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Uma Mensagem Comovente que Tem Despertado e Verdadeiramente Vivif icado Inúmeras Almas 

A Indispensável Obra 
A Mensagem da Cruz em 22 Línguas

A M e n s a g e m  d a  C r u z ,  a 
principal obra do Dr. Jaerock 
Lee ,  se  tornou uma le i tura 
indispensável a qualquer cidadão 
do mundo. Incontáveis cartas de 
agradecimento chegam de servos 
do Senhor de todo o planeta 
falando da graça que receberam 
através do livro. Pastores tem 
pedido que a obra seja traduzida 
para a língua de suas pátrias 
porque desejam utilizá-la em seus 
ministérios, já que sua mensagem 
é essencial para qualquer vida 
cristã.

A v e r s ã o  v i e t n a m i t a  f o i 
publicada em abril de 2011; e 
até junho de 2011, o livro já foi 
publicado em 22 línguas: coreano, 
inglês,  chinês (simplificado 
e tradicional), francês, russo, 
espanhol ,  a lemão,  japonês , 
tagalo, árabe, vietnamita, língua 
estônia, urdu, italiano, indonésio, 
tâmil, híndi, tailandês, finlandês, 
hebraico, e nepali. Até então, ele 
já foi traduzido para dezesseis 
l í n g u a s  i n c l u i n d o  g r e g o  e 
português, e está sendo traduzido 
do inglês para dez línguas como 
armênio e iraniano.

O livro inclui respostas para 
muitas indagações feitas por 

crentes sobre a mensagem da 
salvação e a cultivação humana, 
como ‘Por que Deus colocou 
a árvore do conhecimento do 
bem e do mal no Jardim do 
Éden?’, ‘Por que Jesus é o único 

Salvador?’, e ‘O que significam 
as sete últimas palavras de Jesus 
na cruz?’ Se entendermos tais 
questões, poderemos enxergar a 
providência de Deus na cultivação 
humana e, consequentemente, 

não poderemos deixar de amá-Lo. 
Além disso, quando entendemos 
a providência da salvação, nos 
maravilhamos com o profundo 
amor e sabedoria de Deus.

O senador Dr. Ruben Diaz 

disse, “Jamais conheci outro 
ministro tão usado por Deus 
com o poder de milagres e uma 
palavra centrada em Cristo além 
do Dr. Jaerock Lee. Seu livro, 
Entendendo a Mensagem da 
Cruz de Jesus Cristo, sacudiu a 
minha vida assim como também 
a de toda a cidade de Nova 
Iorque. Não só dou publicamente 
o meu apoio a essa obra e a 
louvo, mas também aprecio todo 
o seu ministério. Esse livro irá 
transformar nações e será uma 
grande contribuição para toda a 
igreja cristã do mundo.”

José Ricardo, presidente da 
Editora Nueva Vida para leitores 
de espanhol, afirmou, “Este é o 
livro mais baseado na bíblia que 
eu já li, e todo aquele que o ler, 
irá apreciá-lo.” O Dr. Richard 
Blake,  dos Estados Unidos, 
escreveu a seguinte crítica no 
Amazon.com, “A Mensagem da 
Cruz fornece uma base de fé aos 
seus leitores, fazendo-os entender 
a imensurável providência e amor 
de Deus. Seu livro se baseia na 
Bíblia, e sua mensagem é cheia 
de uma convicção invariável 
sobre o evangelho de Jesus 
Cristo.”

“Fui Curado de AIDS Pela Oração 
que Transcende Tempo e Espaço”

“O Evangelho da Santidade Faz a Nossa Família Feliz”

Em junho de 2009 comecei a 
me sentir bastante fraco. Tossia 
muito e um tumor apareceu em 
minha pele ,  seguido de dor. 
Recebi oração de alguns pastores 
bem conhecidos para ser curado, 
mas nada aconteceu.

Fiz um check-up médico no 
Hospital Central, no Brooklyn, 
Nova York. O resultado mostrou 
que eu estava com pneumonia 
e AIDS. Fui tratado com fortes 
drogas, mas só piorava. Sentia 
uma terrível dor quando respirava.

Entretanto, sempre soube que 
Deus podia me curar e um dia o 
Dr. Jaerock Lee veio na minha 
cabeça. Assisti a Cruzada no 
Peru e em Nova York com ele em 
vídeos que a mãe do meu amigo 
tinha me dado 2 anos antes, e 
enquanto assistia, pude sentir o 
poder de Deus.

C o m e c e i  e n t ã o  a  v e r  o s 
programas da TV Manmin pela 

Internet em Agosto de 2009. 
Sentia-me como quem conversava 
com Deus face a face enquanto 
ouvia as pregações do Dr. Lee. 
Ouvia com bastante atenção e 
lágrimas escorriam dos meus 
olhos.

Comecei a ter esperança de 
cura ao assistir o incrível poder 
de Deus que fazia as pessoas 
recuperarem a visão. Vi diversos 
tipos de doenças sendo curadas 
e o coxo levantar e pular. Tinha 
certeza que o Dr. Lee era um 
homem de Deus, pois como dito 
em Salmo 62:11, o poder pertence 
a Ele.

Parei de ir ao hospital e recebi a 
oração pelos enfermos do Dr. Lee 
depois de ouvir sua mensagem 
pela  In ternet .  Pude sent i r  a 
dor desaparecer aos poucos e 
melhorei. Passei a depositar a 
minha confiança apenas em Deus 
com jejum e orações.  Então 

comecei a ter paz e alegria em 
meu coração.

No dia 16 de outubro de 2010 
era o meu aniversário. Recebi a 
oração do Dr. Lee às 5 da manhã 
e o meu quarto se encheu de calor. 
Meu corpo ficou quente e eu 
comecei a suar muito.

No dia seguinte fui ao hospital. 
O médico ficou tão estarrecido 
depois do exame, pois a AINDA e 
a pneumonia tinham desaparecido 
completamente. Ele disse que 
não podia acreditar naquilo e 
me mandou para outro hospital, 
ou refiz o exame. O resultado, 
todavia, permaneceu o mesmo. 
Aleluia!

Eu tenho levado uma vida 
cristã feliz na Igreja Internacional 
Manmin Nova York (Pastor James 
Shim). Dou graças e toda glória 
a Deus, que me curou através da 
oração que transcende tempo e 
espaço.

Irmão Leopard (Igre ja Internacional Manmin Nova York)

Irmã Valentina Palnikov (Califórnia, EUA)

Meu marido e eu conhecemos o 
Pastor Sênior Dr. Jaerocl Lee 3 anos 
atrás e tornamo-nos membros da 
Igreja Central Manmin no dia 25 de 
outubro de 2009 pela Internet.

Em agosto de 2008, pedirmos ao 
Dr. Lee para orar pelo meu filho, 
Vitaliy Palnikov, que tinha fugido de 
casa. Depois da oração que transcende 
tempo e espaço, ele voltou e agora 
ele está na Coréia para se tornar 
um missionário da Igreja Central 
Manmin.

O evangelho da sant idade foi 
uma verdadeira benção em nossa 
família. Meu marido e eu ouvimos 
um programa de sermão do Dr. Lee 
– ‘A Mensagem da Cruz’- que inclui 
tópicos como ‘Por que Deus Colocou 
a Árvore do Conhecimento do Bem 
e do Mal no Jardim do Éden?’, ‘As 
Últimas Sete Palavras de Jesus’ pela 
Impact TV, um canal cristão russo. 
Fizemos contato com o Pastor Dr. 
Vitaliy Fishberg (Igreja Manmin 

Sabedoria e Poder de Deus, Nova 
York, EUA) e ele nos ajudou bastante.

Já  é ramos  cr i s tãos  por  mui to 
tempo, mas tínhamos muitas dúvidas 
sobre algumas coisas da Bíblia. O 

sermão do Dr. Lee com exemplos 
fáceis foi muito claro para nós. 
Com ele ,  pudemos conhecer  de 
fato a vontade de Deus. Depois de 
entender o amor de Deus, passamos 

a amá-Lo mais e mais e ter uma fé 
verdadeira. Sentíamos mais felizes 
ao notar que estávamos nos tornando 
cristãos verdadeiros. Depois de tudo 
aquilo, queríamos ver o Dr. Lee 
pessoalmente.

Finalmente, em maio de 2010, visitei 
a Igreja Central Manmin e recebi 
muita graça. A vida dos membros era 
tão impressionante. Depois de voltar 
para os EUA, me matriculei no SIM 
(Seminário Internacional Manmin) 
e com os cursos, tenho estudado a 
Palavra de Deus e experimentado uma 
transformação em minha vida.

Assinamos o Jornal Da Manmin 
em inglês. Tenho distribuído seus 
exemplares a cristãos de Sacramento, 
Califórnia,  e  comparti lhados as 
bênçãos que recebi. Também demos 
os livros do Dr. Lee Céu e Inferno a 
prisioneiros. Nos orgulhamos de vê-
los sendo transformados com tais 
obras. Agradecemos e glorificamos a 
Deus e ao nosso Senhor, nosso noivo.

Da esquerda, seu marido, Nikolay; Valentina; seu genro, Andrey; sua primeira filha, Emma; e sua 
segunda filha, Alina.

No dia 2 de junho, a Missão de Jovens 
Adultos da Igreja Manmin de Chennai, do 
pastor do Pastor Joseph Han, realizou seu 

primeiro retiro em 
Queensland, na Índia.

S o b  o  t e m a  ‘ O 
Oleiro e o Barro’, 
os jovens adultos da 
igreja compartilharam 
suas visões e alvos 
para o futuro. Eles 
t ambém passa ram 
a l g u m  t e m p o 
b u s c a n d o  s a b e r  o 
que Deus, o Criador, 
queriam que fizessem.

A  t e m p e r a t u r a 
na área geralmente 
ultrapassa 40 graus 
c e n t í g r a d o s ,  m a s 
durante o retiro, Deus 

escondeu o sol atrás de nuvens e fez soprar 
uma refrescante brisa. Um arco-íris circular 
também rodeou o sol.

Missão de Jovens Adultos da Igreja Manmin 
de Chennai Faz seu Retiro

O Pastor  Joseph Han e sua igre ja estão decididos a evangelizar 
toda a Índia com o evangelho da santidade e o poder  do Espírito 
Santo.

A igreja Manmin Tabata de Tóquio, 
Japão (Pastor Kyungtae Jeong) celebrou 
seu 11º aniversário e mudança para um 
novo local em um culto especial com a 
Pastora Heesun Lee no dia 5 de junho.

Durante o culto matinal dominical, 
que foi  oferecido como culto em 
comemoração à mudança de local 
do santuário, a Pastora Heesum Lee 
pregou uma mensagem cujo título foi 
‘Fé’, baseada em Hebreus 11:6. O culto 

da noite foi oferecido como 
cul to  em comemoração ao 
aniversário da igreja. O grupo 
de louvor Louvor de Poder, 
que pertence ao Comitê de 
Artes Performáticas da Igreja 
Central Manmin, se apresentou, 
e depois a pastora pregou uma 
mensagem intitulada ‘Guerreiros 
Espirituais’, a partir de Josué 

1:6-8.
Depois do culto, a reunião de cura 

com lenço (Atos 19:11-12) foi realizada 
e  mui tos  dos  presentes  puderam 
glorificar a Deus com seus testemunhos 
de cura. Dentre os que testemunharam, 
a Irmã Hajin (15 anos) foi curada de 
enxaqueca; a Diaconisa Seona Kim 
(35 anos) de asma; e a Diaconisa 
Nami Simiz (29 anos) de um problema 
oftalmológico. 

Igreja Manmin Tabata de Tóquio Celebra 
Culto de 11º Aniversário
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1. A Igreja Central Manmin acredita que a Bíblia é a perfeita 
Palavra de Deus.
2. A Igreja Central Manmin acredita na unidade e na obra da 
Trindade: Deus Pai, Deus Filho, e Deus Espírito Santo.
3. A Igreja Central Manmin acredita que somos perdoados de 
nossos pecados somente pelo sangue remidor de Jesus Cristo. 

4 . A Ig re ja Cen t ra l Manmin ac red i t a na ressur re ição e 
anscenção de Jesus Cristo, na Sua volta, no Milênio, e no céu 
eterno. 
5. Os membros da Igreja Central Manmin confessam sua fé 
através do “Credo dos Apóstolos” toda vez que se reúnem e 
crêem em todo o seu conteúdo. 

Confissão de Fé
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Se temos esperança pelo reino celestial onde 
não há lágrima, dor, sofrimento, ou morte, temos 
de ser como o Senhor; e assim viveremos com Ele 
eternamente. Independente do número de vezes 
que você confessa que anseia pelo Senhor e tem 
esperança pelo Céu com os lábios, se ainda continua 
cometendo pecados, você não alcança tal esperança. 
Que tipo de vida devemos ter como pessoas com a 
esperança fixa no Senhor? 

 
Primeiro, devemos nos purificar.
Para se purificar, você precisa sondar o seu 

coração, pensamentos e ações com a Palavra de 
Deus. Espero que você possa fazer de tudo para 
que tenha uma verdadeira vida cristã, sempre se 
perguntando como santificar seu coração, obras e 
lábios, e como agradar a Deus. A fim de fazer tal 
coisa, o que exatamente você precisa fazer?

Em primeiro lugar,  a  verdade tem de ser 
completamente cultivada em seu coração. Em outras 
palavras, você precisa ter a habilidade de ouvir a 
Palavra e entendê-la da forma adequada, sem julgá-
la ou discerni-la com seus próprios pensamentos. 

Por exemplo, digamos que você tenha inveja 
de alguém e fica frio com essa pessoa, mas sem 
reconhecer a sua própria maldade. Você se justifica 
dizendo, “Não quero ser frio com ela, mas sou, 
pois ela nunca reconhece seus erros.” Como lemos 
acima, você não pode distorcer a verdade tentando 
encaixá-la na sua maneira de pensar. Você precisa 
ter a Palavra de Deus como seu alicerce e usá-La 
sempre refletindo a Sua luz sobre si.

Depois, a fim de se purificar, você precisa praticar 
tudo aquilo que você ouve e está claro para você. 
A fé sem obras é morta. Não importa o tanto de 
verdade que você já conhece, você não terá fé se 
não praticar as coisas. Contudo, muitos acham 
erroneamente que tem uma fé enorme e vivem 
segundo a verdade só porque conhecem muito a 
Bíblia. Se Deus diz, ‘Livra-se’ você deve se livrar 
verdadeiramente. Se Deus diz ‘Não faça tal coisa’, 
você então não deve fazer. Se Ele diz, ‘Faça’, você 
então deve fazer. Somente quando você pratica a 
Palavra é que Ela pode transformar a sua vida.

Em segundo lugar, você precisa viver sempre 
com o Senhor.

Tudo na vida daqueles que vivem com o Senhor é 
organizado e santo. Deus vê todas as nossas atitudes 
24 horas por dia, cada detalhe, até o mover mais 
sutil dos nossos olhos.

Eu estou tão certo de que Deus sempre nos 
observa que por isso sou a mesma pessoa quando 
em público ou em casa. Mesmo quando vou para 
a cama, penteio meu cabelo e me higienizo. Isso 
porque quero estar com uma boa aparência aos olhos 
do Pai. Mesmo quando estou sozinho, sei que anjos 
estão me observando, e assim me comporto.

Muitas pessoas oram para que o Senhor fique com 
elas e as proteja com Seus olhos de fogo. Se elas 

realmente fazem tal oração de coração, suas vidas 
se transformam. Se o Senhor estiver com elas, será 
que elas farão as mesmas piadas e falarão dos erros 
dos outros julgando-os? Você seguiria a carne e 
alimentaria seus prazeres mundanos, mesmo com os 
anjos lhe observando? Se andar nas trevas, nem o 
Senhor nem os anjos que lhe guardam poderão ficar 
com você.

Espero que você caminhe na verdade não apenas 
na igreja, mas também no seu trabalho, lar, e quando 
estiver andando nas ruas, falando ou comendo. 
Sempre se lembre que o Senhor está lhe observando, 
ouvindo, e está sempre com você. Assim você 
conseguirá se adornar como noiva pura rapidamente.

Em terceiro lugar, você precisa clamar ao 
Senhor.

Jeremias 29:12-13 diz, “Então vocês clamarão a 
mim, virão orar a mim, e eu os ouvirei. Vocês me 
procurarão e me acharão quando me procurarem 
de todo o coração.” O simples fato de frequentar 
reuniões de oração não significa que você ora muito 
bem. Você precisa clamar em oração como se o 
Senhor estivesse na sua frente, crendo que Ele está 
lhe escutando.

Se você tem o profundo desejo de receber uma 
resposta, logo será cheio da inspiração do Espírito 
Santo. Assim, você não precisa se esforçar para orar 
alto, mas clamará naturalmente com a sua voz.

Quando se ora todos os dias, o conteúdo das 
orações pode ser bem parecido. Contudo, por 
mais que você ore pela mesma coisa cem vezes, 
você precisa orar com todo o seu coração e 
com inspiração – sempre. Se você realmente 
clamar ao Senhor persistentemente, você buscará 
continuamente aumentar o tanto que ora. Essa é uma 
evidência de que você tem fé para clamar ao Senhor 
em orações.

Se você estivesse afogando, com que altura 
gritaria por ajuda? Da mesma forma, neste mundo 
cheio de pecados, o quão profundamente você acha 
que deveria estar clamando para se guardar das 
coisas mundanas e se livrar do pecado e maldade? 
Orar da boca para fora para Deus lhe ajudar a se 

livrar de pecados como o ódio, inveja, desejos, 
mente adúltera, e raiva não adianta nada, mas você 
precisa orar intensamente como Elias, que trouxe 
fogo do céu. 

Se você orar com uma intensidade assim, essa 
intensidade ficará em seu coração mesmo na oração 
diária. Assim o seu coração e obras de fato se 
transformarão e pecados e maldade não farão mais 
parte da sua vida. Isso quer dizer que você tem 
uma fé verdadeira, e somente pessoas assim podem 
caminhar com o Senhor. Oro, em nome do Senhor, 
que você possa se purificar com esperança pela volta 
Jesus e ir para o Céu.

“Todo aquele que nele tem esta esperança purifica-se a si mesmo, assim como ele é puro.” (1 João 3:3)

Esperança Fixa Nele

Pastor Presidente Dr. Jaerock Lee

Notícias 

Centro Mundial de 
Santidade é Aberto nos 
Estados Unidos

O Centro Mundial de Santidade teve sua 
cerimônia em comemoração à conclusão de 
sua construção no dia 28 de maio. Michael 
Morgu l i s ,  p r e s iden t e  da  D ip lomac i a 
Espiritual, construiu o centro em North 
Port, na Flórida, EUA, a fim de espalhar o 
evangelho da santidade e o ministério da 
Igreja Central Manmin em todo o mundo. 

Um vídeo com os parabéns do Dr. Lee 
fo i  apresentado  e  o  anc ião  Boaz  Lee 
também fez um comentário de louvor e 
orou na abertura do evento. A Pastora Dr. 
Esther Chung entregou uma mensagem 
congratulatória na cerimônia de abertura 
da Biblioteca e todo o evento contou com 
a participação de aproximadamente cem 
pessoas de Israel, Reino Unido, África, 
Rúss ia ,  e  out ros  lugares  dos  Es tados 
Unidos.

O centro tem um jardim, uma lagoa, uma 
trilha, e um bosque. O prédio tem um hall 
principal, halls de oração, uma biblioteca, 
e  uma casa  de  hóspedes .  Seminár ios , 
simpósios, e reuniões de cura com lenço 
(Atos 19:11-12) serão realizados no centro 
com os sermões do Dr. Lee.

Nosso Deus de amor criou o primeiro homem, Adão, e o fez 
alguém idônea, Eva, como registrado em Gênesis 2:18. Ele 
queria que eles compartilhassem amor e confortassem um ao 
outro. No entanto, com o pecado e a maldade abundantes no 
mundo, o relacionamento entre maridos e suas esposas deixou 
de agradar a Deus. Esperamos que todos os casais desfrutem 
da alegria a amor verdadeiros através desse artigo especial 
sobre a providência de Deus para esposos e esposas.

♥ Marido e Esposas São Muito Especiais Um para 
o Outro

No livro de Gênesis, o processo da criação da mulher é bem descrito. 
Gênesis 2:21-22 diz, “Então o Senhor Deus fez o homem cair em profundo 

sono e, enquanto este dormia, tirou-lhe uma das costelas fechando o lugar 
com carne. Com a costela que havia tirado do homem, o Senhor Deus fez uma 

mulher e a levou até ele.”
Deus fez com que um sono profundo caísse sobre Adào para que ele não sentisse 

dor enquanto Ele tirava uma de suas costelas. Na estrutura do corpo humano, as 
costelas estão localizadas no centro. Elas protegem muitos órgãos importantes como 

o coração, os pulmões, e o estômago. Mesmo que o corpo sofra um impacto forte, as 
costelas ajudam a amortecê-lo.
A razão pela qual Deus criou a mulher a partir de uma costela do homem foi porque 

Ele queria mostrar que a mulher é tão importante ao homem quanto uma de suas costelas. 
A mulher que é idônea e ajudadora é um ser indispensável para o homem, exercendo um 

papel muito importante em sua vida. Adão, que conhecia essa vontade de Deus, confessou 
em Gênesis 2:23, “Esta, sim, é osso dos meus ossos e carne da minha carne! Ela será chamada 

mulher, porque do homem foi tirada”.

♥ O Marido Deve Amar Sua 
Esposa como a Seu Próprio 

Corpo

Uma vez que a mulher se originou do 
homem, o marido amar sua mulher assim como 

ama a si mesmo, como escrito em Efésios 5:28. 
Efésios 5:25 também diz, “Maridos, ame cada 

um a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja 
e entregou-se por ela”. O Senhor, que é o Noivo 
de cada um de nós, deu a Sua vida pela sua noiva. 
Todo marido deve seguir o exemplo do amor do 
Senhor e amar suas respectivas mulheres.

1 Pedro 3:7 diz,  “Do mesmo modo vocês, 
maridos, sejam sábios no convívio com suas 
mulheres e tratem-nas com honra, como parte mais 
frágil e co-herdeiras do dom da graça da vida, 
de forma que não sejam interrompidas as suas 
orações.”

A mulher é o ser mais importante para um 
marido, e ao mesmo tempo, ela é mais frágil do 
que ele. Portanto, quando o marido a ama como 
a seu próprio corpo, Deus se agrada dele e 
responde suas orações.

Colossenses 3:19 diz, “Maridos, ame cada um 
a sua mulher e não a tratem com amargura.” 
Quando o marido ama a sua esposa, ele 
não a trata mal nem se ira com ela, mas 

cobre suas culpas. Ele busca o bem dela 
e suporta todas as coisas. Acredita que 

tudo pode dar certo, tem esperança, e 
persistem sempre, com amor por elas. 

Como Deus deu a mulher a Adão, 
Ele deseja que maridos e mulheres 

compartilhem amor espiritual um 
com o outro.

Extraído de 65ª Palestra Sobre Gênesis, de Dr. Jaerock Lee (www.manmin.org)

Qual é o Papel 
do Marido e da 

Esposa Segundo a 
Palavra?

♥ A Mulher Deve Servir Ao Seu Marido e 
Obedecê-lo no Senhor

Deus não criou a mulher de uma terra diferente, mas a 
criou do corpo do homem. Isso implica que o marido e a 
mulher não são separados, mas unidos como um corpo; e 
também que o homem deve exercer o papel primário, e a 
mulher deve ser subordinada a ele.

Em genesis 2:23, ao olhar para a mulher que Deus tinha 
criado a partir da sua costela, ele disse, “Ela será chamada 
mulher, porque do homem foi tirada”. Em outras palavras, 
a mulher foi criada do homem, e foi este homem que a 
chamou de ‘mulher’. A partir daí, podemos ver claramente 
entre o homem e a mulher quem é o primeiro e quem é 
governa sobre a administração do lar. Assim, a ordem 
correta das coisas é estabelecida quando a mulher obedece 
ao homem.

Na família, é correto que a esposa sirva e respeite o 
marido e o obedeça. Efésios 5:24 diz, “Assim como a 
igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres estejam 
em tudo sujeitas a seus maridos.” Colossenses 3:18 
também diz, “Mulheres, sujeite-se cada uma a seu marido, 
como convém a quem está no Senhor.”

Isso não quer dizer que a esposa deve obedecer ao 
marido mesmo quando este a disser para fazer algo 
contrário à verdade, e ela não pode aplicar a condição 
de ‘ser submissa no Senhor’ segundo sua própria 
interpretação. A mulher deve servir seu marido por amor. 
Assim, o marido poderá sentir o coração sincero da sua 
esposa. Se esta o trata com bondade, por mais duro que 
seja o coração dele, ele vai certamente amolecer.

Além do mais, se a mulher respeita as ideias do seu 
marido e o apóia intensamente, a ordem da família se 
estabelece. Logo, o marido se fortalecerá mais a cada 
dia e assumirá toda a responsabilidade como cabeça da 
família.


