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Introdução 
 

Não foi por acaso ou coincidência, que esse pequeno, mas poderoso livro, chegou até você. Deus ouviu 

seu pedido de socorro por causa do dilema em seu casamento. Ele predestinou esse ENCONTRO 

DIVINO para te dar as RESPOSTAS que você precisa tão desesperadamente nesse momento! (Se você 

não estiver em uma crise em seu casamento, mas conheça alguém que esteja e tem andado preocupada 

com essa pessoa, em como você poderia ajudar, então leia, Deus está te mostrando o caminho.) 

 

Eu sei e compreendo o que você está passando!!! Não importa o que os outros tenham falado, seu 

casamento NÃO está sem esperanças!! Eu SEI, após onze anos de ministério, que Deus é capaz de 

restaurar QUALQUER casamento, especialmente o SEU! 

 

Nosso ministério não é um ministério comum. Nós mostramos aos outros o que Deus nos mostrou. Todos 

os livros, vídeos e fitas de áudio que oferecemos foram feitos para encorajar e fortalecer uma caminhada 

profunda e íntima com o Senhor – porque Nele e através de Seus princípios, você encontrará paz, e por 

fim, um casamento restaurado. 

 

Para aquelas que nos procuram desesperadas por esperança e ajuda, não oferecemos o suporte de 

aconselhamento. Deus me mostrou que falar sobre meus problemas nunca resolveu nenhum deles, mas 

sempre fez com que piorassem! Oração e jejum curaram meu casamento e me curaram! 

 

Visto que, a maioria das que chegam até nós, está em uma situação rotulada como “casamentos SEM 

ESPERANÇA”, seus cônjuges não estão interessados em aconselhamento porque não mais desejam a 

restauração – eles querem ir embora! Isso geralmente aumenta os seus sentimentos de desesperança 

porque, erroneamente, acreditam no que lhes foi dito de “que é necessário dois para se consertar um 

casamento”. Isso simplesmente não é verdade! Tudo que você precisa é do Senhor e de si mesmo! 

 

Entretanto, pode ser que você esteja em busca de aconselhamento porque precisa desesperadamente de 

“alguém com quem conversar e que compreenda a situação! ” Ao invés de te encaminhar para os 

“experts” nós gostaríamos de te colocar em contato com alguém que esteja passando pela mesma exata 

situação que você. Alguém que saiba, que compreenda. Alguém que vai orar e te ajudar a se manter 

responsável por aquilo que você realmente deseja – um casamento restaurado! 

 

Você necessita de alguém que não oferecerá “sugestões” que poderiam possivelmente colocar sua 

restauração em perigo. Mas, ao contrário disso, alguém que compartilhará somente a Palavra de Deus ou 

simplesmente vai te ouvir e orar com você. Gostaríamos de te convidar para se unir à nossa Comunidade 

de Restauração para que possamos lhe oferecer uma Parceira de Encorajamento. 

 

Fizemos esse livro porque acreditamos que, ao passar um tempo lendo essas 300 Perguntas e Respostas, 

você se tornará mais bem equipada para encarar as crises que enfrenta agora ou que ainda enfrentará. Ao 

escolher a resposta certa e tomar as decisões corretas, você estará escolhendo o caminho estreito que 

levará à restauração do seu casamento! 

 

Que o Senhor a abençoe com um casamento e uma família restaurados! 
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Adultério 
 

Senhor, quantas vezes deverei perdoar a meu irmão quando ele pecar contra mim? Até sete vezes? ” 

Jesus respondeu: Eu digo a você: Não até sete, mas até setenta vezes sete. ’ 

– Mateus 18: 21-22 

 

 

 

PERGUNTA: Eu li o manual Uma Mulher Sábia e ouvi suas fitas. Elas são todas maravilhosas. Meu 

marido tem se encontrado com a outra mulher. Eu só posso presumir que eles mantêm contato por 

telefone ou por e-mail e ela o encontra em certos eventos. Eu acredito que ele esteja se preparando para 

me deixar quando ela se divorciar e o filho dela se formar no Ensino Médio esse ano. Eu li todos os 

versículos sobre como o inimigo planeja e maquina, mas que Deus impede e prevalece. Só que tem horas 

em que é tão difícil. Por favor, me diz o que você acha. Eu creio que você é muito sábia. 

 

RESPOSTA: Um pouco do que você escreveu me leva a crer que muitas das suas provas e das ciladas do 

diabo estão sendo alimentados pela sua mente. (“Eu só posso presumir que eles mantêm contato por 

telefone ou por e-mail e ela o encontra em certos eventos. Eu acredito que ele esteja se preparando para 

me deixar quando ela se divorciar e o filho dela se formar no Ensino Médio esse ano.”) Isso pode ou não 

ser verdade. Deus nos diz: “Destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o 

conhecimento de Deus e levamos cativo todo pensamento, para torná-lo obediente a Cristo.” (2 Cor 2:5). 

 

“Finalmente, irmãos, tudo o que for verdadeiro, tudo o que for nobre, tudo o que for correto, tudo o que 

for puro, tudo o que for amável, tudo o que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de 

louvor, pensem nessas coisas.” (Fl 4:8). Entretanto, se isso é um CONHECIMENTO que o Senhor está te 

dando para que você ore contra essas coisas, então ore; mas só não comece a se atormentar ou você estará 

caindo na armadilha do diabo. “Evite a ira e rejeite a fúria; não se irrite: isso só leva ao mal.” (Sl 37:8) “... 

a fim de que Satanás não tivesse vantagem sobre nós; pois não ignoramos as suas intenções.” (2 Cor 

2:11). 

 

Sua batalha vai ser vencida ou perdida, primeiramente, em sua mente. Se o diabo conseguir te fazer ficar o 

tempo todo preocupada ou duvidar de Deus, ele terá vencido. Essa preocupação e essa dúvida vão te fazer 

perder a paz; e ela é o que atrairá seu marido de volta para você e para o Senhor. Você não mencionou se 

tem ou leu o Livro de Restauração. Esse livro seria muito mais aplicável à sua situação atual do que o 

Uma Mulher Sábia. Caso você o possua, releia-o pedindo ao Senhor que te mostre qualquer coisa que 

precisa ser mudada em você. 

 

PERGUNTA: [Estado: Alabama.  Estado Civil Atual: casada, mas separada.] Minha restauração está 

progredindo, em sua maior parte, devido à ajuda que Deus tem me dado através de você. Durante o meu 

estudo dos seus livros e da Palavra velhas lembranças me inundaram de novo. Meu marido confessou o 

adultério e eu confessei ser uma esposa contenciosa. Eu pensei que a restauração iria se desenvolver a 
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partir dali. Mas então me lembrei que quando me envolvi com meu marido ele estava separado há dois 

anos, mas não tinha se divorciado ainda. Ela morava em outro estado e não procurava fazer parte da vida 

dele. Pedi perdão a Deus por isso e confessei a uma parceira de oração. Quando meu marido confessou 

sua infidelidade ele me perguntou se eu já tinha tido um caso. Eu disse que não. Antes de casarmos nós 

moramos juntos por 6 anos. Durante esse tempo eu tive um encontro íntimo, uma única vez, com um 

antigo namorado. Eu confessei isso a Deus e à minha parceira de oração. Eu tenho que confessar ao meu 

marido para assegurar a restauração? 

 

RESPOSTA: Sim, você provavelmente deveria confessar. “... A oração de um justo é poderosa e eficaz.”  

(Tg 5:16). “Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos 

purificar de toda injustiça.” (1 Jo 1:9). 

 

Certamente é uma coisa assustadora de se fazer, mas Deus SEMPRE recompensa a humildade. Eu tenho 

visto confissões mudar situações sem esperança – ESPECIALMENTE quando o cônjuge está atualmente 

em adultério. É quase como se isso te fizesse descer ao mesmo nível que ele. Quando você confessa, você 

está dizendo honestamente que é tão má quanto alegava que ele fosse (no caso de você ter dito isso) ou 

que pensava que ele fosse, ATÉ que você viu seu próprio pecado. 

 

Infidelidade se aplica à antes, durante ou depois de um divórcio. Deus vê tudo e tudo isso resulta em 

corrupção no casamento, ou no processo de restauração do casamento, quando não há confissão ou 

arrependimento (não há desligamento da infidelidade). 

 

Certifique-se de NÃO falar muito sobre esse encontro. Se seu marido te pressionar para saber detalhes, 

diga que você apagou todas as MÁS lembranças, e já que não significou nada, você nem consegue 

lembrar muito de como foi. 

 

Se prepare também porque ele vai ficar extremamente furioso por um tempo. Metade dos homens se 

sentem aliviados por não serem os únicos pecadores e, de alguma forma, isso os quebranta. Mas outros 

têm ataques de ciúmes e chamam suas esposas de tudo enquanto é nome – mesmo eles próprios estando 

em adultério. Se prepare para o pior, mas espere pelo melhor. Para aquelas cujos maridos ficarem 

furiosos, Deus é SEMPRE fiel para trabalhar com eles e inclinar seus corações como uma recompensa por 

sua humildade. A verdade sempre liberta os pecadores – aleluia!!! 

 

PERGUNTA: [Estado: Texas. Estado Civil Atual: divorciada]. Eu tenho visto meu marido e a outra 

mulher em vários eventos de nosso filho recentemente e notei como eles parecem felizes e contentes 

juntos. Vendo como ele está feliz, eu não deveria ficar feliz por ele? Todo mundo (ela, o filho dela, meu 

filho) não vão sair machucados se eu continuar com isso? Está “certo” eu fazer isso com eles? 

 

RESPOSTA: Você está se referindo a acreditar na restauração do seu casamento como uma coisa que 

você está “fazendo com eles”? Você sabe, tanto quanto eu, que as aparências enganam. MUITOS casais 

põem uma “fachada” para aparentar uma certa coisa – ESPECIALMENTE quando alguém está olhando. 

Você já pediu a Deus para te mostrar que há problemas no paraíso? Peça a Ele que confirme isso. E na 

hora em que Ele te confirmar, escreva e releia quando você duvidar de estar fazendo a coisa certa. 
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Seu marido não seria mais feliz estando em casa com a esposa da sua juventude e com o seu próprio filho 

do que com uma mulher que não é sua esposa da mocidade e um filho que não é dele? Não seria melhor 

para ela estar com seu verdadeiro marido e o filho dela com o próprio pai? 

 

Uma pessoa pode REALMENTE ser feliz sabendo que o que fez destruiu o casamento de alguém? Eu, de 

verdade, não consigo acreditar que eles estejam felizes e contentes. Você não sabe o que se passa por trás 

das portas fechadas. Se o diabo conseguir te convencer a desistir por causa de ilusões, então ele terá 

vencido. 

 

PERGUNTA: Meu marido teve um caso com uma amiga minha e eu descobri seis meses atrás. Eu ainda 

reluto com o perdão apesar de ele parecer muito arrependido. Isso fica mais fácil com o tempo? Também, 

como posso celebrar um aniversário de casamento quando os votos foram quebrados? Eu sei que meu 

marido e eu vamos superar isso seguindo ao Senhor, mas é tão duro. Eu sou só um caso difícil? 

 

RESPOSTA: Primeiro, por favor, tente não chamar “adultério” de “caso”. Pecado NÃO é um “caso”! Por 

favor, chame-o pelo nome Bíblico. Segundo, esta área de perdão é um processo do dia a dia. Eu falo 

muito sobre esse assunto na série de vídeos “Seja Encorajada! ”, o que pode te ajudar muito mais do que 

eu conseguiria fazer aqui com as limitações desse fórum. 

 

Em primeiro lugar, só Deus pôde me ajudar a perdoar. Eu pedi a Ele que perdoasse “através” de mim. Se 

você já passou desse ponto, então deixa eu te contar o que aprendi. Quase que qualquer coisa pode trazer 

de volta a lembrança da infidelidade do seu marido: um cheiro, um lugar, uma foto – qualquer coisa. Foi 

aí então que eu aprendi que TENHO QUE buscar ao Senhor, de novo, e pedir que Ele me ajude a perdoar 

meu marido. 

 

Além disso, se você “acolher” os pensamentos quando eles vierem à sua mente, vai ser mais difícil vencer 

os mesmos sentimentos que você teve quando descobriu tudo pela primeira vez. Mantenha sua mente 

sóbria. “Estejam alertas e vigiem. O Diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como leão, rugindo e 

procurando a quem possa devorar.” (1 Pe 5:8). Como? Leve TODO pensamento cativo. “Destruímos 

argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus e levamos cativo todo 

pensamento, para torná-lo obediente a Cristo...” (2 Co 10:5). 

 

O diabo pode colocar pensamentos destrutivos em nossas mentes. Mas podemos identificar de onde esses 

pensamentos estão vindo e lutar contra eles. “pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra 

os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do 

mal nas regiões celestiais.” (Ef 6:12). 

 

Se você lutar contra esses pensamentos agora, ao invés de ceder a eles, vai ficar mais fácil a cada dia. O 

arrependimento do seu marido se transformará em amargura se ele sentir que você não o perdoou. Isso 

geralmente se torna uma oportunidade para o inimigo arrastá-lo para o mesmo pecado. Hebreus 12:15 diz, 

“Cuidem que ninguém se exclua da graça de Deus; que nenhuma raiz de amargura brote e cause 

perturbação, contaminando muitos.” Que o Senhor te traga paz. 

 

PERGUNTA: Aqui a situação se inverteu. Eu sou a adúltera do casamento. Meu marido lutou muito para 

me ganhar de volta quando descobriu que eu o estava traindo. Eu finalmente percebi que não era do meu 

marido, ou do outro homem, que eu precisava para preencher o vazio no meu coração; era de DEUS. 



 1. Adultério 8 
 

. 

Agora meu marido me deixou e decidiu se divorciar de mim. Eu o amo de verdade. Ele fala, 

principalmente, que quer crescer. Seu livro diz que Deus NÃO permite o divórcio por infidelidade, mas 

minha mãe diz que essa é a única razão pela qual Ele permite. 

 

RESPOSTA: Esse debate sobre a permissão do divórcio devido à infidelidade é realmente um debate 

doutrinário. O que o Senhor me mostrou, quando busquei a verdade, foi que esse NÃO era o caso, mas 

sim uma suposição errada baseada nas traduções mais recentes da Bíblia. Nos capítulos 11 e 12 do Como 

Deus Pode e Vai Restaurar Seu Casamento, eu documento minhas descobertas para ajudar aqueles que 

estão procurando pela verdade. Dito isso, eu te afirmo que não vou mais debater sobre isso com ninguém 

(então, por favor, também não debata esse ponto com sua mãe nem com ninguém). Ao contrário, eu 

concordo (com meu adversário Mt 5:25) e cito a resposta de Jesus sobre perdoar o pecador. “Se algum de 

vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a atirar pedra nela.” (Jo 8:7). Eu acredito pelo ponto de vista 

Cristão que o adultério não é base para divórcio, mas sim motivo de perdão. 

 

No seu caso você é quem veio buscando perdão. Nesse momento, o seu marido não acha que quer te 

perdoar; isso é compreensível. Eu, pessoalmente, não queria perdoar meu marido também. Mas Deus 

colocou isso em meu coração e, em seguida, me ajudou a perdoar quando eu me submeti ao Espírito 

Santo. 

 

A essa altura, você deve orar ao Senhor para que Ele converta o coração do seu marido de forma que ele 

“deseje” perdoá-la. E, enquanto caminhar em obediência, você não ficará em Seu caminho. Por 

obediência eu me refiro ao seu desejo de permitir que o Senhor te transforme através de um 

relacionamento profundo com Ele. É assim que vemos casamentos serem restaurados através de nosso 

ministério, independentemente da situação. Por outro lado, também temos visto, com muita frequência, 

que quando Deus converte o coração do esposo de volta, e o cônjuge crente não permitiu que Deus o 

transformasse, aquele que voltou eventualmente vai embora outra vez, e muitas vezes vai com outra 

pessoa. 

 

Além disso, você deve ser humilde se tiver alguma esperança de ser perdoada pelo seu marido. “Mas o 

publicano ficou a distância. Ele nem ousava olhar para o céu, mas batendo no peito, dizia: ‘Deus, tem 

misericórdia de mim, que sou pecador’’ (Lc 18:13). Se por orgulho suas palavras ou ações dizem “Porque 

eu sou Cristã meu marido deveria me perdoar’’, Deus vai se opor a você. Tiago 4:6 diz, “DEUS SE OPÕE 

AOS ORGULHOSOS, MAS CONCEDE GRAÇA AOS HUMILDES.” 

 

Há poucos meses atrás, Deus restaurou o casamento de uma mulher que estava em uma situação quase 

idêntica à sua. Depois de se derramar sobre a Bíblia, devorar TODOS os nossos materiais e passar 

MUITO tempo com seu rosto no chão diante do Senhor, o marido não pôde resistir à mudança dela. Ele 

desistiu do processo de divórcio (no dia da audiência), e pouco depois, pediu para que ela voltasse para 

casa. 

 

Seu marido não te querer de volta, depois de ter lutado por você, é extremamente comum. Isso não é 

triste? Quantas vezes temos orado fervorosamente com uma mulher só para vê-la mandar o marido 

embora quando ele retorna! Até a esposa do nosso novo pastor me contou, há poucos dias atrás, como ela 

vê isso acontecer frequentemente. 
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Todos os materiais que temos irão ajudá-la em sua situação. Eles foram escritos para QUALQUER um 

que tenha o desejo de restaurar seu casamento. Deus te perdoou; agora vamos orar para que, em breve, seu 

marido te perdoe também! 

 

PERGUNTA: O que eu devo fazer com meu marido escrevendo cartas para uma velha amiga dele do 

Ensino Médio, solteira, e que escreve para ele??? Foi isso o verão inteiro, na época em que ele queria o 

divórcio. Glória a Deus que minha família e eu estamos todos vivendo debaixo do mesmo teto. Louvado 

seja Deus porque meu marido não deu entrada no divórcio. Eu assisti seus vídeos e li o Uma Mulher 

Sábia. Tenho visto algumas mudanças no meu marido, mas nada assim maior está acontecendo. 

 

RESPOSTA: Muitos homens têm reacendido uma antiga paixão da época do Ensino Médio só para 

abandonar suas famílias. (Essa é só uma das razões para nossos filhos de 20, 18, 15 anos terem escolhido 

não namorar – aleluia!) Muitos relacionamentos adúlteros também começam pela internet. 

 

Em primeiro lugar, deixe-me dizer o que NÃO fazer. Não diga NADA ao seu marido sobre esse assunto, 

NUNCA!!! “Do mesmo modo, mulheres, sujeite-se cada uma a seu marido, a fim de que, se ele não 

obedece à palavra, seja ganho sem palavras, pelo procedimento de sua mulher, observando a conduta 

honesta e respeitosa de vocês.” (1 Pe 3:1-2). E então RESPEITE-O não procurando descobrir se cartas ou 

e-mails continuam sendo trocados. Se você vir uma carta sobre uma cômoda, no bolso do casaco dele ou 

em qualquer lugar, deixe-a lá e ORE!!! “Vigiem e orem para que não caiam em tentação. O espírito está 

pronto, mas a carne é fraca”. (Mt 26:41). 

 

Em seguida, dê ao diabo um olho roxo, “Não se deixem vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem.” 

(Rm12:21). Abençoe o seu marido naquela noite com uma refeição gostosa bem especial ou uma outra 

benção (novamente, não fale, não dê pistas ou revele o que você viu). O envolvimento dele com outra 

mulher é uma coisa maldosa e ultrajante; portanto, nós SABEMOS como combater isso – com uma 

BENÇÃO!! “Não retribuam mal com mal, nem insulto com insulto; ao contrário, bendigam; pois para 

isso vocês foram chamados, para receberem bênção por herança.” (1 Pe 3:9). Se você conseguir: 1 – 

Manter sua boca fechada. 2 – Manter sua atitude e suas ações respeitosas. 3 –Devolver gentileza e uma 

benção ao invés de responder com maldade e insultos. Aí então você verá alguma coisa MAIOR acontecer 

– eu prometo! 

 

PERGUNTA: Esse meu casamento é “legal” perante o Senhor sendo que meu primeiro marido ainda era 

vivo quando eu me casei de novo? Se não for, como fica esse casamento atual e a restauração? Ou esse 

casamento não foi “legal’’ perante Deus, e já que que meu primeiro marido morreu agora sou considerada 

uma “viúva” ao invés de casada e, portanto, deveria aceitar esse divórcio e desistir da restauração? Não 

“lutar contra o divórcio’’ significou um completo deixar ir para mim, uma coisa que parece ser o 

“próximo passo’’, mas para onde??? 

 

RESPOSTA: Eu não posso te dizer se é “legal’’ porque Deus realmente não julga de um tribunal da lei. 

Entretanto, se você está me perguntando se Deus “reconhece’’ esse casamento, Ele reconhece sim. Uma 

vez que seu primeiro marido agora é falecido, você está, certamente, livre de seu primeiro casamento e 

não vive em adultério. “Por isso, se ela se casar com outro homem enquanto seu marido ainda estiver 

vivo, será considerada adúltera. Mas, se o marido morrer, ela estará livre daquela lei e, mesmo que 

venha a se casar com outro homem, não será adúltera.” (Rm 7:3) Quando nos casamos após um divórcio, 

Deus diz que “cometemos adultério.” 
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“Eu digo que todo aquele que se divorciar de sua mulher, exceto por imoralidade sexual, e se casar com 

outra mulher, estará cometendo adultério” (Mt 19:9). “Ele respondeu: ‘Todo aquele que se divorciar de 

sua mulher e se casar com outra mulher, estará cometendo adultério contra ela.”’ (Mc 10:11). “Quem se 

divorciar de sua mulher e se casar com outra mulher estará cometendo adultério, e o homem que se casar 

com uma mulher divorciada estará cometendo adultério.”. (Lc 16:18). 

 

A maioria das pessoas concorda com isso em um certo grau ou outro. A discordância às vezes começa 

sobre a questão de se Deus reconhece o segundo casamento ou se é simplesmente um adultério puro. 

Minha Bíblia diz que é adultério em toda a medida em que possa ser e que requer arrependimento. 

Entretanto, alguns acreditam que deve ser levado ao ponto de um segundo divórcio para nos limpar 

completamente do pecado. Aqui é onde eu discordo totalmente! 

 

Nenhum pecado, nem mesmo o adultério, necessita das nossas “obras’’ atreladas “... não vem das obras, 

para que ninguém se glorie. “(Ef 2:8-9). Quando somos perdoados, Deus nos limpa com Seu sangue e 

não se lembra mais dos nossos pecados. Quando Deus nos liberta de verdade, nos desviamos, 

sobrenaturalmente, do pecado. Homossexuais e lésbicas testificam que de repente seus olhos foram 

abertos para seu estilo de vida pecaminoso e nunca mais voltam atrás. Entretanto, com exceção de uma 

única situação (em um livro de Michael Brown), eu NUNCA ouvi falar de alguém que se arrependeu do 

adultério de um segundo casamento e em seguida se sentiu guiado a se divorciar do segundo cônjuge e 

casar de novo com seu primeiro. Por que? 

 

Deuteronômio 24: 1-6 diz, “Se um homem se casar com uma mulher e depois não a quiser mais por 

encontrar nela algo que ele reprova, dará certidão de divórcio à mulher e a mandará embora. Se, depois de 

sair da casa, ela se tornar mulher de outro homem, e este não gostar mais dela, lhe dará certidão de 

divórcio, e a mandará embora. Ou se o segundo marido morrer, o primeiro, que se divorciou dela, não 

poderá casar-se com ela de novo, visto que ela foi contaminada. Seria detestável para o Senhor. Não 

tragam pecado sobre a terra que o Senhor, o seu Deus, dá a vocês por herança.”  

 

Deus reconhece seu casamento. Continue a buscá-Lo para a sua restauração e não deixe que o inimigo te 

engane te fazendo pensar que permitir que o divórcio aconteça vai te colocar em uma posição correta com 

o Senhor. Você está em uma posição correta por causa do perdão de seus pecados, por causa do que Jesus 

fez por você no Calvário – aleluia!! 

 

PERGUNTA: Eu fiquei confusa com uma coluna recente do P&R. Se o marido está em um 

relacionamento adúltero com outra mulher nós não somos mais, como marido e mulher, uma só carne? 

 

RESPOSTA: Desculpe pela confusão. Isso foi o que um pastor tentou me fazer engolir usando esse 

versículo: “Vocês não sabem que aquele que se une a uma prostituta é um corpo com ela? Pois como está 

escrito: “OS DOIS SERÃO UMA SÓ CARNE”. (1 Cor 6:16). Quando eu busquei ao Senhor, Ele me 

guiou a procurar os mesmos versos na tradução grega. 

 

No original grego, o ‘’uma só carne’’ se referia à quando um homem SOLTEIRO, não um casado, se 

tornava íntimo de uma mulher. Isso foi retirado de uma lei no Velho Testamento.  “Se um homem se 

encontrar com uma moça sem compromisso de casamento e a violentar, e eles forem descobertos, 29ele 
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pagará ao pai da moça cinquenta peças de prata e terá que casar-se com a moça, pois a violentou. 

Jamais poderá divorciar-se dela.’’ (Dt 22: 28-29). Deus NÃO honra NENHUM relacionamento adúltero. 



 
 

. 

Sobre a Autora 
 

Erin Thiele tem sido abençoada por ser mãe de quatro garotos (Dallas, Axel, Easton e Cooper) e três garotas 

(Tyler, Tara e Macy). Sua defesa pelo casamento foi fundamentada na Rocha durante sua luta para restaurar 

seu próprio casamento.  Em 1989 o marido de Erin a deixou por outra mulher e até se divorciou dela. O 

Ministério Restaurar começou quando Erin buscou cada denominação de sua localidade, mas não foi capaz 

de encontrar a ajuda ou a esperança que precisava. 

 

Esse livro e o manual Uma Mulher Sábia eram, originalmente, um longo livro que ela escreveu enquanto o 

Senhor a guiava a buscar Nele e na Sua Palavra as respostas e a esperança que ela necessitava. Mais tarde, 

essa parte sobre a restauração foi retirada do Uma Mulher Sábia para ajudar muitas mulheres que o Senhor 

enviava a Erin e que estavam em crises conjugais. 

 

Erin tem escrito outros livros, com seu estilo peculiar de usar as Escrituras para ministrar aos quebrantados 

de coração e aos cativos espirituais. “Ele enviou Sua Palavra e os sarou; e os livrou da sua destruição” 

(Salmos 107:20). 
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Restore Ministries International 

POB 830 

Ozark, MO 65721  

USA 
 

 

Para mais ajuda, por favor visite um de 

nossos Websites: 
 

AjudaMatrimonial.com (Português) 
 

Aidemaritale.com (Francês) 
 

AyudaMatrimonial.com (Espanhol) 
 

RestoreMinistries.net 
 

EncouragingWomen.org 
 

RMIEW.com 
 

RMIOU.com  
 

EncouragingMen.org  


