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Olá, tudo bem com você? quero dizer que é uma
enorme satisfação ter você aqui comigo, você
irá conhecer qual a missão estabelecida por
Deus, para a mulher no encabeçamento do lar,
você verá o poder que foi lhe dado por Cristo, e
o que acontece com a vida da  mulher sábia,
que busca ao Senhor com empenho,
entendendo seus valores , abrindo a sua visão,
com fé e Sabedoria para mudar a sua vida te
mostrando a importância de não tentar mudar
o seu Parceiro, mais dá o primeiro passo
transformando você, lhe mostraremos qual
profissional você poderá contar para te ajudar
nessa missão, fazendo isso você poderá
transformar a sua casa fracassada, em um lar
abençoado e Feliz.

Introdução



 Todo indivíduo dessa terra deveria 
 entender a sua missão dentro da
vontade de Deus para com sua vida ,
se todos entendessem e cumprissem
o seu Propósito  obedecendo a Deus,
não teríamos tantos lares destruídos,
tantas famílias fracassadas não
veríamos, tantas pessoas sofrendo
em seus relacionamentos . 

 Talvez você  nunca parou para
pensar sobre sua missão dentro do
lar segundo a  vontade de Deus, ou
nem imagina que assim como Deus
fez com o homem  determinando o
seu  papel, tendo que ser provedor ..
ele deu a você mulher, uma grande
missão. 
E você sabe qual foi a função que
Deus determinou para você dentro
do lar, segundo a vontade dele?
Aqui vamos falar sobre isso ,e
também terá  as  orientações
necessárias para você  evoluir
iniciando seu processo de mudanças
fazendo a vontade de Deus, e
transformando o seu lar em um lugar
harmonioso .

E - B O O K



Um dia resolvemos nos casar e
somos agraciadas por Deus com um
projeto abençoado chamado família.
Um lar por sua vez é constituído por
duas partes, o homem e a mulher,
cada um Deus deu uma missão, a do
homem e de ser o cabeça do lar, deu
também a responsabilidade de
amar(honrar) a sua esposa, sendo ele
também o provedor o responsável
por trazer o mantimento pra sua
casa com o fruto do seu trabalho.

Hoje em dia  a maioria das mulheres
por reconhecer o seu papel, ela tem
uma visão ajudadora ela reconhece
que pode ajudar manter a casa
financeiramente e isso é ótimo! O
homem reconheçe que pode ajudar a
sua parceira nas atividades da casa
ou seja um ajudando o outro e isso
também tem feito com que muitos
relacionamentos sejam uma benção.

UM LAR HARMONIOSO E
CONSTRUIDO POR
PESSOAS QUE SE
AMAM, E RECONHECEM
O SEU PAPEL.



 Quando você junta e coloca em
prática esses três ingredientes, você
não pode ter dúvidas Que seu
relacionamento está indo de
encontro a felicidade e o seu Lar terá
paz, Existem muitos pontos
necessários mais todos eles estão
relacionados a esses três citados  Se
você ama o seu cônjuge,  você tem o
sentimento mais lindo que existe, o
amor, ele provém de Deus. 

Três principais
ingredientes    
O que não pode faltar
em um lar harmonioso. 

Cumplicidade é um apoiar o outro
nas tomadas de decisões sem
interferências nas ideias, com um
diálogo aberto sem críticas,
respeitando as diferenças, e um
mostrando ao outro o melhor
caminho, andando sempre na
mesma direção, fazendo do seu lar
um lugar de paz.

O respeito e algo crucial, vocês irão
precisar ouvir um ao outro sem
julgamentos ou críticas, expondo
seus sentimentos, acolhendo um ao
outro de forma que se sintam
valorizados, amados dentro da
relação.   

AMOR ,CUMPLICIDADE e
RESPEITO

 



     
Vários fatores influenciam para uma
boa ou mal convivência de um casal
em sua vida cotidiana. As nossas
atitudes elas refletem na forma em
que vivemos .
 As circunstâncias do mundo em que 
 vivemos, naturalmente elas nos
influenciam a nos aproximar de Deus
para termos uma vida tranquila.
Todavia  para te ajudar tomar as
melhores decisões e resolver os
problemas que estão afetando seu
relacionamento, existem os
Especialistas da saúde e bem-estar do
casal, que são capacitados para fazer
você encontrar a sua felicidade em seu
relacionamento e em sua vida sexual . 
O que dificulta para uns é não saber
que existe esse profissional e para
outros é apenas a preguiça de cuidar
do relacionamento, o que é pra ser
prioridade acaba ficando pro último, e
muitas vezes quando nos procuram é
porque já estão exaustos, ponto de se
separarem.
E preciso você saber que algumas
atitudes precisam mudar, Você precisa
descobrir o que está errado e ir a busca
de 
solucioná-los !
Às vezes também acontece de nos
acomodar, talvez movidos pelo nosso
ego, ao invés de lutarmos para
melhorar, somos movidos de encontro
ao fracasso .
 Os dois precisam mudar seus
comportamentos, aderir bons hábitos,
mudar as rotinas ruins por rotinas
boas, os diálogos que são
extremamente necessários eles
precisam acontecer, A falta de diálogo
no relacionamento contribui
significativamente para que seu
relacionamento vá de ladeira a baixo.
 

 
Na maioria das vezes ficamos
estacionados em uma garagem de
problemas e debruçados em uma
janela de espera, para ver quem dos
dois irá tomar a iniciativa em  dar o
primeiro passo, chamar para
conversar, o medo da reação do
parceiro e um fator predominante em
alguns relacionamentos, já ouvi
muitos  dizerem:
- Ah eu não chamo para conversar
porque se chamar é uma briga!
Certamente depois acabam brigando
do mesmo jeito, porque quando não
conversam, é cada um por si, e
acabam fazendo as coisas do seu jeito,  
cometem erros graves que afetam
diretamente o casal, e daí é confusão
na certa! 
Quando nenhum dos dois toma a
iniciativa de mudar, de melhorar, de
detectar o que está faltando, de listar
esses problemas e concertarem
dialogando, a tendência e chegarem
ao divórcio!

Porque as vezes tendemos
viver em um relacionamento

sem diálogo? 



Vamos descobrir o seu papel? 
Já falamos do papel do seu cônjuge
agora falaremos dessa mulher que
Deus o formou, e deu a missão de
fazê-lo de sua casa, uma casa de
benção. Você já ouviu falar que “Ao
lado de um grande homem tem
sempre uma grande mulher?  Sim,
acredito eu, que essa frase foi criada
por alguém que entendeu que Deus
criou o homem, depois a mulher
,Deus entendeu que o homem não
conseguiria resolver tudo sozinho, a
mulher foi feita pra ser a sua  
 auxiliadora, conselheira, parceira
,amiga cumplice ,enfim.
 O papel da mulher e ter visão e
sabedoria para transformar o que
poderia ser grandes problemas em
seus maiores testemunhos. 

A MULHER E A SUA
MISSÃO.

MULHER QUE OBEDECE A DEUS 
Ela não conta os seus problemas pra
qualquer pessoa, Primeiro ela entra
pro quarto e fala com Deus, se é algo
que ela não consegue resolver sozinha
ela busca ajuda de um Profissional,
ESPECIALISTA DA SAÚDE E BEM-ESTAR
DO CASAL ,E encontra os caminhos
necessários para transformar a sua
vida e o seu relacionamento !



BUSCANDO
TRANSFORMAÇÃO.

Como você irá conseguir 
 transformar o seu lar, muitas vezes
cheio de problemas cheio de
imperfeições? Como ser forte diante
as adversidades, se manter-se calma
e serena se você deve ter uma
personalidade forte, não suporta ver
coisas erradas. 
O marido chegando tarde, muitas
vezes briguento ,incompreensível ,
seus filhos indo para um caminho
que não é do desejo do seu coração
,filho desobediente, vida financeira
desestruturada ,vida sexual
destruída, ninguém se elogia mais,
nem ele nem você , as brigas são
constantes vocês se agridem com
palavras ,enfim, você percebe que
seu esposo não tem alegria em
voltar do trabalho pra casa, quando
vem, vive confinado dentro de um
quarto ou vai ao encontro dos
amigos nos bares constantemente,
ou seja ele se sente mais feliz em
ficar com terceiros do que dentro de
casa com você e seus filhos .Se você
tem se visto diante desses e outros
cenários dentro do seu lar, as
pergunta são:

1- O que você tem feito
para mudar essas
situações?

2- Qual tem sido a sua
visão como mulher sábia
dentro do seu lar?



Na maioria dos relacionamentos
afetados pelos  problemas
dificilmente o marido irá tomar a
iniciativa de mudar, e porque?  A
resposta é Clara, ele não está 
 enxergando o problema, e se
estiver, está olhando com
naturalidade, normal, embora
alguns sejam diferentes, isso faz
parte da natureza do homem, isso
mesmo quando o homem  vim
perceber que o relacionamento dele
está com problemas certamente
você já mandou ele ir dormir no
sofá ou na casinha do (dog), ele não
está atento aos problemas no
relacionamento porque ele está
ocupado, trabalhando, pensando
sempre como irá   trazer o sustento
da casa ,pensando no problema do
filho, no jogo do futebol... E é
normal, Mais o que muito admira
em muitas mulheres ,elas não 
não fazem absolutamente nada
para mudarem seus
relacionamentos, nem para
prevenir de possíveis problemas.
Muitas deixam para tentar uma
reconquista quando não tem mais
jeito o cara já está até com outra.
porque não previne antes de
remediar porque não cuidar dos seu
relacionamento? 

 Ei  mulher ! existem
tarefas dentro do lar
que é de exclusividade
sua , existem altitudes
dentro do seu seu
relacionamento que
cabe a você acordar
pra vida, procurar
identificá-los e resolvê-
los junto ao seu
parceiro.

Não se esqueça de
consultar um

Especialista da saúde e
bem - estar do casal, é o

profissional que pode
transmitir seus

conhecimentos, te
fazendo enxergar

problemas que
possivelmente sozinha 
 você  não conseguirá 

 identificar e nem
resolvê-los.

 

"Mulher Sábia", agora você
poderá colocar em prática a sua
missão, deixada por Deus,  para

ter um lar abençoado e feliz
juntamente com sua família!   



Onde você tem colocado o
desejo de Deus dentro do seu

lar?
 
 

Enquanto o seu EU falar mais alto
do que a vontade de Deus dentro
da sua casa, ou seja enquanto você
não decidir descobrir o que precisa
ser mudado, lista-los e buscar se
transformar em uma pessoa
melhor, tudo o que você fizer pode
significar em nada, ou em
fracassos, porque as coisas não vão
melhorar se você não colocar Deus
sobre todas as coisas.
 A vontade de Deus é que você
mude esse seu jeito muitas vezes
arrogante, cheia de manias, suas
mentiras para com você mesmo,
para com seu cônjuge, para com
seus filhos, como tem sido o seu lar,
e sua vida conjugal?

Sempre que nos vemos em
situações frustrantes, nos 
 perguntamos, o que acontece
conosco? Às vezes nos queixamos 
 de falta de sorte, ficamos o tempo
todo procurando culpar alguém, na
maioria das vezes sobra para o
cônjuge ou para os filhos, isso é o
início de problemas sérios.

Talvez as circunstâncias tenha lhe
feito cega espiritualmente, você
não tem enxergado com a
verdadeira visão de Deus, ou seja
com os propósitos de Deus, com a
vontade dele para sua vida ,você
tem procurado fazer a sua vontade
,talvez  você tem dito ,para seu
esposo, Eu quero assim, EU quero
isso, ou aquilo do meu jeito. se não
for assim  Eu vou fazer isso ou
aquilo, você tem se tornado uma
pessoa abusiva diante certas
situações, eu te pergunto;
  

A vontade de Deus é que você
comece refletir aí dentro de você,
se perguntando, Quem é você para
o seu cônjuge? você realmente é a
mulher que ele gostaria de ter ao
lado dele diante as suas altitudes
comportamentais?    
vamos entender o seu cenário.  
 Cada pergunta, tire alguns
minutos para reflexão, fazendo
uma auto análise dentro do seu
cenário vivido.

Não colocar Deus no centro
da sua vida é o que

realmente  impede de você
quebrantar o seu coração

fazendo de você uma
pessoa melhor.



Você tem buscado a Deus em
orações e pedido proteção para
o seu  relacionamento?
Quais rumos está tomando o
seu relacionamento?
Vocês tiram tempo pra vocês
sair somente os dois conversar,
sem a presença dos filhos?
Como está o diálogo em seu
relacionamento?
 O que tem acontecido em seu
relacionamento tem deixado
sua família feliz?
Que nota seu cônjuge tem de
dado para o seu papel como
esposa?
A vida sexual do casal como
anda? 
A vida financeira, costumam
fazer um planejamento
financeiro para evitar conflitos?
Vocês conversam sobre
sexualidade, expondo seus
pontos de vista, seus desejos
respeitando um ao outro dentro
dos seus limites?
O que você tem feito para seu
relacionamento mudar para
melhor?
Você perdoa o seu cônjuge, ou
você é uma pessoa vingativa?
Você te buscado ajuda de um
profissional Especialista da
saúde e bem está do casal?

A mulher Sábia segundo o
coração de Deus ela vive
exercitando a fé, Tem Altitude,
Ela assume as suas
RESPONSABILIDADES.
 



Saiba que um relacionamento
fracassado não foi o que Deus
planejou para você, a vontade de
Deus para a sua vida e algo
diferente de tudo que você está
vivendo, Deus quer que você tenha
um lar abençoado uma família
estruturada e feliz, um esposo
apaixonado por você e você por
ele, mesmo sabendo dos seus
defeitos, e você os dele mas vocês
seguirão se respeitando e se
amando.
 O mundo pode ver o seu
relacionamento como um fracasso,
mais Deus não. 
Nada acontece por acaso, se você
está lendo o meu livro tenha
absoluta certeza que Deus está te
convidando a mudar algo de errado
em você, assuma suas
responsabilidades como mulher do
lar, transformando seu
Relacionamento em algo tão
especial, que lá na frente vocês
possam está abraçadinhos
relembrando os bons momento e
sendo gratos a Deus por cada
esforço !
Saiba que a partir da mudança
interior, você terá sabedoria para
conduzir o seu lar , forças, fé para
buscar harmonia para dentro do
seu casamento não importa como
ele esteja hoje, você saberá
conduzir segundo a vontade de
Deus, para que haja transformação
em seu esposo em seus filhos...

O que Deus preparou
para você.



Praticando a
sua missão.

PROVÉRBIOS  14: 1, A mulher sábia
edifica a sua casa; mais a tola
destrói com suas próprias mãos. 

Esse versículo chama a atenção da
mulher para seu papel, e ao mesmo
tempo para sua responsabilidade,
em buscar sabedoria para assumir
o encabeçamento do lar. Uma vez
que você está casada ou em uma
união estável, você tem a real
consciência que sua família
depende de você, ela é um presente
valioso.

A mulher sábia tem suas virtudes e
usa elas a favor do seu
relacionamento e para com sua
família, e não somente faz bem ao
seu cônjuge, mais ela tem o poder
em suas mãos de transformar um
lar fracassado em uma família
abençoada!
Porém sabemos que pra você
chegar a um nível de aprendizado,
para montar a sua estrutura de
valor e de autoconhecimento para
conduzir o seu relacionamento
você terá que  ir a busca de
conhecimentos.

A ajuda de um profissional 
ESPECIALISTA DA SAÚDE E BEM -
ESTAR DO CASAL VAI TE AJUDAR A
ENCONTRAR A SUA MISSÃO!



A Bíblia retrata
Abigail como uma
mulher de bom
entendimento e
formosa, ou seja,
dotada de
sabedoria e beleza.
(I Samuel 25:2,3).

  
  Dentro da bíblia não existe um
manual nos orientando passo a
passo como devemos fazer para
termos um lar feliz, Temos que nos
encher da essência de Deus, para
entendermos o nosso papel.
Quando lemos a palavra de Deus
nos espelhamos nos grandes
exemplos de algumas mulheres lá
citadas e podemos seguir os seus
exemplos, trazendo para nossa
mente o que Deus espera de nós.
Mas quando não buscamos a
transformação das nossas vidas,
aprendendo os valores e seguindo
os princípios de Deus, a vida nos
ensina a aprendemos viver de
forma dolorosa, com grandes
problemas e até grandes perdas. 



Pense comigo!
-Quantos relacionamentos não
foram e serão destruídos! 
Quantas famílias não são
desestruturadas, por falta de
conhecimento por não trazer a
presença de Deus para suas vidas,
por não saberem distinguir o certo e
o errado, e acabam pagando um
preço grandioso.
 As vezes por não saberem da
existência de um  profissional que
possa, ajudar a descobrir seus
possíveis problemas! 
 E resolvê-los
 ouvindo, orientando fazendo com
que você alcance seus resultados
para uma vida melhor junto a sua
família ! 

Entender um relacionamento  é
muito simples, ou você aprende com
alguém te ensinando ou vai
aprendendo com seus erros, quando
podemos consertar, e quando não
conseguimos mais?
  Somente quem quebrou a cara de
verdade em um relacionamento
ruim ou fracassado, por não ter sido
uma pessoa melhor, por não ter se
doado mais, por não ter feito mais,
somente essa pessoa pode ter
dimensão do estrago que é, não
saber conduzir uma família ou ser
insensata, destruir o lar com suas
próprias mãos.

Não espere passar pelo
fracasso, você pode

ser  ser feliz hoje! 



Isso mesmo, fecha a porta do seu
quarto e fala com Deus, na maioria
das vezes você pode imaginar, eu
não preciso orar porque Deus
conhece meu coração, ele já sabe o
que eu preciso! Isso de fato é
verdade ele te conhece sim, mais ele
quer te ouvir, você precisa ter um
coração grato, ou seja abrir sua boca
e agradecer, você precisa se conectar
com Deus, mesmo ele sabendo tudo
sobre você, até mesmo o que você
vai pedir, a oração ela nos aproxima
de Deus, nos faz íntimos dele,
quando oramos com fé, ele nos ouve,
e nos responde, exercite sua fé não
peça sem fé, olha o que sua palavra
fala em Hebreus 11.6 "Sem fé é
impossível agradar a Deus, pois
quem dele se aproxima precisa crer
que ele existe e que recompensa
aqueles que o buscam." 
 

A fonte da sabedoria.
Quando eu falo em fonte da
sabedoria parece difícil entender,
mas é muito fácil saber onde
encontrá-lo, vamos lembrar o que
está escrito em 
"(Pv 8:12), Eu a sabedoria, habito
com prudência, e acho a ciência dos
conselhos."
 Você pode perceber onde encontrar
a sabedoria?
 A sabedoria vem de Deus, ele é a
sabedoria, então a fonte, é o próprio
Deus, e qual a forma de encontrá-lo? 
falando com ele!   

 Ore ao Senhor



Se você for mãe você irá me entender 
 facilmente:

- Você tem dois filhos, o amor que
você sente pelos seus filhos é
incondicional, tem um deles que é
mais espontâneo, tudo que
acontece na vida dele, ele fala com
você, ele está sempre pronto para
te ajudar, quando ele não está
perto de você , naturalmente você
sente falta do diálogo, da presença
física, aquele filho te alegra, ele
certamente obtém sucesso na vida
porque ele não não erra tanto, pois
sempre tem a mãe por perto pra
orientá-lo!
 Já o seu outro filho é mais
reservado, não se atenta em te
ajudar, ele não te escuta, faz as
coisas do jeito dele, sempre se
envolve com pessoas erradas,
procura está mais longe possível,
porque fala que não gosta de estar 
 perto da família, enfim, ele é visto
como filho desobediente...  Você
não deixa de Amá-lo por ele ser
diferente,  evidentemente você terá
mais intimidade com o seu filho que
está mais próximo a você. 
Mais você gostaria muito que esse
filho distante, fosse igual ao seu
outro filho, ou ao menos que ele
consultasse você em suas tomadas
de decisões porque em algum
momento ele iria lhe ouvir. 
Com esse Exemplo quero que você
entenda ,Deus ele tem muitos
filhos, porém nem todos são
íntimos, nem todos falam com ele,
não procuram saber qual a vontade
dele, não se aproximam dele ... 
   

Que tipo de filha você
tem sido para Deus ?
Apenas filha, ou filha

íntima ?



Você pode está se vendo apenas
como filha, está vendo que  seu
casamento precisa de mudanças,
está ai Pensando. 
-Está tudo errado em minha vida, e
em meu relacionamento, Deus sabe
que meu cônjuge precisa mudar, ele
sabe que a paz necessita reinar
dentro do meu lar.
 Enfim, Deus sabe, ele ver, mas na
maioria das vezes ele nem vai lá
perto ele fica de longe observando,
sabe por que? Por que ele não foi
convidado para está dentro da sua
casa, você nunca lembra dele, quer
resolver as coisas do seu jeito, e no
dia que você lembra de chamar por
ele, e porque a corda está frouxa os
problemas já estão te tirando a sua
paz, as brigas estão demais os
problemas com os filhos, ou seja
você só lembra de Deus, de falar
com ele quando você foi ameaçada
de morte pelo seu marido, ou por
alguém.
Deus é tão bondoso, tão
misericordioso que ele vai te pegar
no colo te livrar te proteger. Mais do
dia seguinte, quando a tempestade
se acalmar, você simplesmente
esquecerá dele novamente! Você
vive como se estivesse enganando
Deus, indo ao encontro dele apenas
quando sua vida ou seu
relacionamento ou sua família está
um fracasso! Cuidado!! com Deus
não se brinca.
Se atente para sua aproximação
com Deus , a sua intimidade com ele
é algo que tem que ser prioridade
em sua vida.



Procure  consultar  um
Especialista da saúde e bem-
estar do casal. Esse
profissional é o mais adequado
para te ajudar na
transformação do seu
Relacionamento!
 Para você entender a eficácia de um
Especialista, eu irei fazer um breve
relato da história de uma jovem que
chegou em meu consultório buscando
ajuda. Ela estava vivendo um
relacionamento abusivo, sofrendo
bastante angustiada, ela era
impedida de contar para a sua família
os abusos que sofria pelo parceiro e
não tinha coragem de contar pra
nenhuma das suas amigas as suas
dores, alguém indicou o meu
trabalho, assim que chegou em meu
consultório, através de um diálogo
tranquilo, com profissionalismo e
respeito ela foi ouvida e orientada no
que fazer, hoje vive uma nova
realidade de vida.

 

Aqui você irá conhecer algumas
formas de atendimento que nós

profissionais Especialistas,
usamos para melhor lhe atender .

 

ATENDEMOS EM CONSULTÓRIO FISÍCO. 

ATENDEMOS EM  CONSULTÓRIO
VIRTUAL.

ATENDEMOS EM HOME CARE, OU SEJA O
PROFISSIONAL VAI ATÉ VOCÊ.
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Muitas vezes estamos em um
relacionamento, buscamos uma auto
transformação em nosso parceiro, o
nosso desejo é que ele nos faça feliz,
e muitas vezes  sem percebermos
nos encontramos em uma zona
confortável dentro do nosso ego .
 Isso porque agimos de acordo os
nossos desejos e limitações, na
maioria das vezes com uma
promessa dentro de nós! “Se ele
mudar eu mudo’’ isso geralmente
gera em nós expectativas de que o
outro dê o primeiro passo e não nós!
Porque não tomamos a iniciativa em
mudar as nossas atitudes?  
Só sabemos enxergar o cisco que
está no olho do outro, a pergunta é;
 -Como esperar das pessoas o que
não transmitimos? 
  

Vamos entender 
 porquê você
ainda está
vivendo em uma
zona de conforto. 

Contudo você pode imaginar, um
relacionamento é constituído pela
doação de ambos com igualdade
eu digo que essa doação essa
entrega tem que ser feita de 100%
por cada parte, vindo a um ser
responsável pela felicidade do
outro! 



Você merece ser amada, valorizada,
Não pense em momento algum que
você não irá ser feliz, achar que você
pode se doar e ele não, aqui quero te
mostrar a importância de dar o
primeiro passo, reconhecendo o seu
papel de esposa, de mulher
ajudadora, auxiliadora ou seja
fazendo a sua parte, buscando a
vontade de Deus para sua vida e
automaticamente trará paz para
dentro do seu relacionamento,
sendo a coroa do seu cônjuge.

 
Como mulheres sábias não devemos
esperar que só seremos felizes com o
que o outro nos proporciona.
 A nossa felicidade e um estado de
espirito, e  deve está sempre dentro
de nós, devemos fazer a nossa parte,
nos doando sendo nossa melhor
versão, com objetivos de transmitir
felicidade, harmonia dentro do
nosso lar, essa é a sua missão!

PROVÉRBIOS 12:4
 “A MULHER VIRTUOSA É A

COROA DE HONRA
PARA SEU MARIDO ,MAS A

DE ALTITUDES
VERGONHOSAS,É COMO A

PODRIDÃO NOS OSSOS DELE "



-Esperamos  amor
-Esperamos cuidados 
-Esperamos mais diálogo 
-Esperamos mais compreensão 
-Esperamos compaixão 
-Esperamos paz 
-Esperamos empatia 
-Esperamos perdão 
-Esperamos mudanças 
-Esperamos e esperamos ... E
porque esperamos? 
Naturalmente somos movidos por
mudanças, necessariamente em
um relacionamento elas vão
acontecendo os dois vão se
descobrindo dentro da relação e
tendem conviver e respeitar as
diferenças de cada um, mas somos
muitas vezes comovidos por uma
crença que  podemos Alterar as
características do nosso parceiro,
trazendo ele mudado
,transformado para nossa
realidade ,para o nosso mundo,
naquilo que acreditamos ser o
certo. 

PONTOS
ESPECÍFICOS QUE

ESPERAMOS
MAIS DO  NOSSO

CÔNJUGE.

Simplesmente queremos está 'felizes',
e verdadeiramente devemos estar,
Queremos fazer valer a pena a nossa
escolha, mas na maioria das vezes
esquecemos que também e
responsabilidade nossa, fazê-lo feliz, e
para fazer alguém feliz, devemos está
feliz, esse sentimento tem que está 
 definitivamente dentro de nós.
 

Acredito eu que a tentativa de mudar
alguém para ser melhor é uma altitude
"valida "dentro da possibilidade de ajudá-
lo, mas irá depender de que forma isso está
sendo feito e até que ponto está sendo
aceitável pelo parceiro.

As altitudes de mudanças forçadas
sobre o parceiro, vem com uma
espécie de  cobrança e pressão, e são
elas na maioria das vezes os fatores
responsáveis pela maioria dos
relacionamentos fracassados. Onde
não se obtém sucesso em suas
tentativas.



A TRANSFORMAÇÃO QUE
O SEU CÔNJUGE PRECISA

PODE SER VOCÊ!
 Já entendemos que não vale a pena
querer mudar o outro. você já viu
alguém falar; 
 -Fulano, só Deus para mudar, Saiba
nem Deus muda o indivíduo quando
ele não quer. As vezes não movemos
um dedo para sermos vistos pelo
nosso parceiro como uma pessoa de
valor, as vezes você é chamada de
dona encrenca o tempo todo e
porque hein? Isso mesmo parece ser
sem sentido, mas quando buscamos
a mudança primeiro em nós, a
transformação em nós, chamamos a
atenção do nosso parceiro. 
Esperamos mais amor, e natural que
queremos ser amadas, valorizados e
temos que ser, não aceite menos do
que você merece, mas comece
mudando você! Se faça algumas
perguntas para essas mudanças. 

- Será que eu estou me doando? 

- O que eu tenho compartilhado
dentro do meu relacionamento?

- Será que estou amando o meu
cônjuge a ponto dele se sentir
amado?

- Falar que ama é muito fácil, mas
será que minhas  atitudes
demonstram isso?

-será que eu não tenho sido uma
esposa egoísta, e não tenho
procurado alimentar os meus
desejos e esquecido de ser uma
pessoa melhor? 

-O que eu tenho feito dentro do meu
relacionamento para melhorar?  

-Você é daquela pessoa que ao invés
de dar o primeiro passo em ser

melhor, você cobra o tempo todo
dele? 



LEMBREM-SE,  CONSULTAR UM 

ESPECIALISTA DA 
SAÚDE E BEM-ESTAR DO
CASAL
É PRIMORDIAL ,  TANTO PARA TE
AJUDAR A DETECTAR POSSÍVEIS
PROBLEMAS QUE ESTÃO AFETANDO
SEU RELACIONAMENTO TANTO NA
RESOLUÇÃO DOS MESMOS.  



Vamos identificar alguns
conflitos recorrentes que
podem indicar que vocês
estão caminhando para o
fim, saiba  que depois de
você identificar, necessita
mudar!
Você está marcando seu
relacionamento por ameaças ou
chantagens emocionais?
 Exemplo: se você for para tal lugar,
ou fazer algo ou não comprar aquilo
pra me, eu não lavo, não passo, não
faço comida ...
Você tem se privado de ir ver a
família dele com ele.

Você não tem feito as necessidades
básicas de uma dona de casa ou se
tem feito, faz o básico do básico,
somente para não vê-lo feliz por
achar que ele não merece estar feliz
por alguma altitude dele, que você
não gostou?
  
Você não faz as coisas que o deixam
feliz, como está com ele na casa da
família, sair para um passeio juntos
sozinhos para curtir algo a dois.
Você quando vai a um passeio
prefere ir sozinha.
Você tem recusado dormir junto
com seu parceiro;
Não tem relação sexual com seu
parceiro, muitas vezes por causa de
pequenas brigas ou até mesmo por
palavras desnecessárias lançada,
por ele em um momento de fúria. 
Isso são fatores parecidos normais,
mas tenha cuidado, pois podem ser
altitudes desastrosas!  Esses
conflitos iniciais são o começo de
uma separação ou indícios de
sofrimento contínuo.



 Você identificando eles, saiba que
precisa listá-los e ir resolvendo
cada um conforme as suas
necessidades, toda separação teve
um início de comportamento que
por sua vez julgamos, ser coisas
bobas, todas essas "bobagens" vão
desconstruindo os sentimentos os
valores, o tanto faz vai chegando e
quando você se der conta está
diante do juiz assinando os papeis
do divorcio.
Não veja normalidades em
problemas que estão afetando o
seu relacionamento, dê o primeiro
passo, mudando você, não se sinta
só procure conselhos, ajuda de um
Especialista da saúde e bem estar
do casal.

 mude seu jeito de pensar, sua
forma de agir, mude primeiro por
você, para você se sentir uma
pessoa melhor, não somente para
que possa ser vista pelo seu
parceiro! 
Mude, pelos seus valores! Porque
certamente serão eles que te
aproximarão de Deus .

PORQUE VOCÊ NECESSITA
MUDAR.

Para você olhar para o seu passado
e lembrar do quanto você evoluiu o

quanto você progrediu como ser
humano ,como mulher de valor,  

 Não brigar por qualquer coisa,
ouvir mais o seu parceiro, chame

ele para conversar em um
momento que ele estiver sempre
calmo, Tenha sabedoria, aprenda

driblar os problemas,  e importante
você ir resolvendo os problemas

por vez, com muita calma, diálogos,
e respeito pelo seu cônjuge. 

O que você precisa mudar que às
vezes você não percebe?
Seus hábitos, sua rotina, transformar
sua rotina ruim em uma rotina boa.
Comece Cuidando mais de você,
quando cuidamos mais de nós, temos
tendências a cuidar melhor dos
outros!
 Uma mulher transformada ela tem
bons hábitos, todos os dias cria
rotinas boas, para o seu dia a dia, não
pensando somente nela mas no bem
estar de toda família.



* Ela determina metas para
alcançar seus objetivos.
 Exemplo: uma mulher
transformada por Deus ela ORA,
ela busca ao Senhor em oração e
perseverança, na primeira hora
do dia assim que ela acorda ela
dobra os joelhos e fala com Deus
ela entrega o dia dela nas mãos
do Senhor e confia!
* Ela transforma todas as rotinas
ruins por rotinas boas Exemplo:
ao invés de discutir com o marido,
ofendê-lo por ter chegado fora do
horário, ou por não ter comprado
algo de extrema necessidade para
dentro de casa..., ela chama ele
para conversar em um horário
que ele esteja calmo, em um local
tranquilo longe dos filhos,
somente os dois e praticam juntos
o diálogo, o que uma boa
conversa não pode resolver? Isso
parece não ter importância, mas a
maioria dos relacionamentos
terminam porque o casal ao invés
de preferirem o diálogo preferem
brigas!

HÁBITOS DE UMA
MULHER

TRANSFORMADA PARA
TRANSFORMAR O SEU

LAR.   



*A mulher transformada :Ela não
briga, não humilha, não ofende, não
critica!
*A mulher transformada: Ela busca
saber o porquê das coisas erradas
que estão acontecendo nesse
relacionamento. Isso mesmo,
procure os porquês e comece você
mudando sua postura como esposa,
como mãe, através de diálogos,
entendendo suas necessidades,
apoiando o seu cônjuge!  
 
 *A mulher transformada: Ela é
educada, fala com mansidão, confia
nela . Sabe aquela frase comum que
diz “eu confio no meu taco” se ame
todos os dias ao ponto de você
transparecer sua autoconfiança
juntamente com sua fé, crendo que
as adversidades encontradas em seu
relacionamento não é maior que o
seu Deus.
Lembre-se ter auto confiança não e
sair atropelando seu parceiro
jogando na cara dele que se ele não
mudar você irá arranjar outro
porque você tem potencial, isso ele
já sabe, que se não fizer por merecer
vai perder a esposa e lá na frente
Deus irá abençoar ela com um outro
varão, mais você não precisa falar
ok?
A autoconfiança consiste em confiar
em si, ter fé em Deus que você irá
ser uma pessoa melhor, irá se
atentar com sabedoria para
edificação do seu relacionamento, e
do seu lar. 



(Provérbios 12:4) diz que a
mulher sábia ela trata o marido

com respeito e admiração, sendo
sempre sua parceira e

auxiliadora. Ela não trai seu
marido, não o compara com

outros homens e muito menos o
ridiculariza, mas sempre o elogia,
mostrando interesse pelo que ele

pensa e faz, e acima de tudo, o
ama com o amor de Deus..



Convide o seu parceiro para orar
com você, mesmo correndo  risco de
receber um não ou um sim, fale que
você está mudando porque você
entendeu a sua missão dada por
Deus ,e a partir de hoje quer ser
uma nova mulher, uma mulher que
trague harmonia para o seu lar e
você quer da inicio a sua nova vida
buscando ao Senhor juntamente
com ele, Ore pela sua família que é
o projeto mais lindo que Deus o
criou. Mesmo que ele não aceite
orar com você mais convide-o com
amor! 
Buscar a Deus juntos, parece não
ter importância mais o casal que
busca a Deus de joelhos,
permanecem de pé diante de
qualquer adversidade! Mas se ele
não entender que precisa orar com
você, ore só, e consagre seu esposo
ao Senhor ,seja uma benção na vida
dele , pois um dia ele estará de
joelhos juntamente com você!
Creia.
 

Ore com ele 

 Lembre-se 
É  importante falarmos com Deus, isso

contribui  para nossa vida pessoal e
espiritual, buscarmos sermos íntimos de

Deus! "Deus quer ser convidado para estar
conosco, ele não é intruso, não vai ande

não é convidado, Então ORE  busque
direção dele .



*Toda pessoa de sucesso ela tem
alguns hábitos, ou seja algo que ela faz
diariamente ou constantemente para
para o seu desenvolvimento que
contribui significativamente para sua
vida! 
olhe para você e pense!
- O que eu necessito fazer para me
sentir melhor? Comece cuidando do
seu corpo, da sua mente ...
Assim que acordar todas as manhãs 
 fale  com Deus! 
*Busque exercitar a fé! Sem fé é
impossível agradar a Deus, pois quem
dele se aproxima precisa crer que ele
existe e que recompensa aqueles que o
buscam. Hebreus 11:6 

*Escute ou algo que te encha de paz,
sugiro louvores, músicas que tenham
letras que preencham a sua fé ,que te
aproximam de Deus no Youtube
existem várias Playlist gospel 
 edificantes! 

*Ouça todos os dias, Dica do

Especialista,  podcast sobre

relacionamento e sexualidade

que irá te ajudar em seu processo.

procure no telegrama por 

“Dica do Especialista logo irá

encontrar, lá damos dicas todos

os dias, além de consultas

gratuitas!

HÁBITOS DE UMA
MULHER

TRANSFORMADA.

ACESSE A PÁGINA
OFICIAL E

CONTEÚDOS
EXCLUSIVOS

https://www.especialista.site/especialista/ivonete-cerqueira
https://www.especialista.site/especialista/ivonete-cerqueira


Exercite-se 
*Faça atividade física!
 Não gosta de ir à academia,
faça  caminhadas, exercícios
aeróbicos ao ar livre, ou em
casa, a atividade física é
essencial para a nossa saúde.

Os médicos afirmam que
quem se movimenta vive
mais! A tua saúde será outra,
seu desempenho físico para
realizar suas atividades
dentro de casa será outro,
você estará mais feliz, seu
desempenho sexual e tudo
muda pra melhor!

* Se alimente com comidas
de verdade, coma frutas,
legumes ,verduras, beba
bastante água, se não
consegue sozinha uma
mudança em seus hábitos
alimentares, busque ajuda de
um profissional nutricionista!



SEJA VOCÊ A MUDANÇA QUE SEU
RELACIONAMENTO PRECISA ,A MUDANÇA QUE
SEU CÔNJUGE PRECISA, A MUDANÇA QUE SUA

FAMÍLIA PRECISA!
 O SEU LAR PRECISA DE HARMONIA ,NECESSITA DE

PAZ !
SEJA VOCÊ RESPONSÁVEL PELA SUA HISTÓRIA,

CONSTRUA ,RECONSTRUA, CRESÇA EM
CONHECIMENTO E ENTENDIMENTO.

SEJA DEPENDENTE DE DEUS, ORE ,TENHA FÉ
,ESPERE , DEUS IRÁ TE ABENÇOAR !

ESPERO PODER TER TEAJUDADO VOCÊ, CONTE
SEMPRE COMIGO ! 

VOCÊ MERECE TER  UM RELACIONAMENTO 
 FELIZ !



Sou Ivonete Cerqueira , Especialista da saúde e bem-estar
do Casal , líder em oratória ,idealizadora de projetos sociais
Evangelístico Cristão , Especializada em Resgate e
transformação de relacionamentos ,técnicas e dinâmicas
para casais ,gatilhos da sexualidade , Âncora do podcast
dica do especialista ,presente em 34 países . Sou
apaixonada por ver famílias restauradas e Felizes hoje
atuando como ESBC- Especialista da saúde e bem estar do
casal, meu objetivo é educar ,ensinar casais a ter o
relacionamento e vida sexual que sempre sonhou ,
Trabalho ouvindo , ensinando ,através de técnicas e
dinâmicas para pessoas que buscam aprender a se
relacionar melhor ,mim conectando com a necessidade de
cada um em duas áreas distintas , no relacionamento e na
sexualidade do casal. 
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