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O que custa para ser um homem

Vamos abrir nossas bíblias em Gêneses 2:18; 22.
E disse o Senhor Deus: Não é bom que o homem esteja só; far-lhe-ei uma ajudadora
idônea para ele.
E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher, e trouxe-a a Adão.
E disse Adão: Esta é agora osso dos meus ossos, e carne da minha carne; esta será
chamada mulher, porquanto do homem foi tomada.

Nós vamos falar sobre diversos assuntos nesta manhã, que surgiram pelos
temas tratados nessa conferência e perguntas levantadas, e também sobre algo evidente
para qualquer um que busca observar a nossa cultura comparando-a à luz das Escrituras,
que é o que chamamos de uma quase absoluta perda da masculinidade no nosso país.
Primeiramente, deixe-me dar a vocês o pano de fundo.
Nas Escrituras e durante a maior parte da civilização, existe essa idéia de que o
macho ou é um "menino" ou é um "homem". E isso não é apenas bíblico como é também
muito conveniente. Não há muitos rapazes que gostariam de serem chamados de meninos e
nesse caso, quando há apenas as duas categorias de "menino" ou "homem", os rapazes
então trabalham duro para não serem mais meninos, abandonarem as coisas de criança e
se tornarem homens.
Mas algo aconteceu como resultado de um falso modelo evolucionista e falsas idéias
de desenvolvimento humano: agora não temos mais duas categorias, mas três. Não há
apenas as categorias de "menino" e de "homem", mas "menino", "adolescente" e "homem".
Mas a adolescência é uma visão falsa do desenvolvimento humano, é baseada em evolução
e não nas Escrituras. E Jesus disse que nós conheceríamos as coisas pelos frutos e os
frutos disso têm sido devastadores.
Então agora o que nós vemos é que um menino quando atinge a idade de 11, 12, 13
anos (seja lá onde vocês quiserem traçar a linha), ele é tratado com um adolescente. E
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nesse "estado adolescente" espera-se que ele busque autonomia, autoconhecimento, e que
ele seja rebelde em todas as coisas.
O problema é que a Bíblia jamais ensina que uma criança quando atinge certa idade
deve começar a buscar sua autonomia, tornando-se rebelde e desobediente, desrespeitando
os mandamentos e desonrando os pais. Em segundo lugar, a adolescência proporciona uma
categoria maravilhosa para o menino preguiçoso, que quer experimentar os privilégios de
um homem, mas não quer assumir as responsabilidades de um homem.
Então o que nós temos agora são meninos que atingem a idade de 11, 12 e 13 anos,
que entram no período de adolescência e continuam a agir como meninos, mas que exigem
os privilégios de um homem. E para a maior parte dessa geração que temos diante de nós,
eles continuarão dentro dessa categoria até que já tenham ultrapassado os 30 anos. E o que
surge disso é a perda da masculinidade bíblica nos EUA, na Europa.
Isso é algo devastador. Eu falava aos jovens na noite passada e dizia "Vocês não
querem ser chamados de meninos, mas vocês ainda jogam videogames. Se houver uma
guerra como eu dependerei de vocês?".
Uma das coisas que nós temos que compreender como cristãos é que nós temos que
rejeitar nossa cultura e que a responsabilidade primordial dos homens é criar/educar
homens de Deus. A responsabilidade primordial de um pai, se ele tiver filhos homens é
investir sua vida a todo custo nos seus filhos, para que quando eles alcançarem a idade de
17, 18 anos eles assumam o título de "homens" e não sejam mais meninos. Porque o país, a
civilização, a igreja, não podem existir sobre os ombros de meninos, mas de homens.
Eu sei que isso pode parecer duro e devastador para muitos de vocês, mas é
simplesmente a verdade.
Agora, muitos rapazes irão me perguntar: "quando é que eu posso começar a
namorar?”.
Em primeiro lugar, namoro não é um conceito bíblico, de maneira alguma. Mais uma
vez, é uma fabricação, é parte da nossa cultura, e nem mesmo uma parte antiga da nossa
cultura, é um desenvolvimento recente, que surgiu durante os últimos cem anos.
Namoro. O que você quer dizer com "namoro"? Você quer dizer primeiramente
"namoro recreativo". Você quer sair com a garota, certo? Por quê? Porque mais uma vez,
assim como a adolescência, você quer desfrutar os privilégios de ter uma parceira, sem
assumir qualquer uma das responsabilidades de ter uma parceira. Mais uma vez, como um
menino, você quer brincar como homem, sem assumir a responsabilidade de ser um
homem.

Muitas vezes, um rapaz vai me perguntar "quando eu posso me envolver com alguém
do sexo oposto?" Eu digo "Isso é muito fácil: quando você se tornar um homem". O que isso
quer dizer?
Bem, de acordo com as Escrituras, primeiramente você precisa ser capaz de liderar
espiritualmente uma mulher e liderar espiritualmente sua casa. Enquanto você não chegar a
esse ponto, biblicamente você não será reconhecido como alguém que se tornou um
homem. Você precisa ser capaz de liderar sua esposa espiritualmente e ter o desejo de
fazê-lo. Não apenas ter o conhecimento a respeito disso, mas assumir sobre os seus
ombros a responsabilidade de liderar sua esposa espiritualmente. E de treinar seus filhos
espiritualmente. Se você não se envolve em liderar sua esposa, ainda que você seja
professor de Escola Dominical, ou seja, lá o que for, se você não se envolver em liderar sua
esposa, se você não está se dedicando em treinar seu filho, ensinando a eles as Escrituras
e estabelecendo diante deles o exemplo, você não está assumindo as responsabilidades de
uma masculinidade bíblica. Você está deixando a peteca cair.
E antes de pensar em entrar num relacionamento com alguém do sexo oposto, você
precisa não somente ser capaz de liderar sua família espiritualmente, como também precisa
ser capaz de proteger sua família fisicamente, ser um protetor para sua família. Isso não
significa ter dois metros de altura e ser musculoso, mas significa que como homem você
desenvolveu o caráter que você vai precisar quando a adversidade bater à porta. Você não
vai mandar sua esposa no seu lugar. Você é o protetor da sua família, você assume
responsabilidade por essa família, você se coloca à porta. Você não é como Adão, que ficou
à distância, enquanto a serpente falou com sua esposa. Você é quem estará à porta para
lidar com qualquer adversidade de frente. É seu dever proteger sua esposa, para que ela
não tenha que lidar com a adversidade. É seu dever proteger seus filhos, par que, enquanto
eles estiverem crescendo, eles tenham um lugar para se sentir seguros, um lar.
E então, quando os rapazes me perguntam "quando eu posso iniciar um
relacionamento com uma pessoa do sexo oposto?". Quando você puder ser um provedor
para aquela pessoa.
Vamos colocar assim: se a mamãe e o papai ainda estão pagando as contas para
você, você não tem o direito mesmo de pensar no sexo oposto. Eu usei uma ilustração
ontem: eu amo caçar, eu faço arcos e flechas, e pra isso eu preciso de uma lança na ponta
que seja extremamente afiada. Quando o meu filho tinha três anos, ele começou a atirar
flechas comigo e agora que ele tem quatro, ele consegue atirar muito bem. Mas meu filho
usa pontas pequenas, de brinquedo, no final da flecha, que ele coloca na sacola, e que não
vão machucar suas pernas no caso dele atirar sem querer, elas não são perigosas.

Meu filho não irá usar as pontas afiadas que eu uso nas flechas dele, enquanto ele
continuar sendo um menino. Ele terá que crescer até se tornar algo diferente de menino,
para usar pontas como aquelas, porque elas são perigosas para um garotinho.
Da mesma forma, meninos não deveriam nem mesmo tentar participar de coisas
pertinentes a homens, mesmos que eles já tenham 20 anos e ainda sejam meninos.
Só porque você atingiu certa idade e desenvolvimento físico isso não significa que
você tem o direito de participar de algo que pertence somente a homens. Veja o que diz o
versículo 23 “O HOMEM disse: Esta é agora ossos dos meus ossos e carne da minha carne,
ela será chamada mulher porque foi tirada do HOMEM. Por essa razão, o HOMEM deixará
seu pai e sua mãe se unirá a sua mulher”.
Não há na Bíblia e em diversas culturas ao redor do mundo - exceto no ocidente,
nesses tempos modernos - a idéia de namoro recreativo. "Eu quero sair com ela, porque eu
gosto dela", "eu quero sair com ela porque eu quero me divertir" Isso não é razão para
entrar num relacionamento com uma pessoa do sexo oposto.
O chamado "cristão", na América, tem em média cinco relacionamentos sérios, antes
de se casar. Então, quando eles chegam ao altar, cinco partes deles já estão espalhadas
por aí, eles não são uma pessoa completa. Você não pode entrar num relacionamento com
qualquer tipo de intimidade sem deixar uma parte de você para trás. E é por isso que as
Escrituras nem mesmo citam nada sobre namoro recreativo.
Também não existe nada sobre meninos, vivendo debaixo do teto de seus pais, sendo
alimentados por eles, tendo suas contas pagas por eles, e que agora saem, entretendo o
pensamento de estar com alguém do sexo oposto. Não há lugar pra isso!
O texto diz, se você que participar de um relacionamento com alguém do sexo oposto,
você deixará seu pai e sua mãe. Mas você diz "é o costume, tudo teria que ser mudado".
Exatamente! E eu te digo uma coisa: seu filho de 16 anos cresceria muito mais rápido. Se
ele compreendesse "eu não posso ser um menino e brincar com coisas de menino, e ao
mesmo tempo ser autorizado a participar os privilégios de um homem".
E mais uma vez, pais, ouçam-me, é sua responsabilidade primordial estar certo de
que quando seu filho alcançar os 18 anos ele seja um homem!
Mas por que a masculinidade se perdeu atualmente? O que nós esperávamos!
Eu perguntava a um grupo de garotos esta manha: vocês vão ao colegial, vocês
alguma vez já ouviram rapazes conversando sobre como eles desejam se tornar homens
bons, desenvolverem um bom caráter, serem capazes de cuidarem de si mesmos, encontrar

uma esposa e formar uma família de Deus? Não! Eles estão todos brincando com seus
playstations! Vejam isso!
Na tribo Aguaruna onde eu trabalhei durante muitos anos no Peru, quando um garoto
tem 14 anos ele pode se casar, porque ele já pode construir sua casa, já pode cultivar a
plantação, ele já pode lutar em batalhas pra defender sua tribo de outras tribos.
Nós vivemos numa cultura onde para o estudante de colégio tudo é entretenimento,
esporte e tudo o mais, e nunca há essa idéia de que "eu deveria ser um homem!" "eu
deveria crescer para ser um homem".
E aí ele vai para a universidade, que na América basicamente é uma escola de ensino
médio envernizada. E lá é a mesma coisa, "vamos festejar, vamos fazer isso, vamos fazer
aquilo, vamos curtir com nossos amigos", não há a idéia de me tornar um homem, de prover
para mim mesmo, de ser capaz de comprar uma casa. Não há nenhuma idéia a respeito. É
apenas "vamos continuar a brincar".
E mesmo depois da universidade, muitos homens, mais uma vez, não irão assumir
responsabilidades: "finalmente estou fazendo dinheiro, agora eu posso comprar mais
playstations, eu posso ter mais hobbies, eu posso ter mais brinquedos". E então, claro, eles
querem sexo, e eles entram num relacionamento, mas frequentemente, mesmo depois do
casamento, eles nunca querem assumir a responsabilidade por aquele relacionamento. É
conhecido e, às vezes é bem verdade, que os homens não se casam com suas esposas,
homens se casam com mães. Eles querem que o cuidado maternal simplesmente continue.
Mas isso não é o que a Bíblia nos ensina, de maneira alguma.
Agora, deixe-me reiterar o que eu disse na noite passada, é muito importante.
Pais, não se enganem, há essa idéia agora de que quando uma criança completa 11
ou 12 anos, (ou seja, lá o que é considerado agora, porque a idade tem diminuído mais e
mais, porque nós não protegemos a inocência das nossas crianças, a idade continua
abaixando, então agora crianças de 10 anos já começam a pensar no sexo oposto) você
acha que quando o alarme soar no coração do seu filho e ele começar a notar as meninas,
você acha então que já é tempo dele participar disso?
Isso não é um sinal de Deus pra ele de que é tempo dele participar disso, é um sinal
de Deus que ele precisa levar seriamente sua preparação em direção à masculinidade, para
que um dia, como homem, ele possa participar. É a mesma coisa com sua filha. Essa idéia
de permitir que suas filhas e filhos de 9, 10, 11 e 12 anos namorem e façam todas essas
coisas bobas é algo doentio! Eu posso dizer isso porque eu não sou o pastor e estou indo
embora depois dessa mensagem [risos], então eu posso dizer: é doentio!

Eu disse a alguém que o maior erro que você poderá cometer é caminhar na direção
de um dos meus filhos e dizer: "Você é um menininho bonito eu aposto que você tem uma
porção de namoradinhas". Porque eu vou te interromper, te repreender e te afastar dos
meus filhos. Meu filhinho tem é que construir suas fortalezas de brinquedo, lutar contra
dragões, assistir "As Crônicas de Nárnia", ele não tem que entrar no mundo que está na sua
cabeça.
O que acontece, rapazes e moças, ouçam-me: aquela pequena chama acende, não
há ninguém pra te orientar, as pessoas de quem você mais aprende estão na televisão ou
são as outras crianças e adolescentes à sua volta, não há realmente muito mais influências
do que essas, então você segue em frente e gasta a maior parte da sua vida conversando a
respeito de garotos e garotas, e correndo atrás de coisas, e passeando em shopping
centers, e fazendo esse tipo de coisas, e você nunca desenvolve a masculinidade. Todos
aqueles anos deveriam ter sido usados para desenvolver caráter de masculinidade e
feminilidade, mas eles são desperdiçados. Desperdiçados no que alguns estudiosos
chamam de "cultura de shopping center".
Eu não estou dizendo essas coisas porque eu quero ser duro, eu estou dizendo essas
coisas porque eu gostaria que alguém tivesse dito isso pra mim.
Porque é verdade, é extremamente verdadeiro. O que dói é ver que nós permitimos lá
pelos anos 60, 70, que um bando de feministas e homossexuais nos ensinassem como criar
meninos. E isso não é de maneira alguma o que nós deveríamos ter feito, nós deveríamos
ter ido de volta às Escrituras. Nós deveríamos ter ido ao jeito antigo, e redescobrir.
E também há algo mais que vocês precisam entender. Nós somos uma cultura
materialista. Ouçam, houve um tempo em que os homens, depois da Segunda Guerra
Mundial, eles trabalhavam pra colocar comida na mesa. E eles eram respeitados por isso.
Os homens eram respeitados porque eles colocavam a comida na mesa. Agora, isso não é
suficiente. Agora você tem que ter dois SUV's na garagem. E a maioria dos homens e
mulheres está trabalhando o tempo todo e não é pra colocar comida na mesa. É pra
comprar todos os "brinquedos" de cultura focada no status, e pra pagar por todos os
hobbies.
A sua primeira obrigação, senhor, não é dar ao seu filho tudo o que você não teve,
porque a maior parte das coisas que você não teve são exatamente as coisas que te fizeram
ser o homem que você é. O fato que você dificilmente tinha alguma coisa e você trabalhou e
lutou, isso te fez um homem. E são todas as pequenas coisas que você não teve, mas agora
você dá aos seus filhos, que têm feito com eles sejam praticamente inúteis.

Nós não somos chamados para dar aos nossos filhos tudo o que nunca tivemos, nós
somos chamados para dar a nós mesmos aos nossos filhos. Nós somos chamados para dar
um mentor, um pai, um líder, um professor, um escritor. Essas são as coisas que somos
chamados a fazer. Isso é muito importante. Extremamente importante.
O HOMEM disse: Esta é agora ossos dos meus ossos e carne da minha carne, ela
será chamada mulher porque foi tirada do HOMEM. Por essa razão, o HOMEM deixará seu
pai e sua mãe se unirá a sua mulher". Ele deverá se caminhar com os próprios pés.
Muitas mulheres querem entrar na masculinidade hoje em dia. Elas realmente não
deveriam. Porque um dos fardos da masculinidade é que o homem deverá abandonar seu
pai e sua mãe e ele deverá caminhar com os próprios pés, e ele deverá sair e procurar por
uma parceira.
E eu quero ir adiante, no capítulo 3, depois da queda, Deus falando a Adão no
versículo 19: "pelo suor do teu rosto comerás até que retornes ao pó de onde foste tirado.
Porque és pó e ao pó voltarás". Pelo suor do teu rosto comerás. Se os homens
aprendessem essa verdade, isso os faria muito mais satisfeitos.
Veja, você vive numa cultura em que se você dirigir pela vizinhança e olhar para a
aparência das casas construídas, verá casas que, quando eu era criança, somente médicos
milionários poderiam ter. Mas hoje se espera que, mesmo trabalhando numa fábrica e em
tempo parcial, você pode viver naquele tipo de casa. Nós temos essa idéia de que somos a
cultura que merece ter absolutamente tudo. Nós merecemos (independente de merecermos
ou não), nós achamos que merecemos. E nós achamos que devemos ter o estilo de vida
dos ricos e famosos. Mas vocês não sabem que Jesus disse que o estilo de vida dos ricos e
famosos é exatamente o que os levará ao inferno?
Não, senhor, não seja enganado achando que você deve ter uma vida fácil, que você
deve tirar férias o tempo todo, que você deve caçar e pescar sempre que tiver vontade, que
você deve chegar do trabalho, e por prover o pão, você deve se sentar na sua cadeira e ficar
plantado lá pelo resto da noite, simplesmente porque você merece. Não, senhor, isso está
errado!
Você deverá viver pelo suor do seu rosto! Essa é a sua vida como homem! Você tem
muitas obrigações a cumprir e sobrará pouquíssimo tempo para você mesmo. Eu lamento,
mas isso é masculinidade.
A verdade é que nós temos que levantar mais cedo e temos que ir trabalhar. E
quando voltamos do trabalho, nosso trabalho começa. Nós temos uma esposa para cuidar
que precisa muito mais do que o pão que trazemos pra casa. E nós temos filhos que
precisam ser instruídos e discipulados; e quando nós vamos nos deitar, nós desabamos na

cama, pra acordar no dia seguinte. Sim, se eu tivesse tempo para falar sobre os deveres das
esposas, eu diria que essa é a razão pela qual elas precisam fazer da casa um lar para seus
maridos, porque elas reconhecem seus esforços.
Mas nós vivemos numa cultura que acredita que nós devemos ter uma vida fácil.
Quando a Queda aconteceu, a facilidade da vida acabou. E o fato é que a maioria dos
homens trabalha e detesta isso, e eles permanecem em volta das famílias apenas o tempo
suficiente para lidarem com o que for necessário, para que então eles possam sair e
escapar do trabalho e da família, para fazer algo que eles realmente apreciem. Então a vida
deles é sempre focada nos hobbies, nas atividades que querem fazer, nas fugas, nos
descansos, nas aulas de golfe, nas caçadas. Mas a única maneira em que você vai
encontrar contentamento é encarar seu trabalho e sua responsabilidade sobre a face da
terra como algo ordenado por Deus, que terá sua recompensa no céu. E entregando-se ao
trabalho que está diante de você e encontrando sua alegria em agradar a Deus, por meio da
suas responsabilidades como homem.
Mas você me dirá: "Mas irmão Paul, você estava dizendo que gosta de caçar e
pescar?". Sim, eu gosto. Mas eu não tenho como fazer essas coisas o tempo todo, pelo
menos não tanto quanto os meus amigos, e nem mesmo nesse momento da minha vida. Há
diferentes períodos nas nossas vidas, quando as coisas são um pouco diferentes. Agora eu
tenho dois filhos que são muito novos para caçar. Eu não quero me sentar no alto de uma
árvore no sábado de manhã, e ficar pensando no fato de que eles acabaram de acordar e
naquele momento estão comendo panquecas com a mãe deles. Eu prefiro estar com eles
comendo panquecas, mesmo que eu goste muito de matar animais [risos].
Você percebe, há essa idéia de "onde está o seu coração"? A verdadeira alegria não
é encontrada em continuar sendo um menino, com brinquedos mais caros. Ou em continuar
se fartando de tempo, ou buscando cuidado maternal numa pessoa que não deveria ser sua
mãe, mas sua esposa.
Contentamento é encontrado ao assumir a responsabilidade que Deus colocou diante
de você e alegremente trabalhando no trabalho que Ele deu a você. Trabalhando para
prover para sua família.
Alguém dirá: "Eu tenho provido para minha família”. Ótimo, você tem feito um décimo
do que deveria fazer, agora continue trabalhando no restante. "Mas eu provenho". Isso não
é tudo que você tem a obrigação de fazer, vamos falar sobre as outras coisas que você
também deve fazer.
O ser humano mais importante na face da Terra para um homem deve ser sua
mulher. E ponto final. E o ser humano mais importante na face da Terra para uma mulher

deve ser seu marido. Deixe-me colocar dessa forma, de um jeito meio grotesco, numa
ilustração extremada: Se eu estivesse num barco, com minha esposa e meus dois filhos por
quem eu morreria mil vezes, e eu fosse o único que soubesse nadar, e o barco afundasse e
eu tivesse que salvar alguém e só pudesse salvar um, biblicamente é minha
responsabilidade salvar minha esposa.
Você já ouviu algo como "Não há amor como o amor de mãe"? Tente encontrar isso
na Bíblia. A Bíblia diz que não há amor como o amor de pai. Chega desses contos da
carochinha. Vocês sabem por que tantas mulheres são tão apegadas aos seus filhos?
Porque como as necessidades emocionais delas, que deveriam ser atendidas pelos maridos
não são supridas, elas as projetam nos seus filhos. Elas obtêm dos filhos o suprimento
emocional que deveriam obter dos maridos. Por isso elas são tão apegadas aos filhos.
Agora vocês entendem porque eu prego em muitos lugares uma única vez [risos] Agora
vocês entendem porque ninguém me convida para pregar no Dia das Mães [risos] Há mães
nesse momento prontas pra me matar.
Mas você me diz: "Você ama sua esposa mais do que...". Sim! E você sabe o que
mais? Quando um menino ou uma menina observa que seu pai ama sua mãe mais do que
qualquer outra pessoa na face da Terra, eles sabem que a casa deles é segura. "Meu pai
não vai a lugar algum" "isso é uma rocha". E quando eles vêem que o pai ama a mãe mais
do qualquer outra pessoa na face da Terra eles entendem "é assim que uma mulher deve
ser tratada". E então a garotinha, se eu tiver uma garotinha um dia, ela vai olhar pra mim e
dizer "meu pai ama a minha mãe como se ela fosse uma rainha! Eu jamais vou aceitar algo
inferior a isso".
Veja senhor, você presta um desserviço aos seus filhos, porque eles não irão ir além
de você no seu amor e carinho por uma esposa.
Você presta um desserviço especialmente a sua filha. Porque ela provavelmente se
casará com alguém igual a você, ou ainda pior, considerando que ela provavelmente nunca
recebeu muito carinho de você, ela acabará se casando com o primeiro que aparecer e
mostrar a ela algum carinho.
Vamos até Romanos 8:28-29: "E sabemos que todas as coisas concorrem para o bem
dos que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porque os
que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu
Filho". Qual é o grande propósito do casamento? Não é que o casamento seja um pedaço
do céu na Terra, não é uma compatibilidade perfeita. Por isso todas essas agências de
namoro que procuram compatibilidade são tão antibíblicas e erradas. Casamento não tem a
ver com compatibilidade, não é um pedaço do céu na Terra. O que é casamento? Qual é o

propósito disso? Casamento tem um propósito: conformar-te a semelhança de Cristo. Esse
é o propósito do casamento. Mas como assim?
O que vem a mente quando pensamos em Jesus Cristo é seu amor incondicional.
O propósito do casamento, senhor, o único propósito, se você é cristão, é que Deus
orquestrou seu casamento de tal forma com o único propósito de te ensinar amor
incondicional.
Isso significa que ele irá te dar uma esposa, que possui certas características
essenciais (para que você não seja tentado além das suas forças), mas ele te dará uma
esposa e até mesmo orquestrará as fraquezas dela. Ele te dará uma esposa que não
possui todas as condições, em geral aquelas que são mais importantes pra você, ele te dará
uma esposa assim para que você aprenda a amar incondicionalmente. E assim você se
torne semelhante a Jesus Cristo. Esse é o propósito do casamento.
Por que isso é importante? Porque a maioria das pessoas se divorcia, ou o que é tão
ruim quanto, eles não divorciam, mas morrem um para o outro. Eles vivem na mesma casa,
dormem na mesma cama, mas não tem nada a ver um com o outro, podem até tratar um ao
outro decentemente, mas não há nada ali. E porque é assim? Sempre acontece porque
cada um não correspondeu às expectativas, condições do outro. Podem até ser condições
corretas, ou egoístas, ou infantis, a maioria delas não são mesmo certas, mas o que ocorre
é que um dia o homem irá dizer "com quem eu me casei?" "o que eu fiz com o resto da
minha vida"? Isso irá levá-lo ao divórcio ou ele dirá "bem, é para o resto da minha vida, eu
tenho que enfrentar, essa é o meu fardo na vida. Vou arrumar um hobby". E quanto à
mulher, ela pode não arrumar um hobby, mas ela usará os filhos como uma substituição.
Eles estão mortos um para o outro. Por quê? Porque ela não correspondeu às
expectativas dele. E ele não correspondeu às dela. Mas Deus os uniu, e mesmo orquestrou
as fraquezas em cada um de vocês, pra ensiná-los a amar incondicionalmente. Então
quando você se casa e diz "deve haver um propósito nisso" Por quê? "Porque eu a amo
tanto, ela faz tudo o que eu gosto, e tudo é ótimo e maravilhoso". Então há um propósito
naquele casamento. Mas quando você se casa com alguém com quem você não tem nada
em comum, não há propósito.
Não! É aí que o propósito começa.
Se Deus te deu uma companheira, que é perfeita, que você ama incondicionalmente,
e ambos correspondem às expectativas de cada um, vocês provavelmente não são salvos.
Deus não faz isso com o seu povo [risos] Deus não nos dá casamentos perfeitos. Ele une as
pessoas assim "eu vou te dar esse marido e ele vai te confrontar nas áreas em que você é
mais sensível", "e eu vou te dar essa esposa e ela vai te confrontar nas áreas que você

gostaria que ela agisse certo". Por quê? “Porque eu (Deus) quero que vocês aprendam a
amar um ao outro incondicionalmente”.
Nos ensinos sobre casamento, o que se diz é que vocês se uniram, e devem cada um
descobrir o que o outro quer e então corresponder a essas expectativas. Existe um pouco de
verdade nisso, você realmente deve saber o que sua esposa quer, mas essa não é a forma
de fortalecer um casamento. Você fará seu casamento forte ao reconhecer que o propósito é
que você ame incondicionalmente. Quando as pessoas dizem que casamento é 100% dos
dois lados, é verdade, mas eles não compreendem o que estão dizendo. Eles acham que
"eu apenas dou 50% e ela tem que dar os outros 50".
Mas não é o que isso significa. O que isso significa é que ainda que ela não
corresponda a nenhuma das minhas condições, seja rebelde e me trate como pó o tempo
todo, eu vou servi-la como a Jesus Cristo. E ainda que ele não te corresponda e torne sua
vida difícil, você tem que servi-lo como se ele fosse o melhor dos maridos. Eu não vou tratálo como eu acho que ele mereça, mas eu vou tratá-lo, ou tratá-la, de acordo com o que o
Senhor me ordenou.
Agora você vai pensar duas vezes antes de entrar num relacionamento, não é mesmo
jovem? Quando um jovem vem me procurar dizendo que vai se casar, primeiramente eu o
desperto, pra ter certeza de que ele está acordado, e eu pergunto por quê? "Porque ela é
bonita, porque eu só quero estar perto dela, porque eu posso conversar com ela, e porque
quando eu estou com ela eu me sinto tão bem" e ele prossegue até que eu diga "Deixe-me
ver se eu te compreendi: você quer se casar com essa mulher porque ela preenche todos os
seus desejos egocêntricos e egoístas. Eu estou te ouvindo corretamente?" E ele responde:
"Não, não é isso o que eu quero dizer". Sim, isso é exatamente o que você disse.
Você disse que quer se casar com ela porque ela é bonita, mas o que acontecerá
quando ela deixar de ser bonita? Ou quando surgir alguém que é mais bonita? Você quer se
casar com ela porque vocês podem conversar, mas o que acontecerá quando vocês não
puderem conversar, ou surgir alguém com quem você pode conversar muito melhor? Você
vê? Nenhuma dessas coisas é base para o casamento. A base para o casamento é que eu
fui chamado soberanamente por Deus para entregar a minha vida por essa mulher, essa
filha de Deus. E servi-la como Cristo amou a igreja e entregou sua vida por ela.
Agora, vamos a Efésios 5:22 "Mulheres, sejam submissas aos vossos maridos como
ao Senhor", no grego isso significa "Mulheres, sejam submissas aos vossos maridos como
ao Senhor" [risos] E lá vai você (mulher): "Eu nunca...". Eu sei que você não quer, é por isso
que seu casamento é digno de pena. Essa é sua cama, é onde você dorme, não vai afetar a
mim, quando eu dirigir de volta pra casa.

Mas nós não estamos falando sobre "Mulheres, sejam submissas aos vossos
maridos" hoje. Nós estamos falando sobre os maridos, certo? Todas as esposas digam
amém [risos].
Vamos ao versículo 23 "Porque o marido é o cabeça da esposa, como Cristo é o
cabeça da igreja, Ele mesmo sendo o salvador do corpo". Ele é o cabeça da sua esposa. O
que isso significa? Você tem olhar para dois modelos diferentes. Um é o modelo de Roma e
o outro é o modelo de Jerusalém. Autoridade em Roma significa esmagar o outro debaixo
dos seus pés e usá-lo para seu próprio ganho. Mas Jesus disse que nós não somos como
os gentios. Nós não somos como Roma. Que tipo de autoridade um homem deve ter em sua
família? A mesma autoridade que Jesus Cristo tem sobre a Igreja.
Alguém aqui pode se levantar e mostrar algum momento em que Jesus tenha sido
cruel ou egocêntrico em relação à Igreja? Jesus Cristo reina e ele não o faz para sua própria
glória. E ao mesmo tempo tudo dele para conosco é benevolência, é bom. Ele faz tudo o
que faz para o nosso próprio bem. Quando um homem acha que é o cabeça da casa ″eu
tenho que chegar em casa, sentar na minha cadeira, ler o jornal, eu já fiz minha cota de meu
trabalho do dia", ele não faz idéia do que liderança significa.
Quando um homem diz: "Eu tomei essa decisão sem conversar com minha mulher.
Eu não preciso consultar minha mulher eu sou o cabeça da família". Ele não faz idéia do que
liderança significa.
Deixe-me lhes dar um exemplo: nós estávamos de mudança para o Alabama, minha
família, todos estavam de coração partido com a mudança para o Alabama. Como eu tomei
aquela decisão? Eu disse para a minha esposa: "Querida, eu sinto que Deus está nos
guiando em direção ao Alabama. Você poderia orar sobre isso?" Ela disse "sim". Mas, se eu
estou numa situação, eu peço para minha esposa orar e depois de uma ou duas semanas
eu pergunto qual a conclusão dela, se ela concordar comigo, ótimo. Nós oraremos juntos um
pouco mais e provavelmente faremos o que estivermos de acordo. Mas se ela não
concordar comigo, não significa que eu não irei agir, mas significa que um alerta sério foi
dado. Porque houve ocasiões em que minha esposa estava certa. Então se um alerta foi
dado o que eu faço? Eu aperto o freio e oro um pouco mais até que cheguemos a um
acordo, ou se a decisão precisa ser tomada e não há mais tempo e ainda não há acordo, é
minha responsabilidade assumir a responsabilidade e tomar a decisão. E se eu estiver certo
e ela errada, eu não devo me gloriar diante dela. E se ela estiver certa e eu errado, eu não
devo ouvir dela "Eu te avisei, eu te avisei". Ela tem que sofrer comigo porque como o cabeça
da casa, eu terei sobre mim maior condenação, sou eu quem terá que prestar contas
naquele dia, não ela.

Nós raramente tomamos uma decisão sem concordar, eu mal consigo lembrar de uma
ocasião em que não houve acordo. Mas ao mesmo tempo eu assumo a responsabilidade
sobre isso. Meus filhos são minha responsabilidade. Minha esposa os educa em casa, e
ainda que ela esteja em casa com eles por 8 horas, enquanto eu trabalho por 8 ou 10 horas,
ainda assim eles são minha responsabilidade.
Senhores, eu tenho um ótimo plano pra vocês, que realmente tem funcionado bem
pra mim. Vai te deixar exausto, mas te ajudará a dormir. Esse é o plano: Vá para o trabalho
o mais cedo que puder, trabalhe duro e o mais rápido que puder. Sei que para alguns de
vocês, não importa o quão cedo cheguem ao trabalho só podem sair na mesma hora, eu
entendo isso. Mas assim que você chegar em casa, aqui está a idéia: Se sua esposa cuidou
das crianças o dia todo, se ela educa os filhos em casa durante o dia todo, quando você
chegar em casa por volta das 5, 5h30pm, seus filhos serão sua responsabilidade até que
você dê banho neles e os coloque pra dormir. Você dirá: "Mas e o noticiário das seis?”.
Grave-o. Mas você não terá tempo de assistir porque depois de cuidar das crianças você
desejará se deitar, porque você terá que acordar cedo no dia seguinte.
Cuide das crianças. Quando você chegar em casa "eles são meus até que os coloque
pra dormir". Se você não quer que eles sejam seus, porque você os teve em primeiro lugar?
Posso te fazer essa pergunta? O que você estava pensando? Você deveria então ter
comprado um hamster.
Pais, vocês olham para mim e perguntam "porque quando eu chego do trabalho eu
tenho que cuidar das crianças"? Por que você então teve filhos? Você já parou pra pensar
nisso?
"E quanto a mim?" E quanto a você? Você simplesmente está no fim da fila, sinto
muito. Mas eu vou te dizer uma coisa: se você chegar em casa e cuidar das crianças, e se
dedicar em ser o pai e o marido que você deve ser, haverá momentos em que, numa sextafeira à noite, sua esposa olhará pra você e dirá: "meu marido, vá caçar amanhã, vá caçar o
dia todo, eu já preparei os seus bolinhos favoritos e tudo mais, vá caçar e matar até
satisfazer seu coração [risos]".
(Ele fará isso) em vez de brigar com você porque toda a vez que você encontra a
porta aberta, você quer sair para se dedicar ao seu hobby, e ela não agüenta mais essa
situação.
Mas se seus filhos estão na escola, deixe-me fazer uma pergunta a você, mãe. O que
você faz o dia todo? Se você é uma mãe que trabalha fora, eu não quero me opor a isso, eu
não conheço suas circunstâncias, mas se você é uma mãe que trabalha fora, deixe
perguntar algo a vocês, homem e mulher: Por que você está fazendo isso? Você está

fazendo isso porque você realmente precisa ajudar a pagar as contas e colocar a comida
sobre a mesa e ter uma casa segura, onde o teto não goteja, e pra ser capaz de manter dois
carros que ao menos funcionam? Se é isso o que você está fazendo, tudo bem. Mas se
vocês, pais e mães, ambos trabalham fora, e vocês têm filhos, mas vocês trabalham fora
para que possam ter SUVs 0 km, uma casa com uma hipoteca imensa, e pra manter todos
os seus "brinquedos" e roupas, e coisas do gênero, eu digo a vocês agora mesmo, vocês
estão em pecado. Vocês simplesmente estão em pecado. Vocês venderam seus filhos por
uma taça de vinho.
Eu não vou negar o que é verdade. Se vocês dois estão trabalhando fora porque
precisam por um tempo, para suprir as necessidades, e não estão vivendo em
extravagância, entrando em débito pra comprar uma casa imensa, mas apenas para viver
num lugar normal e sobreviver, eu não vou me opor a isso. Mas eu direi algo: vocês dois
quando chegarem em casa, vocês devem cuidar das crianças juntos, e juntos colocá-las pra
dormir, porque, caso contrário, vocês não estão criando seus filhos.
"Mas e se eu tiver qualidade de tempo com meu filho?". Não, você não tem. E eu vou
provar isso a você.

Alguém me disse isso um dia e eu louvo a Deus por essa pessoa. Ele, um jovem pai,
me disse: "Paul, essa idéia de passar qualidade de tempo com os filhos é uma mentira". Eu
perguntei o que ele queria dizer, ele respondeu: "É o mesmo que acontece conosco e o
Senhor. Paul, quantas vezes você tem momentos silenciosos, estudo bíblico e oração com o
Senhor? Quantas vezes na semana? Quantas vezes você passa tempo com Deus?” Eu
tentei dar a ele uma estimativa. Ele disse: "Em todo esse tempo que você passa com ele,
ele se manifesta de uma maneira sobrenatural, que te deixa no chão, quando você sabe que
a presença Dele está ali e ele fala com você?". Eu disse, sim isso acontece. Mas então ele
disse "nessa quantidade enorme de tempo que você passa tempo com o Senhor, de vez em
quando é que acontecem esses momentos especiais, não é mesmo?" Sim. Ele disse "o
mesmo acontece com os seus filhos. Você não terá momentos especiais com seus filhos, a
menos que você passe uma grande quantidade de tempo com eles. É nessa grande
quantidade de tempo com seus filhos, que a qualidade de tempo acontece".
Se vocês dois trabalham, quando vocês chegam em casa sua responsabilidade
primordial é para com as crianças. Analise isso por um momento: seu filho vai para a escola
pela manhã. Não houve nenhuma lição moral, não houve nenhum ensinamento das
Escrituras, e ele vai pra escola. Você não tem idéia do que acontece naquela escola.
Mesmo quando eu estava na escola, eu me lembro de uma vez em que esse garoto ímpio

de nove anos começou a me contar sobre todas as coisas que os pais e as mães fazem. Eu
tinha sete anos e eu estava aterrorizado, eu nunca vou esquecer. E isso aconteceu 40 anos
atrás. Se filho vai para a escola e você não acreditaria nas coisas que ele está ouvindo e
isso na terceira série!
Então, sem dar a ele qualquer instrução, você o deixa na escola, e depois de 8, 9
horas, talvez você o busque, o leve pra casa de um amigo, aí leva para o esporte, ou isso ou
aquilo, aí é hora de ir dormir e você lhe dá um beijo de boa noite. Você não está criando
filhos! Todas as outras pessoas estão criando seu filho. Menos você!
E aí você começa "Eu não consigo compreender porque meu filho e eu não nos
conectamos, e ele não se importa com o Senhor, eu sinto que o Senhor falhou comigo,
porque a Bíblia diz "Ensina o menino no caminho em que deve andar e até quando
envelhecer não se desviará dele". Você não está ensinando seu filho no caminho em que
deve andar porque você o leva à escola. Ou porque você o leva à escola dominical. E sabe
do que mais, os antigos teólogos não viam esse trecho como uma promessa, mas como um
aviso. Você sabia disso? Eles não interpretavam essa passagem como uma promessa de
que se você ensinar o menino no caminho em que deve andar, quando ele envelhecer não
se desviará dele. Eles interpretavam dessa forma no Hebraico: Ensina o menino no caminho
em que ele anda, o que isso significa, deixa a criança andar no seu próprio caminho e não o
impeça, não o ensine, e o não o retenha do seu próprio caminho, e quando ele envelhecer
ele não se desviará do seu próprio caminho, e caminhará para a destruição. Negligencie
uma criança e quando ela envelhecer ela não retornará. Esse era o alerta.
Então o que estou pedindo a vocês, sabendo que é uma luta, é que vocês
reconheçam que nós estamos vivendo um sonho na América, os cristãos estão vivendo um
sonho. As igrejas aos domingos basicamente são uma chatice. É uma chatice pra mim e eu
amo a Deus. Quando seu filho vai para a escola bíblica ela pinta figuras com o manto de
José e mostra você, e eles vão a igrejas assim na maior parte do tempo. É esta a instrução?
Aí ele vai para escola e começa a andar na companhia de tolos. Por quê? Porque as
pessoas que o cercam a maior parte do tempo são meninos e meninas, exatamente como
ele, cujas mães provavelmente não prestam atenção neles como deveriam; então eles
assistem todo tipo de coisa na televisão, de sexo à pornografia, e então eles vêm e mal
podem esperar pra contar para o seu filho.
E ainda não há nada quando eles vêm pra casa.
Eu vejo pais dizendo "eu não tenho tempo, eu tenho que levá-lo ao futebol, eu tenho
que levá-lo a isso e àquilo", eles os levam a todos os lugares, mas deixam de ser pais. Nós
nos cansamos ao extremo.

O texto diz: "Mulheres, sejam submissas aos vossos maridos, porque o marido é o
cabeça da esposa, como Cristo é o cabeça da igreja, Ele mesmo sendo o salvador do
corpo". Agora, senhor, você não apenas deve ser o cabeça da casa, mas você deve
também ser o salvador da sua esposa. Você nunca pensou sobre isso. O texto diz que
Cristo é o salvador do corpo. Há o sentido de que você deve ser o salvador da sua esposa,
mas eu não quero dizer no sentido redentor de pecados, o que quero dizer é que você deve
estar ativamente buscando a salvação da sua esposa. Para que sua esposa se torne uma
mulher completa, bela, madura e virtuosa no Senhor, a mulher que Deus deseja que ela
seja. Mas, não é através de você ficar passando a ela sermões. Não é para você endireitá-la
nas Escrituras. É através do seu amor por ela. Não há nada mais transformador do que o
amor de Jesus Cristo. Não há nada que amoleça o coração mais rapidamente do que o
amor de Jesus Cristo. Nós temos que amar nossas esposas.
Agora eu quero que vocês observem o versículo 25: "Maridos, amai a vossas
esposas, como Cristo amou a Igreja e se entregou a si mesmo por ela" Como ele
demonstrou seu amor pela igreja? Ele morreu pela igreja. Como nós mostramos nosso
amor pelas nossas esposas? Nós temos que morrer por elas.
Eu estava no Peru, e o Peru é um país latino-americano, e eu provavelmente combino
mais com país latino-americano do que qualquer outro lugar na face da Terra. País latinoamericano é como estar dentro de uma televisão colorida. Gringos como você e eu são
como uma entediante TV em preto e branco. Ele são como as cores!
E os latinos são amantes. Eu estava discipulando aqueles homens e eu nunca me
esquecerei de um deles que disse: "Por minha esposa eu correria pelas montanhas dos
Andes, através da neve, vestido apenas com a roupa de baixo, eu lutaria contra mil homens
de uma só vez, eu nadaria no Oceano mais profundo". Sim, mas você lavaria a louça? "De
jeito nenhum. Eu não lavo a louça. Eu sou homem macho, eu não lavo a louça".
Vocês, homens, são do mesmo jeito. Você lavaria a louça? Ela não tem que recolher
suas meias, suas cuecas. Você deveria ter levado umas palmadas da sua mãe um bom
tempo atrás. Você não aprendeu a recolher suas próprias roupas? O que está errado com
você?
Amar sua esposa significa entregar sua vida por ela.
Eu não tenho muito mais tempo, eu só quero concluir pegar meu carro e dar o fora
daqui.
Você não é como sua esposa, eu espero. Nós não temos idéia. Pra mim, uma grande
manifestação de amor da minha esposa é quando ela me deixa ir a Cabela's (loja de
produtos para caça e pesca). O que eu quero dizer é que me minha esposa tem

necessidades reais, bíblicas e válidas, que eu não tenho. E se eu apenas disser "eu não
preciso disso, por que ela precisa disso?", eu vou arruinar meu casamento.
Eu não preciso que minha esposa me ligue algumas vezes ao dia pra dizer "querido,
eu te amo, eu só quero que você saiba disso". Porque se ela fizer isso, eu vou cobrir o
telefone, eu não quero que ninguém mais escute isso. Eu vou dizer: "ok, muito obrigada" eu
mandarei flores e direi "Senhor, faça com que ela pare com isso, o que meus colegas irão
pensar de mim?". Eu não preciso que minha esposa diga continuamente que me ama, eu
não preciso que ela segure minha mão em público, eu não preciso que ela toque o meu
rosto. Eu apenas não sou assim, eu sou um homem, eu prefiro matar um porco com uma
lança, ou algo parecido.
É por isso que o texto diz: "maridos amem suas esposas" e nunca, esposas, amem
seus maridos. Mas diz "esposas, respeitem seus maridos". Isso não significa que eu não
devo respeitar minha esposa, e ela não precisa me amar, o que significa é que, como uma
mulher, minha mulher precisa de amor mais do que tudo. Amor incondicional. E como
homem, eu preciso de respeito mais do que tudo.
Eu apenas tenho que ouvir a Palavra, ouvir minha esposa, e perceber que ela quer
que eu segure a mão dela. E eu quero abençoá-la. Eu me sinto bem ao ver a alegria no
rosto dela, então eu vou segurar suas mãos. Ela quer que eu toque o rosto dela. Ela quer
que eu simplesmente a abrace.
Meu cérebro realmente não funciona desse jeito, eu não compreendo, mas é isso o
que ela deseja, é isso que, como homem, chamado para entregar minha vida por essa filha
de Deus, eu tenho que dar a ela. E ao dar, eu encontro alegria.
Ao mesmo tempo, esposa, seu marido merece seu respeito. "Eu darei a ele quando
ele merecer". Talvez, então, ele só deva te dar amor quando você merecer. E vocês podem
viver um inferno até que os dois morram. Se você quer aguardar até que o outro mereça, me
desculpe, mas isso nunca vai funcionar.
O amor tem o um jeito tremendo de ganhar uma pessoa. Deixe-me lhe dar um
exemplo. Vamos dizer que eu chego em casa um dia, depois de lutar contra dragões, ter um
dia de trabalho terrível, tudo é como um fardo, e eu chego em casa e a comida não está
pronta, a casa é uma bagunça, as crianças estão gritando, e eu começo: "O que você fica
fazendo o dia todo?" Qual é o seu problema? Eu estou lá trabalhando o dia todo e o que
você fica fazendo sentada aqui o dia todo? Minha esposa aparece, com cabelo de Medusa,
olha pra mim "Você não entende, seu cabeção, neandertal, você não sabe o que está
acontecendo”. E a batalha continua. Alguém salve as crianças.

Mas se eu chego em casa me comportando como um tolo e minha esposa se volta
para mim e diz "Querido, eu sinto muito, eu vou tentar preparar tudo assim que eu puder,
mas o Ian esteve doente o dia todo, uma senhora ligou com problemas terríveis e eu tive
que aconselhá-la, eu peço desculpas e eu vou tentar aprontar tudo assim que eu puder”.
Quando ela age assim eu digo: "Um momento". Então eu vou para fora, pego um dos
meus instrumentos de madeira, caminho até o meio do mato e bato na minha cabeça várias
vezes com aquele pedaço de pau, e quando eu volto para dentro eu imploro a ela pra me
perdoar. Ela simplesmente me matou com o amor dela, ela me acertou com brasas quentes
sobre minha cabeça com o amor dela.
Amor incondicional vence o mal todas as vezes. Você não suporta. Você quase
deseja que a pessoa discuta de volta pra que você possa ser justificado por ser um tolo.
Eu pulei aqui alguns trechos porque eu quero ensinar várias lições de uma única vez,
mas, senhores, vocês irão descobrir que sua maior alegria, se você realmente se converteu,
ao se levantar pela manhã e for fiel ao Senhor, ler sua Palavra e orar. Se você tiver que
trabalhar antes que os demais se levantem, você vai para o trabalho. Caso contrário, você
encontrará grande alegria e em ajudar seus filhos a se levantarem e se prepararem para a
escola, orando com eles. E depois ir ao trabalho e trabalhar duro, e encontrar alegria não
importa o que Deus te deu pra fazer, seja cirurgia no cérebro ou colocar tampas em
garrafas, faça como ao Senhor, como um chamado.
E volte correndo pra casa, ore enquanto você estiver no carro "Senhor me fortaleça,
encha-me de graça". Vá para casa e cuide daquelas crianças, ame-os, ensine-os, brinque
com eles, ensine-os, ensine-os. O que vocês têm ensinado aos seus filhos? A maior parte
dos pais nunca conversam com seus filhos sobre moralidade, ética, exceto quando a criança
faz algo errado. Então sempre há uma conotação negativa. "O que há de errado com você?
Por que você fez isso?".
Ensine seus filhos, treine seus filhos, ensine seus meninos, treine seus meninos,
ensine-os a serem homens de trabalho, e então quando você colocá-los pra dormir, você diz
"agora, finalmente, eu posso me deitar". Não, você não pode. Agora que você os colocou
para dormir, vá até a sua esposa e a ouça. Ela quer conversar. Ouça! Ore por ela. Abrace-a.
Separe um dia para saírem só os dois, ao longo das semanas.
Então desabe sobre sua cama e acorde na manhã seguinte e faça tudo novamente.
Mulher, se você tiver um marido fazendo isso, reconheça o quão cansado ele pode
ficar. Mantenha a casa em ordem. Trabalhe com seus filhos, honre o marido, e tente
organizar períodos em que ele possa sair pra simplesmente fazer o que homem gosta de

fazer, ainda que seja colocar uma fantasia de Batman e se sentar numa árvore por um
tempo. Deixe-o fazer isso, porque ele precisa.
Que Deus os abençoe. Vamos orar:
"Senhor, por favor, use essas palavras, por favor, no ajude, ajuda-me Senhor, porque
essa verdade que prego é maior do que eu, e esta sempre confrontando a mim, pra me
ajudar a ser o marido e o pai que eu devo ser. Em nome de Jesus, amém."

