MULHERES CURADAS
A morte e a vida estão no poder da língua Pr.Elimas Gedeon São João Escócia Pv 18.21 Art. Anônimo

Vamos falar de dois tipos de mulheres: a coveira é (a que não está curada) e a
parteira ( está curada).

A mulher coveira é (a que não está curada)
É a aquela mulher pessimista, é especialista em enterrar sonhos, sejam seus ou dos
outros que a rodeiam. Ela nunca tem uma palavra de ânimo, uma atitude que
encoraje alguém. Está sempre murmurando, reclamando. Ela nunca permitirá que
os sonhos de Deus chegue sobre sua vida.
A esposa coveira só sabe exaltar os defeitos do esposo, fala mal dele para amigos,
parentes, sempre o coloca como centro de suas piadinhas.
A mãe coveira nunca abastece o tanque emocional de seus filhos, nunca tem
palavras de amor, sempre tem a comparação com outros filhos na ponta da língua.

A mulher parteira ( está curada)
É aquela mulher que mesmo em meio ao sofrimento ela tem vida em suas palavras.
A parteira mesmo sabendo que o parto está difícil ela encoraja a mulher a dar à luz.
A mulher parteira instala um ambiente de harmonia e paz dentro da sua casa.
A esposa parteira sabe elogiar e incentivar, sabe honrar seu esposo, sabe que ele é
o cabeça do lar. Sabe dobrar os joelhos quando as coisas vão mal, e sabe agradecer
quando tudo vai bem.
A mãe parteira ensina o filho o caminho em que deve andar, sabe corrigir com
amor, sabe o momento certo para olhar dentro dos olhos de seu filho e dizer a
verdade sem magoar, as palavras doces não se afaste de sua boca.
A mulher parteira ajuda a dar vida, a mulher coveira enterra sonhos.

Como ser uma mulher parteira?
1. Responda aos estímulos com inteligência emocional (Pv 15:1).
2. Não fale dos defeitos, mas ressalte as qualidades até dos seus inimigos (Pv 15:7).
3. Seja sempre grato (Lc 17:11-19).
4. Tenha sempre uma boa dose de humor (Pv 15:13).
5. Respeite a opinião dos diferentes (Ef 4:2).
6. Fale a verdade em amor (Ef 4:15).
7. Ria com as pessoas e nunca das pessoas (Pv 15:12).
8. Seja uma pacificadora (Pv 15:18).
9. Saiba servir com excelência. Trate bem os superiores, os inferiores e os iguais a
você (Pv 14:35).
10. Pratique a generosidade (Pv 22:9).
11. Seja uma pessoas que inspira confiança (2 Tm 3:14).
12. Seja uma pessoa otimista (Nm 13:10).
13. Seja uma abençoadora (Gn 24:59).
Deus abençoe você mulher amada, seja uma parteira!

