de fazer qualquer besteira. Me lembro de ter dito à 

minha esposa, naquele momento, que estávamos deixando Sodoma e Gomorra e não 

podíamos olhar para trás, para os meus pecados passados e que se ela olhasse, eu não 

poderia olhar para ajudá-la. Aquilo foi duro, mas eu também fiz o meu melhor para 

que fosse dito com um coração amoroso. A mulher de Ló olhou para trás porque ela 

sentiu saudade do seu passado e foi transformada em uma estátua de sal. (Gn. 19:21–

26). Cada homem tem seu próprio caminho a trilhar. A jornada de cada um levará a 

uma trajetória única, que passará por diferentes canyons e diferentes montanhas. Eu 

digo que a escritura nunca muda e nunca contradiz a si mesma. Dizem que você pode 

ler a Bíblia cem vezes e encontrar coisas diferentes a cada vez. Não é verdade! A 

Palavra é e sempre será! Vá para debaixo de uma árvore e coloque um fio de prumo 

dependurado em um galho mal tocando a areia macia embaixo dele. Mova 

gentilmente o fio para um lado e para o outro para que ele deixe marcas leves na areia 

enquanto a toca. Observe o movimento para frente e para trás e, mais cedo ou mais 

tarde, o fio irá parar no CENTRO EXATO todas as vezes. A Palavra é assim! Ela 

pode falar com você de forma diferente cada vez que você a lê, e deve mesmo ser 

assim. Quanto àquelas marcas do fio fora do centro, elas são semelhantes à maneira 

como você interpreta a Palavra para atender aos seus próprios desejos. Ela é a Palavra 
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viva e irá falar com você, mas será preciso que você entenda a verdadeira doutrina 

para manter o prumo no centro. Por causa do Espírito Santo, que permanece aqui após 

Jesus ter ascendido aos Céus no Livro de Atos, a Palavra falará com você como 

nenhum outro livro fará. Ela nunca muda! Ela nunca se contradiz! Ela tem resistido à 

centenas de anos de interpretações! E inúmeros autores a escreveram com centenas e 

centenas de anos de diferença entre eles. Há uma razão para que ela seja chamada de 

A Bíblia Sagrada—Ela é a própria PALAVRA de Deus que foi escrita e registrada 

por um grupo muito especial de escritores! 

 

Cada homem terá uma jornada diferente e cada homem desenvolverá o seu próprio 

testemunho. Um amigo meu passou por um conjunto de circunstâncias similares às 

minhas. Ele lutou pela restauração por cerca de um ano, e depois se casou novamente 

e teve um outro filho. Então, um dia, a ex-esposa dele retornou, depois de cinco anos, 

e comentou que, se ele tivesse esperado, ela achava que eles teriam voltado a ficarem 

juntos. Esse meu amigo agora está em outro casamento com uma outra mulher e com 

um outro filho. Ele me disse depois que, olhando para trás, esperar cinco anos não era 

assim tanto tempo. Mas ele já tinha se casado novamente. 

 

Deus dá a cada um de nós as ferramentas que precisamos e a Sua promessa de 

Salvação e Restauração, e ela nunca muda ao longo das escrituras. Então por que você 

acha que a sua situação vai acabar de forma diferente? Você deve ter fé e o Senhor 

permite que você ore pedindo fé. Mas virá um tempo em que todos nós teremos que 

agir de acordo com essa fé! Ponha uma sela em qualquer cavalo bronco que o Senhor 

te der. Alguns vão cair. Outros vão permanecer sobre ele por seus gloriosos 8 

segundos, e depois pular fora com tanto orgulho, que ao final se esborracharão no 

chão ao deixarem a arena. E alguns de vocês podem receber até mesmo um burrinho, 

exatamente como o Senhor quando entrou em Jerusalém para a Páscoa. Mas, no fim, 

eu prometo que o cavalo que você montará no exército de Deus será um animal 

magnífico, que cavalgará ao lado de Jesus e do Seu cavalo. É hora de entrar na baia e 

escolher a sua montaria para a cavalgada que vem pela frente. Tenha fé no seu Senhor 

e Salvador, e permaneça firme. Se você cair, eu te digo, “Monte outra vez!!!” 

 

Minha esposa e eu nos casamos novamente em 2009. Ela agora tem um 

relacionamento novo com Jesus Cristo e isso é por causa Dele, de nosso Senhor e 

Salvador, Jesus Cristo. Eu tive que vender o nosso pequeno rancho, mas agora eu 

administro um rancho muito maior, com uma linda casa. Eu consegui completar os 

meus mestrados em liderança Agrícola, Educação e Comunicação na Texas A&M e 

me formei junto com o meu filho mais velho. Minha filha está casada e esperando o 

primeiro bebê. Meu filho mais novo agora está na universidade. Minha esposa agora 

dá aulas para a segunda série e está ansiosa para se tornar avó. Minha esclerose está 

em remissão. 

 

Minha casa foi devastada, mas a sua fundação não. Eu sou grato aos meus pais por 

estabelecerem a doutrina cristã em minha vida. Eu oro para que a minha vida faça o 

mesmo pelos meus filhos. John Wayne disse, no filme “Os Cowboys”, “Não importa 

como você será enterrado, mas sim como você será lembrado.” Minha casa foi 

devastada, mas a sua fundação não. Eu sou grato aos meus pais por estabelecerem a 

doutrina cristã em minha vida. Eu oro para que a minha vida faça o mesmo pelos 

meus filhos. John Wayne disse, no filme “Os Cowboys”, “Não importa como você 

será enterrado, mas sim como você será lembrado.” 



    5. Novos Testemunhos de Casamentos Restaurado Após o Divórcio!   83 

 

 

É o nosso Salvador, Jesus Cristo, quem te fará passar por tudo, não será nada e nem 

ninguém mais. Deixe que estes livros sirvam como um mapa para te ajudar a 

encontrar o seu caminho através da Sagrada Palavra de Deus —A Bíblia. Deus irá te 

guiar enquanto você se torna “Um Homem Sábio”, construindo a sua casa sobre a 

rocha. “Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica é como um homem 

prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, 

sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela não caiu, porque tinha seus 

alicerces na rocha.” Mt. 7:24–25. 

 

Permaneça Firme e que Deus abençoe os seus caminhos!  

 

P .S. 

Brice, é hora de tomarmos aquele milkshake de chocolate no Applebee’s. 

 

~ Coke e Edie Hopping 

 

Coke trabalhou em nosso Ministério para Homens por muitos anos. Recentemente, 

Coke foi viver com o Senhor. Ele tinha apenas 55 anos. Sentimos grandemente a sua 

falta. 

 

 

Axel: “Quem Sou Eu?” 

 

“Apenas um homem,” eu continuava lembrando a mim mesmo. Sou incapaz de 

controlar qualquer coisa como parece. 

 

Eu olhei para cima e gritei “Por que?!” 

 

Nenhuma resposta. 

 

Ele ouve o que nós dizemos? 

 

Ele, de alguma forma, se importa o suficiente com a minha dor, com a dor no meu 

coração a ponto Dele levá-la embora? 

 

Por que Ele não responde da forma que eu quero, QUANDO eu quero? 

 

Eu perdi o que eu tinha de mais valioso: minha esposa e meu filho. Ela não queria 

nada comigo. 

 

Quando eu consegui ver meu filho foi como se eu tivesse sido reduzido mais à 

condição de um parente do que a de pai dele.  

 

Tanta dor. 

 

Eu sabia o que a Bíblia dizia. Eu a tinha lido mais de uma vez tendo crescido em um 

lar Cristão. Certas Escrituras vinham à minha mente e me davam esperança. Mas a 

esperança já estava quase no fim.Um dia ela acabou de vez. 
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Eu tinha chegado ao fundo do poço e sabia disso. Eu sabia que Deus estava “lá”. Eu O 

tinha visto nas vidas que Ele transformava. Nos milagres que Ele fazia todos os dias. 

É preciso mais fé ainda para se olhar ao redor, para as maravilhas do nosso mundo e 

dizer que tudo se criou SOZINHO. Não, eu nunca duvidei da Sua EXISTÊNCIA, 

somente do Seu PLANO. 

 

Houve vezes em que senti que eu não fazia parte DELES… Que, de alguma forma, 

todo mundo ao meu redor estava se saindo melhor… Eles tinham bênçãos e eu não. 

As orações deles estavam sendo ouvidas enquanto as minhas estavam sendo 

empurradas para dentro de algum tipo de “arquivo” santo, e nunca veriam a luz do 

dia. 

 

Eu amaria te dizer que a minha guinada aconteceu logo em seguida. Que a minha vida 

mudou em um momento e Deus simplesmente me libertou da maneira mais 

miraculosa. 

 

Mas não foi desse jeito que aconteceu. 

 

Meses se passaram e eu continuei seguindo em frente. Mas não da forma correta... 

Minha fé estava abalada… Meu coração, que antes estava quebrado, se tornou um 

tijolo duro, coberto por uma crosta dentro do meu peito. Se tornou incapaz de dar o 

terno amor ‘soprado por Deus’ ou mesmo recebê-lo. A cicatriz o tinha deixado quase 

que impenetrável. Eu jurei que nunca mais passaria por uma dor como aquela outra 

vez.  

 

Deus permitiu que tudo fosse tirado de mim. Minha família, meu emprego, minhas 

“coisas”- tudo substituído por um ódio contra mim mesmo e pelo desespero. Havia 

dias em que eu não queria mais viver. Eu não queria ter que acordar de manhã para 

mais um dia “daquilo”. Sabendo que eu teria que viver com esse sentimento de não 

ser amado. Esquecido.  

 

Mas um dia… Uma mudança aconteceu. 

 

Deus concedeu o perdão. Ele deu amor. Ele deu tudo há tanto tempo atrás. Eu tinha 

me esquecido do que o Seu Filho havia feito por todos nós. Se o Seu sangue podia nos 

salvar de todos os pecados que pudéssemos cometer - por que aquele mesmo sangue 

não poderia cobrir a minha vida? Meu casamento? Minha família? 

 

“Tenho-vos dito estas coisas, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis 

tribulações; mas tende bom ânimo, eu venci o mundo.” João 16:33 

 

Eu estava pronto para tentar mais uma vez. Mesmo se o resultado fosse viver uma 

vida de SOLTEIRO para Jesus - eu queria isso. Se eu queria a minha esposa de volta? 

Com certeza! Meu filho? Claro... Se eu tinha a fé para acreditar que isso aconteceria? 

Eu queria poder dizer que sim, mas eu realmente não tinha.  Eu só sabia que Deus 

PODIA fazer todas as coisas. Que Ele SERIA bom e fiel em todas as coisas como a 

Sua Palavra diz. 

 

—Eu também precisava ser fiel a ELE.— 
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Eu tinha me tornado um infiel. Eu sempre me lembrava de pedir a Deus o que eu 

precisava quando eu precisava. Mas e quanto a me lembrar de dar DE VOLTA para 

ELE? Você pode dizer, "Bem, Deus não precisa de nada. Ele é DEUS. Ele criou 

TUDO.” Embora em certo sentido isso seja verdade, essa linha de pensamento é 

prejudicial e não se alinha com a Palavra que Ele nos deu nas Escrituras. 

 

“Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, 

e depois fazei prova de mim nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as 

janelas do céu, e não derramar sobre vós uma bênção tal até que não haja lugar 

suficiente para a recolherdes. E por causa de vós repreenderei o devorador, e ele não 

destruirá os frutos da vossa terra; e a vossa vide no campo não será estéril, diz o 

Senhor dos Exércitos. E todas as nações vos chamarão bem-aventurados; porque vós 

sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos.”  Malaquias 3:10-12 

 

Ele disse: FAZEI PROVA de mim - o ÚNICO lugar na Bíblia onde Ele nos diz para 

fazermos isso.  

 

Você provavelmente está se perguntando, “O que DOAR tem a ver com restaurar meu 

casamento??” 

 

Mais do que você pensa. 

 

Ele nos disse para sermos fiéis em todas as coisas. Não apenas em algumas coisas... 

 

Então como Ele pode abençoar, restaurar e nos dar o que precisamos e desejamos 

quando nós literalmente prendemos as Suas mãos com “algemas” espirituais?? A 

resposta é: Ele não pode. Nós estamos limitando a Ele e ao Seu trabalho em nossas 

vidas. E a tragédia é que nem ao menos sabemos disso.  

 

-O que É o Dízimo??  

 

Dízimo, como você leu acima, é devolver a Deus a porção dos nossos ganhos que Lhe 

pertence.  O que é a Sua porção? A Sua Palavra nos diz que 10% pertence a Ele. Isso 

é tudo que Ele requer. Você pode dizer, “Eu não tenho CONDIÇÕES de dizimar.”  

 

Eu estou aqui para te dizer que você não tem condições é de ficar SEM dizimar! 

Roubar a Deus me custou tudo, literalmente tudo. 

 

Malaquias 3:7-9 explica o que eu fiz e o que a maioria de vocês está fazendo 

também.   

 

“Desde os dias de vossos pais vos desviastes dos meus estatutos, e não os guardastes; 

tornai-vos para mim, e eu me tornarei para vós, diz o Senhor dos Exércitos; mas vós 

dizeis: Em que havemos de tornar? Roubará o homem a Deus? Todavia vós me 

roubais, e dizeis: Em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Com maldição sois 

amaldiçoados, porque a mim me roubais, sim, toda esta nação!” 

 

Ignore ou repudie a Sua Palavra e sofra as consequências. OU FAÇA PROVA de 

Deus, exatamente como Ele te pediu para que fizesse e veja como Ele fará MAIS com 
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10% do que VOCÊ pode fazer com os outros 90% e como isso irá bater a porta na 

cara do devorador que tem roubado a sua vida de você. 

 

A que lugar pertence o meu dízimo? 

 

O seu dízimo pertence ao lugar onde você é espiritualmente “alimentado”. 

 

Pode ser a sua igreja local, pode ser este ministério. Seja qual for o lugar seja FIEL e 

devolva e Ele. Eu prometo que você verá grandes mudanças acontecerem em sua 

vida. Eu vi na minha. 

 

Quando comecei a doar aqueles 10% do que eu tinha para este ministério (o que, 

estando sem emprego era muito pouco e precisei de toda a minha fé), eu comecei a 

ver coisas acontecendo. Avanços começaram a acontecer. Foi uma jornada que 

começou com Deus me mostrando esta simples verdade: não se pode dar a Deus além 

da conta e é tolice roubá-lo. 

 

Pulando para a “parte boa” da minha história... Sim, meu casamento foi restaurado. 

Sim, minha esposa e eu estamos apaixonados e somos pessoas melhores agora. Sim, 

eu posso ver o meu filho todos os dias e eu sei até qual é o cereal favorito dele!! 

 

Sou tão grato por esses presentes!! 

 

Nunca me esquecerei do que começou essa reação em cadeia de eventos e bênçãos. 

Um mandamento tão facilmente negligenciado. “Deem e será dado a vocês.” O de 

confiarmos todas as “riquezas terrenas” a Ele. Para que assim Ele possa mostrar a 

você coisas que são mais preciosas do que punhados de diamantes ou barras de ouro 

puro. 

 

Eu sou um homem rico. 

 

Não de riquezas materiais, mas em riquezas que durarão para sempre. 

 

~ Axel Thiele  

 

Axel é filho de Erin e Dan. 

 



Sobre a Autora 
 

Erin Thiele é esposa e mãe de quatro meninos, Dallas, Axel, Easton, e Cooper, e três 

meninas, Tyler, Tara, e Macy. A sua decisão de permanecer pelo seu casamento foi 

fundamentada na Rocha da Palavra de Deus durante o seu esforço pela restauração de 

seu próprio casamento; o marido de Erin a deixou por outra mulher e depois se 

divorciou dela. Dois anos depois, seu marido retornou e seu casamento foi 

milagrosamente restaurado! 

 

O Ministério Restaurar começou quando Erin buscou por todas as denominações no 

local onde ela morava, mas não foi capaz de encontrar a ajuda que ela precisava. 

Como Deus Pode e Vai Restaurar Seu Casamento foi escrito para ajudar essas 

mulheres que o Senhor enviou até ela. Uma Mulher Sábia foi escrito foi escrito 

conforme o Senhor orientava Erin a preparar sua casa para o retorno de seu marido. 

Cinco anos depois, How God Will Restore Your Marriage: There’s Healing after 

Broken Vows (Como Deus Vai Restaurar Seu Casamento: Há Cura após a Quebra dos 

Votos) e A Wise Man (Um Homem Sábio) foram escritos por homens. A experiência 

desse casal é um poderoso testemunho das promessas de Deus e Sua fidelidade. 

 

Se você tem acesso à internet, certifique-se de visitar o website do Ministério 

Restaurar Encorajando Mulheres em: www.ajudamatrimonial.com. Em nosso website 

você poderá ler poderosos testemunhos de casamentos restaurados, se juntar a nossa 

Comunidade da Restauração, e descobrir mais sobre os nossos outros recursos, tais 

como os Estudos Bíblicos para Mulheres e outros Cursos Online e também, em nossa 

Livraria Online: EncouragingBookstore.com 

 

Se você desejar ser treinada para ministrar, por favor, visite nosso website para 

descobrir mais sobre a Universidade Online Ministério Restaurar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ajudamatrimonial.com/


 

Restore Ministries International 

 

POB 830 

Ozark, MO 65721  

USA 

 

Mais ajuda 

 
Desde que esse livro foi publicado pela primeira vez, o resultado foi de vários 

casamentos restaurados, onde cada um, em fé, foi confiado a Deus e consentido. Um 

casamento foi restaurado, e se tornou um novo livro que está sendo oferecido: 

 

Michele Michaels 

Enfrentando o Divórcio – Novamente 

Minha Jornada da Restuaração 

Uma História Real 

 

 

Esse livro e vários outras Histórias Reais da Jornada da Restauração estarão 

disponíveis em nossa livraria. 

 

EncouragingBookstore.com 

 



 

 

Para mais ajuda ainda, por 

favor visite um de nossos 

Websites: 

 

AjudaMatrimonial.com (Português) 

HOPEATLAST.COM 

RMIEW.com 

RestoreMinistries.net 

EncouragingWomen.org 

EncouragingMen.org  

RMIOU.com  

Aidemaritale.com (Francês) 

AyudaMatrimonial.com (Espanhol) 
 

 

   

 

 

 

 

 


