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Faça-o Pessoal... 
 
"Toda a mulher sabia edifica a eu casa, mas a néscia derruba-a com a sus mãos" 
 Prov. 14:1(LBLA) 
 

• Estou edificando a minha casa ou derrubando-a? 
• Estou trabalhando o meu casamento? Estou cultivando o coração do meu 

casamento? 
• Guardo melhor de mim (tanto físico como emocionalmente) para a minha 

família? 
• Estou criando um ambiente (atraves de palavras, ações e atitudes) que leve 

o meu marido a desejar ficar em casa? 
• Estou contente por estar "en casa"? Sinto-me realisada cuando sirvo com 

respeito o meu marido e filhos?  
• Guardo para o meu marido toda a comunhão intima, olhadelas, palavras e 

carícias? Estou oferecendo emoção, atenção e ternura a outro homen que 
não é meu marido? 

• Satisfaço as necessidades sexuais do meu marido? 
• Sou digna de confiança ?  Estou envolvida nalguma relação ou 

comportamento ocultos? Sou completamente fiel ao meu marido? 
• O meu marido tem a liberdade de ser totalmente honesto comigo? 
• Estou incentivando pensamentos e desejos sensuais através de livros, 

revistas, programas de televisão, música ou filmes sem cualquer espécie de 
moral? 

• Sou o "refúgio" de algum homen que tem problemas no seu casamento?  
• Recorro a outro homen (pastor, conselheiro, colega) para que seja o meu 

suporte, principal apoio ou para que preencha um fazio emocional na minha 
vida? 

• Tenho uma relação intima (física, emocional ou espiritual) com outro homen 
que não é o meu marido?   

• Tenho a propensão para ser "autoritária e desafiadora" ou tenho um 
carácter sereno, calado e um espiritu submisso? 

• Sou uma parede ou uma porta (Cantar dos Cantares 8:9) sou uma 
prostituta? Comporto-me como uma mulher que está "disponível"? Faço 



insinuações com o meu corpo alma ou espírito? Sou coqueta cuando falo, 
olho ou como me comporto? 

• Tenho uma atitude artificiosa para com outros homens na minha maneira de 
ser, falar ou vestir?  

• Sou discreta e limito-me cuando falo com homens no meu 
trabalho?  Espresso - me com leviandade, crueldade ou cualquer outra 
maniera imprópria de uma  mulher de Deus? Espresso a minha admiração 
a um homen numa maneira que sómente a sua mulher devia fazê-lo? 

• Ajudo os homens a ter pensamentos puros e centrados em Cristo na forma 
como me visto? A minha maneira de vestir é modesta e Femenina?  

• Marco (e mantenho) fronteiras adequadas nas minhas relações com 
homens? Cuais são essas fronteiras?  

• Estou presentemente nalguma situação que é (ou poderá converter-se) 
comprometedora? Encontro-me nalguma situação que parece ser 
comprometedora as outras pessoas?  

• Pode o meu marido, assim como outros homens e mulheres que me 
conhecem afirmar que sou uma mulher de moral irrepreensível e pura?  

• Tenho o propósito no meu coração de ser muralmente pura? Póde o meu 
marido e outras mulheres virtuosas confiar que o meu caminhar com Deus 
é piadoso? 

• Mostro admiração e gratidão ao meu marido com frequência.  
 
"Quem achará uma mulher virtuosa? O seu valor é muito superior ao das pérolas" 
 Prov. 31:10 (BDA) 
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