Resumo de Cura, Senhor, a Minha
Família
Ao olhar para minha história de vida, vejo um caminho percorrido com
muitas lutas, pois venho de uma família monoparental, em que apenas um
dos cônjuges fica com toda responsabilidade de cuidar, educar e estar
presente na vida dos filhos.
Apesar de estar com meu pai em algumas ocasiões, foi minha mãe quem
nos criou, eu e meu irmão. E, analisando nossas vidas cautelosamente,
podemos ver claramente as marcas que um divórcio deixa nos filhos.
Passei por processos dolorosos em minha vida, principalmente na
adolescência, em que a presença de uma família estável e funcional seria
de grande importância. Hoje, já casada e com minha própria família, faço
de tudo para ter um lar saudável e curado pela Palavra.
É claro que todo casal enfrenta crise e problemas, mas já estive diante de
situações em que pensei que não ia conseguir, mas o Senhor falou ao
meu coração: A mulher sábia edifica seu lar...
Esta obra tem o objetivo de ajudar famílias que se encontram em situação
conjugal conturbada, que pensam em se divorciar, que precisam de cura,
mas no fundo sabem que o seu casamento e sua família são importantes.
Fico profundamente movida de compaixão quando ouço ou vejo uma
família se desfazendo, um casal que outrora jurou amor e fidelidade
eterna tendo como única opção o divórcio; sendo massacrados por tudo
que gera dor na alma.
Eu sei que qualquer que seja o problema pelo qual passa uma família, o
divórcio, a dissolução do casamento, nunca será a melhor opção, e ainda
qualquer problema familiar tem solução.
Deus quer famílias curadas! Eu desafio mulheres e homens a buscarem a
ajuda de Deus antes de tomar decisões drásticas e a experimentarem o

quão lindo pode ser a cura e a restauração da sua família.
Acesse aqui a versão completa deste livro

