Cantares: Cântico dos Cânticos

Minha esposa e eu amamos a Feira Estadual de Kentucky. Este ano, o
grupo musical Alabama abriu o sábado de festivais da feira. Em seus 40
anos de música, tiveram 43 hits “número um”. Se tivessem que colocar os
15 melhores juntos, me pergunto quais deles seriam. Me pergunto quais
dos seus hits “número um” seriam escolhidos. Salomão escreveu 1005
cânticos, uau!
Vamos estudar o Cântico dos Cânticos nesta lição. Não acredito que isso
signifique apenas o Cântico dos Cânticos de Salomão; mas, de todos os
cânticos escritos até o ponto na literatura da sabedoria de Israel, este é o
cântico número um de todos os tempos. Ele foi inspirado pelo Espírito
Santo, e eu também acredito que não há uma canção hoje que supere o
Cântico de Salomão. Este é verdadeiramente o Cântico dos Cânticos.
Muitas canções hoje falam sobre romance; entretanto, a maioria destas
canções não fala de um romance piedoso, com amor piedoso. O Cântico
dos Cânticos, sim.
Este é o último livro da Rota 66 da literatura da sabedoria do Velho
Testamento. Começamos com Jó e entramos no campo de batalha. Com
Davi, entramos no santuário. Com Salomão, entraremos no quarto.
Alguns de vocês irão corar e ficar desconfortáveis. Eu discordo daqueles
que acreditam que não deveríamos falar sobre esse assunto na igreja.
Cantares é um dos 66 livros da Bíblia. Não creio que Deus o colocaria entre
os 66 se não quisesse que o ensinássemos, assim como ensinamos Jó,
Salmos, Provérbios e Eclesiastes.

Acredito que este livro está na Bíblia principalmente porque Deus
estabeleceu o relacionamento marido-mulher como a relação primária e
fundamental do lar. Creio que o lar é a base da sociedade. Acredito que,
de acordo com o que acontece no lar, assim acontece na sociedade.
Quando você olha o que está acontecendo na igreja e em seu país, isso é
um reflexo do que está acontecendo em nossos lares. Então, faz sentido
pra mim que, se a relação fundamental da sociedade é o relacionamento
marido-mulher, Deus não nos mostraria como ele é?
Finalmente, de acordo com o Novo Testamento, o relacionamento maridomulher nos mostra a relação que Cristo tem com Sua igreja. Quando
estudamos o Cântico dos Cânticos, ele fala sobre o relacionamento entre
marido e mulher e quão gloriosa é essa unidade, mas, finalmente, ele nos
leva a refletir, na sociedade, o relacionamento que temos com Jesus Cristo.
O que temos com nossos cônjuges, física e emocionalmente, reflete o que
temos espiritualmente com Cristo. Oro para que você mergulhe neste livro.
É um dos meus livros favoritos da Bíblia, e não me desculpo. Serei muito
cuidadoso por causa da natureza da intimidade que ele discute.

Escrituras
Ele

“Eis que és formosa, meu amor, eis que és formosa; os teus olhos
são como os das pombas.

Ela

Eis que és formoso, ó amado meu, e também amável; o nosso leito
é verde. As traves da nossa casa são de cedro, as nossas varandas
de cipreste. Eu sou a rosa de Sarom, o lírio dos vales.
Ele

Qual o lírio entre os espinhos, tal é meu amor entre as filhas.
Ela

Qual macieira entre as árvores do bosque, tal é o meu amado
entre os filhos; desejo muito a sua sombra, e debaixo dela me
assento; e o seu fruto é doce ao meu paladar.”

Este cântico tem 14 reflexões, pequenas canções que são colocadas juntas
para contribuir com o Cântico dos Cânticos. Mas, para a visão geral desta
lição, eu escolhi dividi-la em 6 seções. Essas seções tratam do amor marital
e a importância de cada item.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Um Beijo
Compreendendo a Insegurança
A Necessidade de Sensibilidade
O Valor da Intimidade
Rejeição do Seu Cônjuge
O Poder do Caráter

Um Beijo
Ao lado de cada um desses itens, tenho os versos das escrituras de onde
eu os tirei. O primeiro verso do Cântico dos Cânticos fala sobre o poder de
um beijo. Logo de cara, a primeira coisa que a sra Salomão diz é: “Beije-

me com os beijos da sua boca; porque o teu amor é melhor do que o
vinho.”
Uau! Eu não me enganei. Ele não disse isso; ela disse isso. No verso 4, ela
diz que o beijo os levaria direto para o quarto do rei! Quantas vezes uma
esposa foi beijada e disse: “O que você quer?”

Ela o repreende por acreditar que um beijo poderia começar uma
intimidade, que poderia os levar para o quarto. Mas isso não é Salomão, o
marido, o homem, falando; é a mulher. Isso mostra a sra Salomão que mal
podia esperar que ele chegasse em casa para beijá-la, e esse beijo
roubaria o coração dela e a faria querer correr com ele para o quarto.
É possível que hoje nós subestimemos o poder de um beijo. Querendo
chegar à sobremesa, esquecemos o aperitivo. Esquecemos que o beijo é o
fósforo que acende a faísca para sermos íntimos.
Nesse cântico, por 3 vezes ela avisará a umas senhoras para não
despertarem seu amor, até que queira. Essas senhoras do cântico não são
reais, elas não estão vendo o casal. São imaginárias; um dispositivo
literário para entendermos seu coração e o que ela está pensando. Ela
compartilha isso com essas senhoras, que ela sente que vão compreendêla. Isso é uma grande ajuda para nós. Ela disse: “Conjuro-vos, oh, filhas de

Jerusalém, pelas gazelas e cervas do campo, que não acordeis nem
desperteis o meu amor, até que queira.”
Esse amor é o amor sexual. Isso significa não instigar o amor até que ele
possa ser consumado de um modo piedoso. Baseado no que eu acredito
sobre a Palavra de Deus, penso que precisamos mudar o modo como
ensinamos nossas crianças acerca do poder de um beijo. Nós brincamos
com isso e dizemos: “Vocês beijaram no primeiro encontro?” Isso é uma
piada??
Você permite que seus filhos brinquem com fósforos? Não! Você quer que
seus filhos adolescentes brinquem com fogo, que despertará algo neles
que os conduzirá à fornicação ou frustração? Absolutamente não! Ainda
assim, muitos pais não tem a coragem de se posicionar contra a tendência
do mundo e dizer a seus filhos para não se envolverem com beijos
românticos. Isso foi designado por Deus para despertar a paixão sexual!
Uma vez que isso seja despertado, ou você será frustrado ou fará sexo
com alguém que não é o seu cônjuge. Nenhuma das duas situações o
levará a um bom lugar. Só porque alguns de nós bagunçamos nossa vida
não significa que devemos deixar nossos filhos e netos fazerem o mesmo.

Algumas vezes temos de dizer: “Me arrependo do que acreditava ser
certo!”. Em seu casamento, por favor, não subestime o valor de um beijo.

Compreendendo a Insegurança
A segunda seção trata do problema da insegurança. Homens, escutem,
Salomão a beijou, e ele devia beijar muito bem, porque isso fez com que
ela quisesse ir diretamente para o quarto. Ele está pensando: “Uau, isso é
bom!”. Mas ela tem uma insegurança. Se você não for cuidadoso, algumas
vezes pelo modo como sua esposa responde a isso, você não irá perceber
essa insegurança. Se a sua paixão, seu amor sexual, seu desejo por ela já
está aceso, você está pensando em apenas uma coisa. Para ela, intimidade
leva ao sexo. Para ele, sexo é a intimidade.
Ela diz às senhoras para olharem para ela: “sou morena, uma moça do
campo.” Seus irmãos a fizeram trabalhar nos campos e ela tem a pele
morena. Ela diz: “Olhem para essas donzelas do palácio que nunca viram o
sol. Elas foram mimadas, mas não eu. Olhem o que o sol fez à minha
pele.”
Como a cultura mudou! Quando me casei, minha esposa ficou horas no sol
para ter a pele bronzeada. Ouçam, homens, uma vez que vocês estejam
em um relacionamento sexual com suas esposas, vocês precisam saber
que o espelho delas não diz o que os olhos de vocês dizem sobre o corpo
delas.
Em nome de todos os homens, quero dizer a vocês, mulheres, que seus
espelhos mentem. Eu fui a uma feira onde havia aqueles espelhos malucos
que fazem o corpo parecer realmente louco. Eu tive que ficar dizendo a
mim mesmo que aquela imagem não era como eu realmente sou.
Vocês, mulheres, precisam dizer a si mesmas que não é assim que se
parecem aos olhos deles. Mas nós, homens, temos que entender que isso é
uma insegurança. Por causa da insegurança que as mulheres tem sobre
seus corpos, não olhem para outras mulheres; não flertem com outras

mulheres. Não tenham jamais um caso; nunca usem pornografia. Tudo o
que você vai conseguir com isso é dizer a ela que o que ela pensa sobre
seu corpo é verdadeiro, e colocará um grande ponto de exclamação nisso!
Você não tem ideia o que está fazendo a ela quando realiza seus desejos
egoístas. Você a humilha, a deprecia, e ela já está lutando com isso. Eu
ainda não encontrei uma mulher, incluindo a minha, que esteja confortável
em relação ao seu próprio corpo.
Em segundo lugar, ela estava insegura em relação ao trabalho dele. Ela
não sabia se ela seria capaz de encontrá-lo quando precisasse dele. Ela
não sabia se o trabalho dele o levaria para longe, e se ele estaria em casa
para o jantar. Salomão diz: “Querida, você não precisa se preocupar com
minha volta para casa, você é o cavalo mais belo que eu conheço...” Quero
dizer, o que ele realmente disse foi: “Você é uma égua entre os carros do
Faraó!”... Ok... O que ele estava realmente dizendo?
Você precisa lembrar que os livros históricos falam sobre como Salomão
estava enamorado pelos cavalos do Faraó; ele tinha milhares de cavalos.
Ele comprou e importou cavalos de outros países. O cavalo tinha um lugar
em seu coração. Seria como eu dizer à minha esposa: “Você é como um
trator da Internacional Harvester pra mim!” Isso seria romântico! Ou como
quando minha esposa chama minha nora de “novilha”, que é um elogio
vindo de uma garota do campo!
Lembre-se que nos antigos tempos de guerra os garanhões iam ao campo
de batalha puxando carros de guerra. O inimigo soltava suas éguas que
estavam no cio. O garanhão não se importaria com as rédeas na mão do
homem; ele iria seguir a égua.
Salomão estava dizendo: “Querida, você não precisa se preocupar que eu
‘me perca’ em meu trabalho quando estou no mundo masculino. Você é
como uma égua, e vou voltar para casa porque você me deixa aceso!”
Você tem alguma ideia do que faz quando pega todas aquelas horas
extras? Você tem alguma ideia do que faz quando joga outra partida de
golfe no sábado? Você tem ideia do que acontece quando chega tarde
porque estava pescando e não podia parar? Você está dizendo que prefere
pescar a estar com ela!

Isso aumenta sua insegurança. Mas Salomão aprendeu que o elogio é o
antibiótico para a insegurança. Ele não a deixava acreditar na sua
insegurança. Ele não permitia que a insegurança dela continuasse através
de seu egoísmo. Ele a elogiava e dizia: “Não se preocupe, é assim que
realmente me sinto sobre você.”
Homens, se chegarem atrasados, se desculpem. Deixem que elas saibam
que corta seu coração perder mais uma hora com elas, por não
conseguirem chegar a tempo. Deixe-as saber que preferem estar com elas
do que com qualquer outra pessoa.
Agora eles estão na cama. Salomão diz: “Querida, você é simplesmente
linda; seus olhos são como pombas.” Ela diz: “Você também é lindo e
amável.” Então ela revela outra insegurança; ela pensa que não é tão bela
quanto ele merece. Ela diz: “Eu sou a rosa de Sarom, o lírio dos vales.”
Não sei onde estávamos com a cabeça em pensar que isso é uma boa
coisa a se dizer, porque não é. Sim, uma rosa em um jardim é uma bela
flor, e talvez a flor das flores para uma mentalidade como a nossa. Mas na
cultura hebreia essa palavra para “rosa” não é a rosa como a que
conhecemos. Ela é apenas uma planta comum, ordinária, num campo.
Cresce simplesmente como mato; há milhares delas. Um lírio do vale era
comum e crescia em todo lugar. Uma vez que está em intimidade com seu
marido, no ninho do amor, ela diz como realmente se sente sobre sua
aparência.
Não há maquiagem suficiente para cobrir o que ela pensa de seu rosto. Ela
diz: “Sou apenas uma rosa, um lírio, e você é o rei. Você é Salomão; pode
ter quem você quiser!”
É assim que sua esposa se sente sobre você. Você poderia ter quem você
quisesse, então ela se pergunta por que você a escolheu. Salomão diz:
“Querida, você é um lírio entre os arbustos.” Ele está dizendo que ela é
uma flor entre ervas daninhas! “Pra mim, cada uma das outras mulheres é
uma erva daninha e você é a única flor, ainda que comum.” Ele
envergonhou as demais senhoras!

Senhoras, vocês precisam reagir quando dizemos algo bom assim, amém?
Ela diz: “Querido, você é uma macieira dentre as árvores da floresta.” Na
cultura bíblica, a macieira era um símbolo para sexo.
Fico feliz que a Bíblia não usa uma linguagem bruta ou uma linguagem
médica; usa uma linguagem bela. Ela está dizendo: “Você é o amante mais
maravilhoso, e quando se trata de amor, você faz com que os outros
homens pareçam árvores comuns da floresta. Você se destaca como uma
macieira; portanto, vou me encantar com você.”
Isso é lindo! Um obstáculo para o seu amor conjugal é a insegurança dela
ou a sua insegurança.

A Necessidade de Sensibilidade
Nos capítulos 2:8 – 3:5 Salomão irá levá-la a um encontro. Agora, ouçame, se você permite que o amor sexual aconteça antes do casamento e
você se dá ao outro, isso muda o relacionamento, para ambos. A maioria
das garotas quer se casar com o homem com o qual se envolveram
sexualmente. Uma vez que o garoto comece a descer a ladeira, cada
encontro será baseado nisso. Portanto, ela se torna desatenta a quem ele
realmente é.
Outros não compreendem o que ela vê nele, mas ela vê o homem com
quem vai se casar porque ela se deu a ele. Agora, cada encontro que ele
planeja é direcionado ao sexo. Pelo resto de sua vida, tudo o que ele faz
leva a sexo. Você vê o problema?
Em hebraico, há 3 palavras para amor. A palavra usada para amor aqui é a
palavra para amor sexual, quando diz para não “despertar o amor”.
Salomão vai levá-la para um encontro e ela está se escondendo em sua
casa. Há uma montanha entre a casa dela e a dele e, como um superherói, ele simplesmente pula a montanha! Toda garota quer pensar que
seu homem é um super-herói, que nada pode impedir seu amor por ela.
Ele aparece na porta e ela não quer sair, então ele tem que implorar.

Eu soube que minha esposa queria sair comigo porque seu primo me
contou. Mas quando a chamei para um encontro ela me fez pedir por
quatro vezes antes que dissesse “sim”! Ela me disse “não” por três vezes,
mas fico feliz em não ter desistido.
Salomão não derrubou a porta, mas ficou do lado de fora e implorou a ela
para sair e dar uma volta. Eles saíram e ele sentiu que algo estava
acontecendo; ele é sensível a ela. Ele diz: “Você é como uma pomba nas
fendas de uma pedra.” Sabemos que pombas não vão para esses locais. Só
vão se estiverem se escondendo de algo. Ele sente que ela está
escondendo alguma coisa.
De um modo muito agradável, ele pergunta o que está errado. Ele se
expressou de forma muito legal (podemos aprender com ele!). Ela diz:
“Estou preocupada com sua habilidade de caça.” É um teste sobre sua
masculinidade!
Durante a temporada de caça aos cervos, conseguimos o cervo, abaixamos
a porta traseira do carro e dirigimos a toda loja que conhecemos, a fim de
que cada homem possa ver que conseguimos o maior cervo do condado!
Quando vamos pescar, a primeira coisa que seu amigo diz é: “Quantos
você pegou? Qual o tamanho do maior deles?”
Está em nós ser um caçador ou pescador. E ela está se perguntando se ele
pode pegar essas pequenas raposas! Mas esta não é a raposa que corre
sobre o chão. É a raposa que cavava no chão e roía as raízes dos vinhedos.
Tudo parecia estar bem na superfície do chão, mas depois de um tempo,
as vinhas começavam a morrer. Se você não pegasse as raposas, o
vinhedo seria arruinado. Neste livro, eles comparam o vinhedo ao seu
relacionamento em amor sexual. Ela compara seu corpo a um jardim.
Ela o compara às vezes a um animal macho, e espera que ele salte e pule.
O que ela está perguntando aqui é: quando problemas surgirem em nosso
relacionamento, você poderá lidar com eles? Você poderá resolvê-los?
Em outras palavras, se você pode matar uma grande caça, você pode lidar
com as crianças? Pode lidar com aquela promoção? Pode lidar com o fato
que gosto de fazer compras? Pode lidar com minha mãe, ou com a sua

mãe? Ela quer saber que seu homem pode ganhar o jogo. Ela compreende
que há uma criatura lá fora chamada “problemas”, que irá arruinar seu
relacionamento se ele não souber lidar com ela. Ela tem um “coro
imaginário de senhoras” que dizem às suas filhas que, se o homem que
elas estão saindo não pode resolver os problemas que enfrentam durante o
namoro, ele não será capaz de resolver os problemas que virão após o
casamento. Se ele não é um bom caçador antes, provavelmente será um
péssimo caçador depois. Não podemos deixar nossos filhos acreditarem
que o casamento irá resolver seus problemas! Casamento traz todo um
novo conjunto de problemas.
A senhora Salomão está dizendo que se você permite que esse amor
sexual aconteça antes da hora, você casará com um homem que nunca
será capaz de resolver seus problemas e você será frustrada pelo resto da
vida. Há muita sabedoria neste livro.

O Valor da Intimidade
Os capítulos 3:6 – 5:1 falam sobre a lua de mel e o que aconteceu no
quarto. Não vou discutir isso, mas dei a você conhecimento suficiente para
ser capaz de ver as expressões poéticas e pensar: “uau!” Você pode
comparar sua intimidade com a intimidade deles e saber o que Deus deseja
para você. Você pode não ter chegado lá ainda, mas o que leva à
intimidade definitiva é não depreciar o seu cônjuge, mas apreciá-lo. Se
você continua a criticar, se queixar e reclamar do seu cônjuge,
provavelmente não haverá uma boa intimidade no seu casamento.
Intimidade diz respeito a aprender a apreciar quem seu cônjuge é, e então
ajuda-lo a lidar com aquelas inseguranças que quer mudar em si mesmo.
Se você está casado com um cônjuge devoto, o Espírito Santo
provavelmente já está fazendo com que ele saiba o que está errado na
vida dele, e você provavelmente não terá que assumir essa função. Muitos
de nossos casamentos seriam melhores se deixássemos o Espírito Santo
fazer Seu trabalho – e desistíssemos de tentar fazer isso. Ele é muito
melhor nisso do que nós. Se o Espírito Santo não pode agir em seu
cônjuge, você provavelmente não poderá também. Essa é a verdade.

Rejeição do Seu Cônjuge
Lembre-se que isso não está escrito em ordem cronológica. Esse estilo de
poesia e música corresponde apenas a metáforas. Ela está pensando em
coisas diferentes, e se lembra de um sonho recorrente. Nesse sonho, ela
rejeita a Salomão sexualmente.
Espero que toda mulher que deseja que seu marido seja mais sensível
sobre suas inseguranças estude os capítulos 5:2 – 8:7. Eles falam do poder
e influência da rejeição. Agora, em seu sonho recorrente, ela está na cama
e Salomão bate à porta. Ele quer se envolver com ela, e ela diz: “Querido,
já estou na cama e já tirei o meu pijama.” Ela não pode levantar e ir à
porta porque teria que vestir seu pijama novamente. Então ela diz: “A
propósito, eu já lavei os meus pés.” Vocês, mulheres, tem alguma ideia o
que isso faz a um homem? Sua esposa está dizendo que você não vale que
ela vista seu pijama novamente e atenda à porta! Ela diz que se ela deixálo entrar vai precisar tomar um novo banho. Mas o que ele escuta? “Não
valho a pena.”
Após rejeitá-lo, ela pensa sobre isso e percebe que isso não foi a coisa
certa a fazer. Ouçam, mulheres, quando vocês se casam, seus corpos
pertencem a seus maridos, de acordo com I Coríntios 7. A Bíblia diz que,
exceto em ocasiões de oração e jejum, deveria haver muita intimidade
sexual. A senhora Salomão o rejeitou, mas muda de ideia e vai à porta. Ao
ir em direção à porta, ela fica empolgada. Ela abre a porta e ele se foi. Ele
se foi! Ela se sente mal e se arrepende. Ela chama por suas amigas
imaginárias e diz: “Pra onde ele foi? Me ajudem a encontrá-lo!”
Você tem ideia do que acontece com ele quando você sempre tem uma dor
de cabeça, quando sempre está muito cansada, ou quando quer terminar o
que está vendo na TV ou o capítulo do livro que está lendo? Isso diz que
ele não vale a pena nem mesmo em sua mente; você prefere ler! Então a
esposa se pergunta por que seu marido caiu em adultério com uma colega
de trabalho.

Salomão apenas saiu e sim, fez cara feia. Quando seu marido se levanta e
vai para outro cômodo, você simplesmente o deixa ir. Você não tem ideia
do que a rejeição fez a ele.
A senhora Salomão chamou as amigas e disse: “temos que encontrá-lo!”
Elas ficaram pensando a mesma coisa que ela pensou anteriormente. “Por
que deveríamos procurar por ele? O que há de tão importante sobre ele?”
Então ela começa a descrevê-lo e, uau, quem não iria querer procurar
aquele homem? Agora ela está com a cabeça no lugar, querendo ir atrás
dele, e quando o encontra o leva a seu jardim e desfrutam a companhia
um do outro. Ele diz que ela é a única mulher para ele. Agora “as amigas”
dizem: “você deve fazer a dança dos dois exércitos pra ele...”
O que? Você já viu alguma vez dois exércitos dançarem num campo de
batalha? Absolutamente não, mas nossos tradutores não sabem como
traduzir essa palavra porque ela é difícil de traduzir. Muitos estudiosos
hebreus acreditam que essa palavra na verdade se refere a um lugar onde
eles estiveram, Mahanaim, e que a palavra dançar significa “girar sobre”.
Então as amigas estão dizendo: “Agora que encontrou o seu homem e
percebe que estava errada, e o quão importante ele é pra você, você deve
dançar para ele.” Ela dança.
Sabemos que ela está vestindo algo muito transparente, ou não está
usando nada, quando ele começa a descrevê-la. Ela diz às amigas para não
avançarem o sinal até que seja a hora certa. Se você avança, isso resultará
em frustração. Ele estava frustrado quando tentou, e ela estava frustrada
quando ele foi embora. Mas quando estavam juntos, uau, foi incrível!

O Poder do Caráter
Vivemos numa sociedade muito sexualizada, e acho que diminuímos
nossos padrões na igreja em algum nível. Ouvi o Dr James Dobson dizer
que, se podemos manter nossos filhos sem sexo até a idade de 18 anos,
seria maravilhoso constatar como a vida deles seria melhor com seus
cônjuges. Me recuso a aceitar isso. Se nossos filhos não se casarem até a

idade de 27 anos, devemos encorajá-los a serem virgens até 27 anos. Em
última analise, essa é uma questão de caráter.
A senhora Salomão lembra-se de quando era uma garotinha. Ela disse que
seus irmãos olhavam pra ela e se perguntavam se ela era um muro ou
uma porta... O que?? Um muro significava a habilidade de manter o
inimigo pra fora, e o “inimigo” eram os jovens rapazes. Ela era forte o
suficiente para mantê-los fora e preservar sua virgindade? Eles disseram
que se ela fosse um muro, eles a cobririam de prata; a enfeitariam e
fariam que todos soubessem que ela era uma mulher que valia a pena ter,
porque era uma mulher de caráter.
A porta indicava que ela se abriria a todo avanço sexual dos rapazes. Seus
irmãos diziam que se ela fosse uma porta, eles colocariam cedro para
barrar a porta! “Não deixaremos que ela namore ou que homens se
aproximem, não porque somos contra isso, mas porque reconhecemos que
ela não está pronta.”
Como uma sociedade cristã, como podemos preparar nossos filhos para a
faculdade, e não para a coisa mais importante da vida: a escolha de um
cônjuge, para viver com eles pelo resto de suas vidas?
Finalmente, esse livro diz que quando você agir certo com sua esposa e
aproveitar os frutos desse relacionamento, você vai representar o amor de
Cristo por Sua igreja. Homens, vocês precisam pensar frequentemente que
seu relacionamento com suas esposas refletem seu relacionamento com
Ele. Quando ficam bravos com elas, vão perceber que podem não estar
corretos diante dEle.

