JULIANA BÁRCIA

7 ERROS QUE ESTÃO IMPEDINDO
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A RESTAURAÇÃO DO SEU CASAMENTO

Quem sou eu
Meu nome é Juliana Bárcia, sou mentora de relacionamentos
especialista em restauração de casamentos.
Sou uma mulher que decidiu andar na contramão do mundo e lutar
pelo casamento mesmo diante das impossibilidades.
Após enfrentar o deserto do adultério e da separação, descobri que
precisava resgatar a minha identidade de filha de Deus, e aprender a
ser uma mulher sábia e virtuosa para resgatar minha família.
A 10 anos meu casamento foi restaurado, e para mim isso parecia
impossível.
Desde então, já ajudei mais de 100 mil pessoas através do meu canal no
YouTube, e mais de 2mil mulheres tiveram suas vidas e casamentos
transformados através do projeto 7 SEMANAS DE RESTAURAÇÃO.
Então, pode ter certeza, que o acesso a esse conteúdo será o começo
de uma grande mudança na sua vida e casamento.
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Erro 1: Querer mudar o cônjuge
Você deve está pensando: mas quem tem que mudar é ele, eu já faço tudo
para agradá-lo, ele não merece, ele continuará do mesmo jeito...
Mas eu te digo: deixe ir a necessidade de mudar seu marido... de ajustá-lo,
aperfeiçoá-lo ou "consertá-lo". Apenas deixe ir. Liberte a ideia de que você
pode - e deve - mudá-lo. Abandone sua necessidade de controlar quem
ele é e o que ele faz.
Por mais fácil que seja se concentrar no que você quer mudar sobre seu
marido, há apenas uma pessoa que você pode realmente mudar: VOCÊ!
O
homem
não
muda
quando
você
quer,
ele
muda quando descobre o significado que
você tem na vida dele. Então, quanto mais você procurar ser uma esposa
virtuosa, mais valor você terá aos olhos do seu marido.
Além disso, cada vez que você fala, ou mesmo insinua, que seu marido
precisa mudar, que o que ele fez ou está fazendo é errado, ou no que ele
precisa mudar, você está construindo um muro de ódio que fará com que
os sentimentos dele por você esfriem ao ponto de você se tornar um
objeto de desprezo para ele.
Não é com a força do seu braço, ou melhor, com a força da sua língua,
que seu marido vai mudar. Somente Deus é capaz de tirar a venda dos
olhos dele, somente Deus é capaz de transformá-lo. Então não adianta
bater de frente, isso só vai gerar mais conflitos e te afastar cada vez mais
dele.
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Erro 2 – Falar dos seu problemas para
todo mundo
Quando o relacionamento está em crise é comum os cônjuges
procurarem amigos e familiares para desabafar e pedir ajuda. O
problema é que:
1) Nem sempre as pessoas estão preparadas para ajudar e acabam
“comprando a briga”, aí você faz com que seus familiares e amigos
tomem antipatia pelo seu marido e comecem a torce contra o seu
relacionamento;
2) Você vai expor sua intimidade e a de seu esposo para outras pessoas,
que não guardarão "seu segredo" e de repente você vai ver sua vida
conjugal na boca do povo;
3) Você vai ouvir diversas opiniões, que podem te deixar confusa, e na
maioria das vezes são opiniões sem nenhuma sabedoria e que não vêm
de Deus, e você vai acabar tomando uma decisão errada.
Então a melhor atitude que você pode tomar é falar com Deus, ore, abra
sua Bíblia, faça uma leitura, peça paciência, discernimento, força,
sabedoria e direção. Afinal somente ele é capaz de mudar sua situação.
Outra atitude sábia é procurar ajuda profissional, seja de um terapeuta
de casais ou especialista em restauração de casamentos, ou até mesmo
do seu pastor.
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Erro 3 – Sair com outras pessoas
Se durante a fase de restauração do seu casamento você continua
alimentando conversas com os "contatinhos" (ex-namorado, ex-paquera,
amiguinho de trabalho que te dava uma cantada ou uma pessoa que você
conheceu, que você fica com aquela conversinha mole) você está
cometendo um erro grave.
Se você está na fase da raiva, na fase de querer dá o troco, se você está se
sentindo carente, saiba que isso pode te custar caro, feche essa brecha se
você realmente quer a restauração do seu casamento, pois você só vai
conseguir se machucar e magoar a outra pessoa também, que não tem
nada a ver com a sua situação.
O ideal é você bloquear essas pessoas das suas redes sociais para que
você não caia em tentação e acabe saindo com elas ou mantendo
conversas intimas.
Quanto mais brechas você der para satanás entrar na sua vida, mais
distante você ficará de Deus e da sua Restauração.
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Erro 4 – Pare de reclamar e achar que
tudo é muito difícil
Se clamar é pedir, re-clamar é pedir duas vezes, quando você
RECLAMA muito de algo ruim, que te incomoda e que deseja se livrar,
você CLAMA EM DOBRO por esse mal e o atrai para sua vida.
Sua mente inconsciente não sabe diferenciar o que é bom ou ruim,
então, se você pensar excessivamente em uma coisa negativa, ela
entenderá que você está dando importância demais àquilo e vai
trabalhar para materializar esse pensamento em sua existência.
Reclamar demonstra a falta de aceitação da nossa condição, veja o
que diz a bíblia sobre isso:
"Fazei todas as coisas sem murmurações nem contendas; Para que
sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis, no meio
de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis
como astros no mundo" (Filipenses 2:14,15)
A murmuração é um pecado, pois demonstra que não aceitamos o
que o SENHOR tem feito em nossas vidas e acreditamos que
merecemos algo melhor.
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Erro 5 - Correr atrás desesperadamente
do seu cônjuge
Durante o processo de restauração você tem que deixar seu marido ir,
muitas mulheres confundem o deixar ir, com desistir, acham que vão
perder o marido de vez, quando é justamento o contrário, deixar ir é
respeitar a decisão do outro, enquanto buscamos no Senhor, mover
de volta seu coração à nós.
Muitas vezes quando nos afastamos, descobrimos um amor que nem
sabíamos que existia, começamos a sentir um vazio imenso, uma
saudade, até mesmo dos defeitos sentimos falta.
Então seu marido precisa de um tempo, ele precisa refletir sobre o que
quer da vida, ele precisa descobrir na sua ausência o amor escondido
por você e chegar a um ponto de arrependimento.
Se você ficar correndo atrás, implorando para que ele volte a única
coisa que você vai consegui é que ele tome mais raiva de você e se
afaste mais ainda, você vai envaidecê-lo e ele vai te desprezar cada
vez mais.
A maioria das mulheres descobrem que, quando elas deixam ir
completamente, é que seus maridos começam a persegui-las!
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Erro 6 - Se afastar de Deus
Quando estamos passando por uma situação difícil ou temos um
problema que parece não ter solução, é comum sentir que Deus não
atende nossas súplicas ou que se esqueceu de nós, e às vezes
optamos por reclamar pela sua suposta ausência ou falta de ajuda e
terminamos nos afastando de Deus.
Mas a verdade é que fomos nós que esquecemos que Deus nos
conhece muito melhor do que ninguém e sabe do que precisamos e
o que é melhor para nós.
Ao se afastar de Deus por não ver as coisas resolvidas como
gostaríamos ou no tempo que solicitamos, só demonstramos nosso
empenho em conceber Deus de um jeito "humano" demais, com falta
de humildade, ao confundir talvez nosso lugar diante do Senhor.
No entanto, Deus entende perfeitamente o que estamos passando e
sabe que esse nosso jeito de reagir é fruto do nosso desespero, do
cansaço, da frustração.
Em Mateus 6:33 diz: “Buscai em primeiro o reino dos céus e a sua
justiça e as demais coisas vos serão acrescentadas”. Então volte
para Deus enquanto há tempo, pois ele é o único que pode te tirar do
deserto da separação.
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Erro 7 - Pare de focar apenas na
Restauração do seu Casamento
Eu sei que durante o deserto da separação queremos dedicar 100% do
nosso tempo ao processo de restauração, se deixar ficamos 24h com
isso martelando na cabeça, mas não é bom.
Para salvar seu casamento é preciso saber onde focar para obter as
melhores soluções. Então, o ideal é que você procure sua restauração
pessoal, antes mesmo de buscar restaurar seu casamento, pois isso
será consequência da sua transformação.
Dedique seu tempo a cuidar do seu corpo, da sua mente, da sua
espiritualidade, passe mais tempo com quem você ama, descubra
novos hobbies, novos lugares para conhecer.
Não fique amargurada em casa, trancada, chorando, se lamentando
e se maldizendo. O tempo durante o processo de restauração é muito
precioso e você tem que usá-lo muito bem, fazendo coisas que
realmente vão impactar o seu casamento.
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CONCLUSÃO
Durante o processo de busca pela restauração do meu casamento,
cometi muitos erros, por causa deles passei por sofrimentos que não
precisaria passar se soubesse a forma certa de agir.
A falta de conhecimento me levou a tomar atitudes precipitadas e
impensadas que só atrapalharam minha caminhada em favor de ter
minha família restituída.
Meu objetivo com este e-book , é te ajudar a errar menos e alcançar o
mais rápido possível o seu objetivo.
Mas também quero compartilhar com você o meu primeiro livro, ou
melhor ebook, "Primeiros passos para restaurar seu casamento".
Nesse livro além de contar melhor meu testemunho, escrevi sobre
todos os principais passos para alcançar a restauração do
casamento.
É um verdadeiro manual com todas as respostas que você precisa ter
sucesso nessa jornada.

CLIQUE NA
IMAGEM E
SAIBA MAIS
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ME ENCONTRE!

@julianabarcia

/julianabarciarestauracaodecasamento

/julianabarcia0

Basta clicar em cima da imagem e você será
direcionada para a rede social
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