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A preservação do conceito de família, 
como instituição divina, 
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Prefácio 

Esta é uma história envolvente e extremamente importante 
para todos nós, mas, principalmente, para aqueles cujo casamento está 
ameaçado de separação, e aos que já se divorciaram. Uma obra deste-
mida, escrita por uma mulher guerreira, que sabe o que diz, pois suas 
palavras são mencionadas com a autoridade de quem as vivenciou. 

Coragem é a palavra mais adequada para descrever esta autora, 
porque fala sobre coisas tão íntimas para esclarecer definitivamente 
aos seus leitores acerca do assunto a que se propôs escrever. 

Você está preparado? Seus olhos estão atentos para observar 
bem as palavras, e saber o que elas efetivamente querem dizer? 

Eliane Pinheiro de Carvalho, através de uma narrativa em pri-
meira pessoa, vai desvendando o que pode acontecer às pessoas que 
não pensam em suas atitudes e cujas consequências serão inevitáveis. 

Em sua juventude, viveu um grande amor, como as jovens cos-
tumam viver, mas aquela história sofreu interferências espirituais, que 
lhe causaram danos. 

Se você gosta de histórias de amor, aqui você as terá. Histórias 
intensas, que hão de emocioná-lo. 

Será que você sabe o que significam “Interferências Espiritu-
ais”? 

O que a Bíblia diz sobre casamento? 
Estas e outras respostas constarão aqui, nesta história envol-

vente. Leia tudo. Vale a pena conferir. 
Não se esqueça de buscar, na Bíblia, a confirmação para as coi-

sas que são ditas aqui, pois suas referências são autênticas, e por elas 
é que Eliane se respaldou. 
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Fique firme, seja forte e feliz, 
Porque a alegria do Senhor é a nossa força! 

 Edna Solange do Nascimento 
Autora do livro Português Através da Bíblia 
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Apresentação 

A minha intenção ao escrever este livro é de compartilhar com 
você o que eu — uma pessoa que não detinha conhecimento algum 
sobre a vida espiritual – ao obter a compreensão do mistério da Cruz 
de Cristo, fui adquirindo profunda convicção sobre um assunto bas-
tante polêmico no meio evangélico, o qual será explanado no desen-
rolar da narrativa. 

Procuro transmitir o quanto é maravilhoso seguir o Conselho 
de Deus, e que a Sua Palavra é a nossa melhor companhia. 

 Retrato a graciosa verdade de que podemos olhar para trás e 
ver que tudo valeu a pena, nada aconteceu por acaso. Deus tem um 
propósito em todas as coisas e este livro confirma isso. O autor é 
DEUS, sem ELE, eu não poderia ter escrito. 

 Expresso aqui a alegria e o prazer de entender que “Deus 
amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho amado para que 
todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna.” Jo 3.16 

E que, por nos amar tanto assim, “ELE nos instrui e nos ensina 
o caminho que devemos seguir, nos guiando com os Seus Olhos”. (Sl
32.8)

 Infelizmente, uma grande parte dos cristãos tem fechado os 
ouvidos para muitos conselhos de Deus. Ele disse: “Eu repreendo e 
castigo a todos quanto amo: sê pois zeloso, e arrepende-te” (Ap 3.19). 

O amor de Deus nos constrange! Ele nos leva a enxergar o 
quanto não merecemos esse amor, pois é maravilhoso demais. Aqui 
eu abro meu coração para dizer que “Ainda que a figueira não floresça, 
nem haja fruto nas vides; ainda que falhe o produto da oliveira, e os 
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campos não produzam mantimentos; ainda que o rebanho seja exter-
minado da malhada e nos currais não haja gado, todavia eu me alegra-
rei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação (Hc 3:17-18). 

Em homenagem ao curso de hebraico E-teacher que me con-
cedeu a oportunidade de conhecer Edna Solange do Nascimento, pes-
soa admirável, que Deus levantou para me ajudar a realizar meu so-
nho, escolhemos uma palavra em hebraico para enriquecer o título do 
livro: MISHPARRAH — A FAMÍLIA E O DEUS DA ALIANÇA. 
A Expressão transliterada do hebraico significa família. Optamos por 
fazer uma adaptação ao termo transliterado, dando ênfase a fonética, 
para que as pessoas que não conhecem o hebraico pudessem pronun-
ciá-la corretamente; já que pela transliteração técnica seria MISHPA-
CHAH. 

Esta é uma história autêntica. Os nomes foram substituídos por 
nomes fictícios para preservar a identidade de seus personagens. 
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Introdução 

Estava adorando meu Senhor, acompanhando um louvor que 
dizia: “quero lhe conhecer mais e mais... quero olhar em seus olhos...” 
O meu coração se encheu de uma alegria tão grande que parecia que 
eu ia flutuar... Ah! Como é maravilhosa essa presença, é realmente o 
maior tesouro que possuímos! 

Sinto uma grande necessidade de escrever o que aconteceu em 
minha vida como gratidão ao meu Pai, que tanto fez, tem feito e fará 
por mim, e para que, você, querido leitor, possa tirar proveito da mi-
nha experiência e venha alcançar, com mais rapidez, a sua vitória. 

Rogo ao SENHOR que este livro alcance pessoas que necessi-
tam conhecer as verdades que aqui transcrevo e que, muitas vezes são 
maquiadas pela vontade do homem, trazendo um grande prejuízo a 
sua vida espiritual. 




