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Introdução

O 
que você pode fazer de melhor pelo seu 
casamento? Embarcar em um cruzeiro pelo 
Caribe? Preparar um jantar à luz de velas? 

Comprar uma caixa de chocolates? Não, não e não. O 
melhor que você pode fazer pelo seu casamento é orar 
por ele com frequência.

Como você e seu cônjuge começam o dia? Vocês 
acordam um pouco mais cedo para desfrutar de alguns 
momentos de silêncio juntos ou são um daqueles 
casais que dormem até o último segundo possível sem 
reservar nenhum tempo para investir no coração e na 
alma? Se você e seu (sua) companheiro(a) têm o hábito 
de acordar cedo — se ambos começam o dia dividindo 
alguns minutos de silêncio com Deus — seu casamento 
será abençoado. Afinal de contas, seu casamento foi 
tecido com os fios do hábito. E nenhum hábito é mais 
importante para a saúde espiritual da sua família do 
que o hábito de orar e entregar-se diariamente ao seu 
Criador.

Este livro contém leituras devocionais elaboradas 
para ajudar você e seu cônjuge a orarem pelo casamento 
e a definirem os rumos de seu dia. O livro é dividido 
em cem capítulos. Cada um contém um ensaio, alguns 
versículos bíblicos, citações e uma oração que lhes 
ajudará a manter o foco nas bênçãos e oportunidades 
que Deus colocou diante de vocês.



Tentem fazer a seguinte experiência durante os 
próximos cem dias: leiam um capítulo a cada manhã 
enquanto tomam a primeira xícara de café e conversem 
um com o outro a respeito da leitura devocional. O 
simples fato de vocês conversarem — e de orarem pelo 
casamento — será de grande valia para os dois.

Seu momento devocional pode — e deve — tornar-
se um hábito, e os primeiros minutos de cada dia são 
inestimáveis. Por isso, faça um favor a você e à sua 
família: comece cada dia com uma oração a Deus – Ele 
não merece menos do que isso. Portanto, vocês também 
não.



“Agora, pois, permanecem 
a fé, a esperança e o amor, 

estes três, mas o maior 
destes é o amor.” 

—
1 Coríntios 13:13



Capítulo 1

O Poder da Oração
E eu vos digo a vós: Pedi, e dar-se-vos-á; buscai, 

e achareis; batei, e abrir-se-vos-á.
Lucas 11:9

A 
oração faz parte do seu casamento ou ela é 
apenas uma atividade casual? Você e seu cônjuge 
oram “sem cessar” ou a oração geralmente fica 

em segundo plano? Vocês costumam orar juntos — 
em especial pelo bem-estar do casamento — ou vocês 
apenas louvam nos cultos de domingo? As respostas 
para essas perguntas vão determinar a qualidade da sua 
vida de oração e, de um modo surpreendente, também 
determinarão a força espiritual do seu casamento.

Andrew Murray fez a seguinte observação: “Algumas 
pessoas oram somente por orar, e outras oram para 
conhecer Deus”. Sua tarefa, junto com seu (sua) 
companheiro(a), é orar não por hábito ou obrigação, 
mas sim pelo desejo sincero de conhecer o Pai Celestial. 

Por meio de orações frequentes, você e seu cônjuge 
devem clamar e louvar ao Senhor, além de buscarem 
Sua direção para o matrimônio e para a vida.

A oração transforma as coisas, as pessoas e também os 
casamentos. Portanto, não restrinja suas orações apenas 
ao momento das refeições ou à hora de dormir. Ore 
sempre, por motivos grandes ou pequenos. Deus está 
ouvindo, e Ele quer ouvir você — e seu cônjuge — agora.
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Eu testemunhei muitas atitudes que resultaram em 
grandes transformações pela oração.

John Maxwell

Deus pede que O adoremos com nossas mentes 
concentradas, assim como nossa vontade e nossas 
emoções. A mente dispersa e dividida não é eficaz.

Catherine Marshall

E, se algum de vós tem falta de sabedoria, peça-a a Deus, que 
a todos dá liberalmente, e o não lança em rosto, e ser-lhe-á 
dada. Peça-a, porém, com fé, em nada duvidando; porque o 
que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo 
vento, e lançada de uma para outra parte. 

Tiago 1:5-6

— Nossa Oração do Dia —

Oramos a Ti, Pai, pois essa é a Tua vontade e porque nós 
precisamos orar. A oração não apenas transforma as coisas; 
ela nos transforma e pode transformar o nosso casamento. 
Ajuda-nos, Senhor, para que nunca tenhamos que enfrentar 
as exigências do dia sem antes reservar um momento para Ti. 
Abençoa o nosso casamento hoje, amanhã e sempre. Amém.



Capítulo 2

Colocando Deus em Primeiro 
Lugar no Casamento

Não terás outros deuses diante de mim.

Êxodo 20:3

A 
Bíblia deixa claro que, tanto no casamento 
quanto nas outras áreas da vida, Deus deve 
sempre estar em primeiro lugar. As palavras 

de Mateus 6:33 nos lembram que devemos buscar 
“primeiro o reino de Deus, e a sua justiça”. E como 
podemos honrar o Senhor dessa forma? Permitindo 
que Seu filho reine em nossos corações e em nossos 
casamentos.

Um casamento centrado em Jesus é um exercício de 
fé, amor, fidelidade, confiança, entendimento, perdão, 
afeto, companheirismo e encorajamento. Este tipo de 
união requer empatia, carinho, paciência e perseverança. 
Trata-se do relacionamento entre dois cristãos adultos 
que estão dispostos a comprometer-se e, quando 
necessário, a reconhecer seus erros. Um casamento 
centrado em Jesus requer muito senso comum, polidez 
e um cuidado extraordinário. Tal união é uma alegria a 
ser vivenciada e contemplada; é uma bênção eterna.

Será que Cristo realmente ocupa um papel de destaque 
no seu casamento ou Ele está em segundo plano? A 
resposta para essa pergunta vai determinar a qualidade e 
os rumos de suas vidas. Quando vocês dois permitirem 
que Jesus reine em suas vidas, Ele os abençoará das 
mais maravilhosas e inesperadas maneiras. Então, hoje 
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e todos os dias, faça do seu casamento um modelo de 
amor, respeito e adoração. Jesus não espera menos do 
que isso. Logo, você também não deveria esperar.

A comunicação de um homem com sua esposa 
dependerá da comunicação dele com o Pai.

Stormie Omartian

Se Deus tem o poder de criar e manter o universo, Ele 
é mais do que capaz de manter seu casamento e seu 
ministério, sua fé e suas finanças, sua esperança e sua 
saúde.

Anne Graham Lotz

Assim não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que 
Deus ajuntou não o separe o homem

Mateus 19:6

— Nossa Oração do Dia —

Senhor, hoje nós Te chamamos para reinar em nosso casamento. 
Que a Tua vontade seja a nossa vontade. Que a Tua Palavra 
seja nosso guia e que nós possamos crescer na fé e na sabedoria 
hoje e sempre. Amém.



Capítulo 3

A Regra de Ouro dos Casais
Portanto, tudo o que vós quereis que os

homens vos façam, fazei-lho também vós, 
porque esta é a lei e os profetas. 

Mateus 7:12

A 
Regra de Ouro é uma das regras do seu lar? 
Esperançosamente, sim. Obedecer à Regra de 
Ouro é uma forma comprovada de melhorar 

qualquer relação, incluindo seu casamento. Mas o 
contrário também pode acontecer: se você ou seu 
cônjuge ignoram a Regra de Ouro, vocês estão seguindo 
na direção dos problemas, e bem rápido. 

Muitos casamentos perdem a estabilidade quando 
um dos dois assume o papel de “receptor” enquanto 
o outro desempenha o papel de “doador”. Porém, os 
casamentos mais saudáveis são aqueles nos quais ambas 
as partes querem dar mais do que receber.

Jesus foi muito claro quando nos ensinou a tratarmos 
os nossos semelhante da mesma forma com a qual 
gostaríamos de ser tratados. Isso quer dizer que devemos 
tratar os outros (inclusive nossos companheiros) com 
respeito, bondade e educação.

Então, se você está pensando em uma forma de tratar 
seu cônjuge (ou qualquer outra pessoa), pergunte isso a 
si mesmo. Sua resposta lhe dirá exatamente o que você 
deve fazer.
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A atitude benevolente é um acessório diário, assim 
como um par de sapatos. Sem adornos, sem requinte; 
apenas simples e confortável.

Barbara Johnson

A Regra de Ouro começa em casa, mas não deve 
terminar lá.

Marie T. Freeman

Uma das compensações mais bonitas da vida é o fato de 
que ninguém pode ajudar o outro sem antes ajudar a si 
mesmo.

Barbara Johnson

E não nos cansemos de fazer bem, porque a seu tempo 
ceifaremos, se não houvermos desfalecido.

Gálatas  6:9

— Nossa Oração do Dia —

Senhor, nós Lhe agradecemos pelos amigos e membros da 
família que respeitam a Regra de Ouro. Permita-nos sermos 
bons, pois esperamos ser tratados com bondade. Permita-
nos amar, pois desejamos ser amados. Permita-nos sermos 
piedosos, pois necessitamos de perdão. Nos grandes e pequenos 
problemas, deixe-nos sermos regidos pela Regra de Ouro e deixe-
nos expressarmos nossa gratidão àqueles que nos oferecem 
bondade e generosidade. Amém.



Capítulo 4

A Base Sólida
Seja a tua misericórdia, Senhor, 
sobre nós, como em ti esperamos.

Salmos 33:22

D 
eus ama você. Ponto final. Ele te ama muito 
mais do que você imagina; a grandeza de Seu 
afeto vai além da compreensão. Deus lhe fez 

à Sua imagem e semelhança e lhe deu a salvação por 
meio de Seu filho, Jesus Cristo. Então, pelo fato de 
você ser uma criação maravilhosa e estimada por Deus, 
uma pergunta importante deve ser feita: o que você 
fará em resposta ao amor do Senhor? Você vai ignorá-lo 
ou aceitá-lo? Vai corresponder ou se omitir? Você vai 
renegá-lo ou compartilhá-lo? Essas decisões, claro, são 
suas. Somente suas.

Quando você aceita o amor de Deus, acontece uma 
transformação eterna. Ao aceitar esse amor, você se 
sente diferente em relação a si mesmo, às pessoas que 
ama, ao seu casamento e ao seu mundo. Quando você 
aceita o Seu amor, você compartilha Sua mensagem — e 
Sua misericórdia — com os outros.

Você edificou a sua vida — incluindo seu casamento 
— sobre as bases firmes do amor inabalável que Deus 
sente por você e pelos seus? Se a resposta for sim, você 
construiu sua vida sobre a Rocha que não pode ser 
abalada. E mais, você aceitou um presente inestimável 
que deverá guardar e compartilhar... hoje e por toda a 
eternidade.
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Alegria é saber que Deus me ama, me conhece e sabe 
para onde vou. E que meu futuro esta seguro, pois eu o 
confio a Ele.

James Dobson

Podemos, humildemente, afirmar na sinceridade da fé: 
“sou amado, sou chamado, estou seguro”.

Franklin Graham

Deus nunca permitirá que você seja abalado ou removido 
de seu lugar no coração dele.

Joni Eareckson Tada

Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo 
morreu por nós, sendo nós ainda pecadores.

 Romanos 5:8

— Nossa Oração do Dia —

Deus, Tu és amor. Hoje e todos os outros dias, vamor 
corresponder a esse amor e compartilhá-lo com mundo. 
Esforçaremo-nos para sermos Teus servos e do Teu filho, hoje e 
por toda a eternidade. Amém.



Capítulo 5

Entusiasmo
E tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o 

coração, como ao Senhor, e não aos homens.

Colossenses 3:23

V 
ocê e seu cônjuge consideram todos os dias 
como uma oportunidade gloriosa de servir a 
Deus e à Sua vontade? Você tem entusiasmo em 

relação à vida ou encara todos os dias com dificuldade, 
sem ao menos reservar um momento para pensar nas 
bênçãos divinas? Você louva a Deus com frequência 
por Suas bênçãos e compartilha Sua mensagem com o 
mundo? Você se sente feliz com seu casamento e com as 
obras que Deus colocou diante de você, seja em casa, no 
trabalho ou na igreja? 

Você e seu cônjuge são os destinatários do amor 
de Jesus. Aceite-o e compartilhe-o  alegremente. Jesus 
merece todo o seu entusiasmo, e o mundo também. 
Além disso, você merece a experiência de compartilhá-
lo.
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É notável o fato de que a maior parte das pessoas 
otimistas e entusiasmadas que conhecemos na vida são 
sempre as que enfrentaram os maiores sofrimentos.

Warren Wiersbe

Onde quer que você esteja, esteja por completo. Viva 
intensamente todos os momentos que acreditar serem 
da vontade de Deus.

Jim Elliot

Quando firmamos uma aliança sincera com Deus, não 
há nada de medíocre ou comum em nós. Viver para 
Cristo é apaixonar-se pelo Senhor e por nossas vidas.

Jim Gallery

Não sejais vagarosos no cuidado; sede fervorosos no espírito, 
servindo ao Senhor.

Romanos 12:11

— Nossa Oração do Dia —

Querido Deus, Tu nos prometeste que desfrutaríamos de 
abundância e alegria. Hoje e todos os dias, vamos nos 
esforçar para continuarmos apaixonados pela vida, por nós 
e por Ti. Seremos seguidores entusiasmados do Teu Filho e 
compartilharemos Sua mensagem – e Seu amor – com todos os 
que cruzarem o nosso caminho. Amém.



Capítulo 6

Solução Para os Problemas
Não se turbe o vosso coração; 

credes em Deus, crede também em mim.

João 14:1

D 
e vez em quando, todos nós passamos por 
dificuldades, decepções e perdas. Os velhos 
problemas nos fazem visitas periódicas; 

nenhum de nós fica livre disso, e muito menos nossos 
casamentos. Quando estamos com problemas, Deus 
está sempre pronto a nos proteger. Nosso dever, claro, é 
clamar por Sua mão restauradora. Quando clamarmos 
por Ele com orações sinceras, Ele responderá – a Seu 
tempo e segundo Seus próprios planos.

Quando enfrentamos problemas e mal-entendidos 
em nossos relacionamentos, devemos trabalhar para 
resolvê-los o quanto antes. Problemas conjugais, assim 
como todos os outros, são resolvidos com maior 
facilidade no início. É por isso que casais sábios 
desempenham a difícil tarefa de conversar franca e 
imediatamente sobre seus problemas (mesmo quando 
eles preferem minimizar ou ignorar essas dificuldades).

Ignorar problemas ao invés de resolvê-los é tentador, 
mas não é uma atitude responsável. Afinal de contas, se 
não resolvermos nossos problemas, quem os resolverá?

Resumindo, a característica principal de um 
casamento saudável não é a falta de problemas, e sim a 
vontade de resolvê-los na hora. Espero que você viva — e 
ame — de acordo com ela.
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Muitas vezes, em meio a grandes problemas, não 
alcançamos a verdadeira bênção que Deus reservou para 
nós; bênção que é a pura visão de quem realmente é 
Deus.

Anne Graham Lotz

Amados, não estranheis a ardente prova que vem sobre vós para 
vos tentar, como se coisa estranha vos acontecesse; mas alegrai-
vos no fato de serdes participantes das aflições de Cristo, para 
que também na revelação da sua glória vos regozijeis e alegreis. 

1Pedro 4: 12-13

— Nossa Oração do Dia —

Querido Senhor, às vezes nossos problemas são grandes demais 
para nós, mas eles nunca são tão grandes para Ti. Colocaremos 
nossos problemas nas Tuas mãos, Pai, e acreditaremos que 
Tu nos conduzirá e protegerá hoje, amanhã e por toda a 
eternidade. Amém.



Capítulo 7

Obedeçam-No
Após o Senhor vosso Deus andareis, 

e a ele temereis, e os seus mandamentos 
guardareis, e a sua voz ouvireis, e a 

ele servireis, e a ele vos achegareis. 

Deuteronômio 13:4

A 
obediência a Deus não é determinada pelas 
palavras, mas pelas ações. Falar sobre justiça é 
fácil; viver de uma forma justa é muito mais 

difícil, especialmente no mundo atual, que está cheio 
de tentações.

Desde a criação de Adão e Eva, nós, seres humanos, 
temos nos rebelado contra o nosso Criador. Por quê? 
Porque nós não estamos dispostos confiar na Palavra de 
Deus e a seguir Seus mandamentos. Deus nos deixou 
um livro chamado “Bíblia Sagrada” com o propósito de 
nos levar a uma vida justa. A Bíblia contém instruções 
fundamentais que, se seguidas corretamente, nos 
conduzem à plenitude, à justiça e à salvação. Mas 
quando escolhemos ignorar os mandamentos de Deus, 
os resultados são tão previsíveis quanto trágicos. 

Todas as nossas afirmações sobre a justiça soarão 
vazias se não estivermos realmente dispostos a cumprir as 
leis divinas. Qual é a melhor maneira de proclamarmos 
o amor pelo Senhor? Obedecendo a Ele. Portanto, para 
maiores informações, leia a Bíblia.
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Viver em obediência não é seguir uma lista do que se 
pode e não se pode fazer, mas sim permitir que Deus 
seja único em nossas vidas.

 Vonette Bright

A marca de Deus está em tudo que obedece a Ele.
Martinho Lutero

A maior prova do nosso amor por Cristo é a obediência 
as Suas leis. O amor é a raiz; a obediência é o fruto.

Matthew Henry

E o mundo passa, e a sua concupiscência; mas aquele que faz 
a vontade de Deus permanece para sempre.

1 João 2:17

— Nossa Oração do Dia —

Pai Celestial, quando afastamos nossos pensamentos de Ti e 
da Tua palavra, sofremos. Mas quando obedecemos os Teus 
mandamentos – quando depositamos nossa confiança em 
Ti – ficamos seguros. Faça-nos viver de acordo com os Teus 
mandamentos. Afasta-nos dos desvios e das tentações deste 
mundo. Faça-nos entender e seguir a Tua vontade, hoje e 
sempre. Amém.



Capítulo 8

Melhores Amigos
Como o ferro com ferro se aguça,

assim o homem afia o rosto do seu amigo.
Provérbios 27:17

V 
ocê quer que seu amor dure para sempre? Se 
a resposta for sim, eis uma velha receita para 
um casamento feliz: certifique-se de que o seu 

cônjuge é o seu melhor amigo. 

A amizade verdadeira entre marido e mulher deve 
ser valorizada e cultivada. Como cristãos, devemos amar 
uns aos outros. As palavras já conhecidas de 1 Coríntios 
13:2 nos lembram que o amor e a caridade estão entre 
as maiores dádivas de Deus: “E ainda que tivesse o dom 
de profecia, e conhecesse todos os mistérios e toda a 
ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal 
que transportasse os montes, e não tivesse amor, nada 
seria”.

Seu cônjuge é o seu melhor amigo? Se a resposta for 
sim, significa que você é muito abençoado por Deus 
– nunca subestime essa dádiva. Por isso, hoje, lembre-
se do papel importante que a amizade desempenha 
no seu casamento. Afinal, essa amizade é um presente 
glorioso, louvado por Deus. Agradeça por esse presente 
e cultive-o. 
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Não há comunhão, companhia ou relacionamento 
mais amoroso, amigável e encantador do que um bom 
casamento.

Martinho Lutero

O laço da amizade humana tem uma doçura própria 
que une várias almas fazendo-as parecerem uma só.

St. Agostinho

Por meio da amizade, Deus chama a atenção para Suas 
glórias.

Joni Eareckson Tada

Amados, se Deus assim nos amou, também nós devemos 
amar uns aos outros.

1 João 4:11

— Nossa Oração do Dia —
Senhor, permita hoje e sempre que nosso casamento seja 
uma celebração de amor, respeito, consideração, obediência e 
amizade. Amém.



Capítulo 9

Além do Ódio
A resposta branda desvia o furor,
mas a palavra dura suscita a ira.

 Provérbios 15:1

A 
lgumas vezes, as frustrações do dia a dia podem 
consumir o melhor de cada um de nós, e 
acabamos permitindo que pequenas decepções 

nos causem maiores problemas. Quando permitimos 
que os inevitáveis altos e baixos da vida nos atinjam, nós 
nos tornamos pessoas explosivas, estressadas, irritadas e 
ansiosas.

Se você se permite sentir raiva, certamente alguém 
deve ser combatido: você mesmo. E se você permite 
que as pequenas frustrações cotidianas falem mais 
alto do que suas emoções, com certeza você magoa a si 
mesmo e aqueles que você ama. Então, a partir de hoje, 
preserve-se de qualquer tipo de pensamento odioso que, 
inevitalvelmente, custará caro às suas emoções e ao seu 
casamento.

Segundo o velho ditado: “A raiva só piora o que já é 
complicado”.  Portanto, não permita que sentimentos 
ruins  de ódio e frustração façam parte da sua vida ou 
do seu lar — sua vida é muito curta e a sua família muito 
preciosa para isso. Ao invés de perder a cabeça, obedeça 
à Palavra de Deus afastando-se da raiva todos os dias. 
Você, assim como a sua família e os seus amigos, se 
sentirá feliz por fazer isso.
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Livre-se do veneno de intensificar a raiva e do ácido de 
guardar ressentimentos

Charles Swindoll

A raiva mal resolvida apenas lhe trará tristeza.
Kay Arthur

O que é ódio, afinal de contas, senão a raiva que se 
permitiu nascer e criar raízes profundas? O que era raiva 
no início vira ódio com o passar do tempo.

St. Agostinho

Portanto, meus amados irmãos, todo o homem seja pronto 
para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Porque a ira 
do homem não opera a justiça de Deus.

Tiago 1:19-20

 — Nossa Oração do Dia —
Senhor, às vezes, nos momentos de frustração, sentimos raiva. 
Quando formos influenciados pela raiva irracional, dê-nos 
paz interior. Permita que demonstremos nossa gratidão a Ti 
perdoando um ao outro. E quando o fizermos, permita que 
todos vejam o Teu amor refletido em nossas palavras e em 
nossas ações. Amém.



Capítulo 10

Doem Mais
Um novo mandamento vos dou: Que vos

ameis uns aos outros; como eu vos amei a vós,
que também vós uns aos outros vos ameis.

João 13:34

N 
o que diz respeito ao seu casamento, quem está 
em primeiro lugar: você ou seu cônjuge? Se 
você constantemente coloca suas necessidades 

acima das necessidades de seu (sua) amado(a), 
provavelmente você terá problemas, e bem rápido.

Jesus ensinou que os mais estimados não são os 
egoístas. Cristo nos ensinou que o maior entre todos 
nós será “o servo de todos” (Marcos 9:35). Essas palavras 
são especialmente verdadeiras no que diz respeito ao 
casamento.

Você está pronto para contribuir, sem egoísmo, com 
o bem-estar de quem que você ama? Você está pronto 
para fazer isso sem ficar comparando as suas boas ações 
às atitudes do seu cônjuge? Se a resposta for sim, seu 
casamento será abençoado pelo seu altruísmo. Se a 
resposta for não, está na hora de aceitar este conselho: 
a melhor forma de eternizar seu amor é priorizar quem 
você ama.
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Não é difícil impactar seu mundo. Tudo o que você 
realmente precisa é colocar as necessidades dos outros 
à frente das suas. Você pode fazer a diferença com um 
pouco de tempo e um grande coração.

James Dobson

Quando você convida Deus para se tornar seu 
companheiro, você traz glórias magníficas para a sua 
vida.

Marie T. Freeman

Honrai a todos. Amai a fraternidade. Temei a Deus. Honrai 
ao rei.

1 Pedro 2:17

 — Nossa Oração do Dia —
Querido Senhor, permita que nós tratemos um ao outro da 
forma como gostaríamos de ser tratados. Permita que sejamos 
bons, pois esperamos ser tratados com bondade. Permita-nos 
amar, pois desejamos ser amados. Permita-nos ter piedade, pois 
necessitamos de perdão. Que nós sejamos regidos pela Regra de 
Ouro e que ensinemos essa regra aos outros por meio de nossas 
palavras e de nossos atos. Amém.



Capítulo 11

Abracem o Futuro
Não presumas do dia de amanhã, 
porque não sabes o que ele trará.

Provérbios 27:1

A 
lgumas vezes o futuro parece promissor, e 
outras vezes não. Ainda que nós não possamos 
prever as possibilidades do amanhã, Deus 

pode. Nosso desafio é fazer o melhor possível e confiar 
o restante a Ele.

Quando confiamos em Deus, devemos confiar 
completamente. Precisamos nos proteger das inevitáveis 
decepções do dia com a segurança de saber que nosso 
Pai Celestial tem um plano para o nosso futuro, que é 
mais promissor do que imaginamos.

Você está pronto para olhar o futuro com fé e 
confiança? Felizmente, sim; porque o futuro não deve 
ser temido; ele deve ser abraçado. E com certeza, ele 
deve ser abraçado por você.
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Nunca se esqueça de que há mais pontos de partida 
pela frente.

Dennis Swamberg

Os cristãos acreditam em um futuro fabuloso.
Billy Graham

Nunca tenha medo de confiar um futuro desconhecido 
a um Deus conhecido.

Corrie ten Boom

Porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, 
diz o Senhor; pensamentos de paz, e não de mal, para vos dar 
o fim que esperais.

Jeremias 29:11

 — Nossa Oração do Dia —
Senhor, muitas vezes a vida é tão difícil que parecemos prever 
o futuro, e há momentos nos quais perdemos a esperança. 
Mas contigo sempre há esperança. Hoje, guardaremos a Tua 
promessa em nossos corações e confiaremos nosso futuro a Ti. 
Amém.



Capítulo 12

A Verdadeira Paz
Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou; 

não vo-la dou como o mundo a dá. Não se 
turbe o vosso coração, nem se atemorize. 

João 14:27

P 
az com Deus. Paz consigo mesmo. Paz com os 
outros. Você possui esses tipos de paz? Você já 
alcançou a verdadeira paz que pode ser sua por 

meio de Jesus Cristo? Você já permitiu que Ele governe 
seu casamento ou ainda está correndo atrás da felicidade 
enganosa que o mundo promete sem cumprir? As 
palavras de João 14:27 nos lembram que Jesus nos dá a 
paz, não aquela que o mundo oferece, mas uma paz que 
somente Ele pode dar. Nosso desafio é aceitar a paz de 
Cristo em nossos corações e, então, da melhor forma 
possível, compartilhá-la com nossos semelhantes.

Hoje, como uma forma de presentear você e seus 
entes queridos, busque a paz interior que é sua por 
direito: a paz de Jesus Cristo. Ela é gratuita, já foi paga 
por inteiro; é sua, basta pedir. Portanto, peça. E depois 
compartilhe-a.
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Deus está no controle da história; a história é dele. Isso 
não te dá uma grande sensação de paz — principalmente 
quando os acontecimentos do mundo parecem tão 
loucos e tumultuados?

Kay Arthur

Olhe à sua volta e você ficará angustiado; olhe para 
dentro de si mesmo e você se sentirá depressivo; olhe 
para Jesus e você se sentirá em paz!

Corrie ten Boom

“Eu vos dou a minha paz”; essa é uma paz que vai da 
coroa que está na cabeça à sola dos pés, confiança 
irreprimível.

Oswald Chambers 

Porque a inclinação da carne é morte; mas a inclinação do 
Espírito é vida e paz.

Romanos 8:6

 — Nossa Oração do Dia —
Querido Senhor, permita-nos aceitar a paz e a abundância 
que Tu ofereceste por meio do Teu Filho Jesus. Tu és a fonte 
de todas as coisas boas, Pai, e Tu nos dá paz quando nos 
aproximamos de Ti. Ajuda-nos a confiar na Tua vontade, a 
seguir Teus mandamentos e a aceitar a Tua paz hoje e sempre. 
Amém.



Capítulo 13

Além do Materialismo
Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. 

Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. 
1 João 2:15

A 
s riquezas do mundo são temporárias. Por outro 
lado, as riquezas espirituais são eternas. Ainda 
assim, todos nós frequentemente concentramos 

nossos pensamentos e energias no acúmulo de riquezas 
mundanas deixando pouquíssimo tempo para outras 
atividades.

Muitos casamentos são desestruturados por causa 
das preocupações excessivas com dinheiro e com bens 
materiais. Muitos casais focam seus pensamentos e 
esforços, erroneamente, na compra de novos carros, 
roupas melhores e de casas maiores. O resultado dessas 
prioridades inapropriadas é sempre infeliz, e algumas 
vezes trágico.

Certamente todos nós temos necessidades 
vitais básicas, mas uma vez que satisfazemos outras 
necessidades para nossas famílias e nós mesmos, o 
acúmulo de bens tende a criar mais problemas do que 
a resolvê-los. Nossa verdadeira riqueza não está neste 
mundo: nunca seremos realmente ricos até alcançarmos 
a riqueza espiritual.

Você está envolvido com preocupações relacionadas 
ao mundo material? Se sua resposta for sim, é hora de 
você e seu cônjuge terem uma conversa franca sobre 
isso. Quando conversarem, vocês devem reorganizar as 
prioridades afastando-se do materialismo e voltando-
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se para Deus. Assim, vocês estarão preparados para 
armazenar riquezas que durarão por toda a eternidade: 
as riquezas espirituais.

Como fiéis administradores do que temos, não 
deveríamos pensar mais seriamente a respeito dos 
nossos excessos descomunais?

Elisabeth Elliot

A cruz é colocada sobre todo cristão, que começa a 
carregá-la a partir da decisão de abandonar o que o 
prende neste mundo.

Dietrich Bonhoeffer

A ambição é ruim porque substitui por bens materiais 
o lugar de honra que o Criador deveria ter na vida de 
um indivíduo.

Charles Stanley

Aquele que confia nas suas riquezas cairá, mas os justos 
reverdecerão como a folhagem.

Provérbios 11:28

 — Nossa Oração do Dia —
Pai Celestial, quando nos concentramos em Ti, somos 
abençoados. Quando focamos excessivamente na aquisição 
de bens materiais, ficamos perturbados. Faça com que nossas 
prioridades Te agradem, Pai, e torna-nos servos dignos do Teu 
filho. Amém.



Capítulo 14

Além da Amargura
Eu, porém, vos digo que qualquer que, sem motivo, 
se encolerizar contra seu irmão, será réu de juízo.

Mateus  5:22

A 
amargura é uma doença espiritual. Ela vai 
consumir sua alma; é nociva ao seu casamento 
e à sua saúde emocional. Ela pode lhe destruir 

se você  deixar... portanto, não deixe!

Se você foi acometido por sentimentos intensos de 
ódio e mágoa, você conhece muito bem o poder destrutivo 
dessas emoções. Como se livrar desses sentimentos? Em 
primeiro lugar, você deve pedir em oração para Deus lhe 
purificar. Depois, deve aprender a conter-se toda vez que 
pensamentos de amargura ou ódio surgirem. O desafio 
é: aprenda a resistir aos pensamentos negativos antes 
que eles comecem a invadir suas emoções. 

Mateus 5:22 nos ensina que, quando julgarmos 
nossos irmãos, também estamos sujeitos a julgamentos. 
Vamos nos abster, então, de julgar nossos semelhantes. 
Ao invés disso, vamos perdoá-los, amá-los e deixar o 
acerto de contas para a autoridade maior: Aquele que 
está sentado em Seu trono celestial.
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A amargura é o maior obstáculo para o relacionamento 
com Deus.

Rick Warren

A amargura é a armadilha que prende o caçador.
Max Lucado

Quando não esquecemos os erros e não perdoamos, não 
estamos dando o troco em ninguém. Estamos apenas 
punindo a nós mesmos, criando barreiras em nossos 
próprios corações.

Jim Cymbala

Toda a amargura, e ira, e cólera, e gritaria, e blasfêmia e toda 
a malícia sejam tiradas dentre vós. Antes sede uns para com os 
outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, 
como também Deus vos perdoou em Cristo.

Efésios 4: 31-32

 — Nossa Oração do Dia —
Pai Celestial, liberta-nos da raiva e da amargura. Quando 
estamos com raiva, não conseguimos sentir a Tua paz. 
Quando estamos amargurados, não conseguimos perceber a 
Tua presença. Afasta-nos da amargura e da tristeza conforme 
clamamos pela abundância espiritual que Tu ofereceste por 
meio do Teu precioso Filho. Amém.



Capítulo 15

Prontidão Para Ouvir
Portanto, meus amados irmãos, todo o 
homem seja pronto para ouvir, tardio 

para falar, tardio para se irar.

Tiago 1:19

É 
uma bênção e tanto quando vemos que 
nossos entes queridos procuram entender 
verdadeiramente quem somos e o que pensamos. 

Assim como desejamos ser compreendidos pelos outros, 
nós também temos que tentar compreender os sonhos e 
as esperanças de nossos cônjuges e dos demais membros 
de nossas famílias.

Você tem o hábito de ouvir seu (sua) companheiro(a)? 
Você ouve (atentamente) e separa um tempo para 
refletir sobre o que ouviu? Se sua resposta for sim, você 
está edificando um casamento mais forte. Mas se você 
permite que as obrigações cotidianas interfiram na 
comunicação entre você e seu cônjuge, é hora de rever 
suas prioridades.

Você vive em um mundo movimentado no qual 
é muito fácil ignorar as necessidades dos outros, mas 
a palavra de Deus nos ensina a fazer o contrário. No 
Evangelho de Mateus, Jesus diz: “Portanto, tudo o que 
vós quereis que os homens vos façam, fazei-lho também 
vós, porque esta é a lei e os profetas”. (Mateus 7:12) 
Essa é a Regra de Ouro, e ela precisa vigorar em seu 
casamento.



Orando pelo Nosso Casamento

Você quer ser ouvido? Claro que sim. Então, você 
precisa fazer o que diz a Regra de Ouro e permitir que 
seu cônjuge também seja ouvido — por você.

O primeiro favor que uma pessoa deve à outra em uma 
relação de amizade é o ouvir. Assim como o amor por 
Deus começa quando se ouve Sua palavra, o amor pelos 
irmãos começa quando aprendemos a ouvi-los.

Dietrich Bonhoeffer

Uma das melhores maneiras de encorajar alguém que 
está magoado é utilizando seus ouvidos, ou seja – 
escutando.

Barbara Johnson

O caminho do insensato é reto aos seus próprios olhos, mas o 
que dá ouvidos ao conselho é sábio.

Provérbios 12:15

 — Nossa Oração do Dia —
Querido Senhor, permita que ouçamos um ao outro com 
atenção, e também a Ti. Quando ouvimos, também 
aprendemos. Portanto, hoje e todos os dias, nos esforçaremos 
para compreender um ao outro enquanto seguimos os passos 
do Teu Filho. Amém.






