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BREVES CONSELHOS AOS CASAIS
É errado uma mulher insistir numa relação e ameaçar suicídio porque o homem já não a
quer. Deixa Deus ser Deus, entregue o seu caso as mãos dele, ele é que transforma e
muda as coisas.
Por outro lado, há homens muito ciumentos que não confiam nas suas mulheres.
Gera desconfiança uma mulher que passa a vida a falar ao telefone, isso é um sério
motivo de ciúme para o marido.
Não é bom que uma mulher fique a ler mensagens do telefone do marido, se há alguma
suspeita entrega o caso nas mãos de Deus. Ler as mensagens do marido é falta de
segurança, devemos apenas orar para que Deus revele as coisas, cada ser humano é livre,
ninguém pode exercer um controlo do outro.
Ainda há mulheres na igreja que não estão só com um homem, isso não é correcto, está
escrito que o nosso corpo é templo do Espírito Santo, você não poder ser promovida por
causa do corpo, você não pode sustentar os seus filhos por causa do corpo, isso é dinheiro
do pecado.
Mulher de um Consagrado não pode ser possessiva, trata-se de um Servo de Deus e por
isso precisa de manter contacto com as ovelhas.
Há maridos que dão mais assistência a colegas do que a própria mulher. A mulher apanha
táxi para ir as compras mas o marido dá boleia a colega.
Um homem ou uma mulher não pode ter vergonha de apresentar o seu cônjuge aos seus
colegas e amigos. Uma das coisas que falta nos casais é a falta de perdão, vejo que nos
lares as mulheres são as que mais pedem perdão. Tanto as mulheres quanto os homens
devem saber perdoar, a falta de perdão fechas as portas e leva a pessoa ao inferno.

