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Dedicatória
A você, viúva, divorciada e solteira.





“Melhor é serem dois, do que um”
(Eclesiastes 4.9,10)
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Prefácio
Ao escrever esta obra, “Como conseguir um mari-

do em 21 dias”, a pastora Elizete Santos foi muito feliz 
no seu propósito.

Este não é apenas mais um livro de testemunho do 
que Deus fez em sua vida, quando vivia em um momen-
to de solidão; eu creio que esta obra veio no momento 
muito importante, para os dias que estamos vivendo.

A Bíblia, sobre os sinais da segunda vinda de Cris-
to, em Matheus 24:12, diz: “e por haver-se multiplicado 
a iniquidade, o amor de muitos esfriará”. Iniquidade esta 
que é a institucionalização do pecado; quando o pecado 
é aturado por causa da corrupção de todos.

Atualmente, no Brasil, o índice do divórcio chega 
a 48%, e notamos que são tantos casais e lares afetados 
pelos males como a discórdia, esfriamento no amor, a 
incompreensão, a infidelidade e a falta de respeito, den-
tre outras.

Este livro vem nos trazer muitas informações vali-
osas de como agir para obter um bom casamento.

Nesta obra, a escritora pastora Elizete enfatiza o 
que a Bíblia nos ensina:

“Melhor é serem dois, do que um”. (Eclesiastes 4:9 
e 10)
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O ser humano é um ser social, sendo assim, não con-
segue viver muito tempo sem contrair um matrimônio.

O próprio Deus nos mostra, em Gênesis 2:18, que 
não é bom que o homem viva só, o senhor fez para o 
homem a mulher, para que se casem e sejam uma só 
carne.

O escritor de Hebreus nos ensina que o casamento 
deve ser digno de honra entre todos. (Hebreus 13:4)

A autora mostra, neste livro, a importância de ter-
mos alguém para amarmos e sermoa amados.

Agora, com mais experiência e já madura, queria 
tomar uma sábia decisão de pedir a Deus um varão para 
ser seu marido, que preenchesse os requisitos que ela 
precisava, para ter agora um feliz matrimônio. Entendo 
que a autora não queria terminar os seus dias na terra 
vivendo só.

Quando eu li este livro, pude analisar o testemu-
nho da pastora Elizete, e ver um desejo de ser feliz em 
um segundo matrimônio.

Sabemos que, quando tomamos a decisão de se 
casar, podemos não ter a sabedoria e a maturidade para 
fazer uma escolha acertada, que nos garanta a certeza de 
que vai ser um casamento duradouro.

Quando Deus institui o casamento, o fez com um 
propósito de que seja duradouro. A nossa vida na terra é 
composta por decisões, em que às vezes acertamos, out-
ras não.

Quando não acertamos, sofremos e aprendemos 
através das experiências obtidas, o que também nos traz 
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amadurecimento. Vejo o cuidado da escritora, agora, 
querendo tomar uma decisão sábia e acertada, para viver 
a felicidade tão esperada.

O título desta obra chama muita atenção dos que 
vão ler este livro:

“Como conseguir um marido em 21 dias”.
Aos nossos olhos são tão poucos dias, o que tam-

bém se destaca.
Nesta obra, é abordada com sabedoria a lista das 

qualidades que o futuro marido deve possuir; e isso é, 
a meu ver, muito positivo, onde a autora mostra, em 
primeiro lugar, que quer um compromisso sério, um 
casamento para valer a pena.

Os sábios conselhos que a autora transmite, através 
desta obra, através de detalhes, como: o seu objetivo, a 
sua determinação, a sua fé, os cuidados e a escolha da 
pessoa certa.

A Pra. Elizete teve o cuidado de observar os precei-
tos bíblicos, pois isto é muito importante para mim, que 
recebi o privilégio de prefaciar esta obra.

Tenho a certeza de que este livro será uma benção, 
tanto para aqueles que vão tomar a decisão de se casar, 
como para aqueles que vão ter uma outra oportunidade 
de ser feliz num segundo matrimônio.

José Benedito Moraes Neto1

1  Bacharel e Mestre em Teologia. Pastor Presidente da Assembleia de Deus. Ministério Interna-
cional Ágape. São José dos Campos – SP – Brasil. Casado com Pra. Margarete, há 38 anos e pai de 
duas filhas
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Introdução
Após cinco longos anos divorciada, senti a solidão 

chegando timidamente em minha agitada vida. Meus 
filhos, agora, haviam ultrapassado a fase conflituosa da 
adolescência, e nos tornamos os três mosqueteiros. Eles 
observaram que eu andava em círculos: casa, trabalho, 
igreja. E, assim, pediram-me para reconstruir minha 
vida sentimental.

Vale ressaltar que foi deles a ideia de me inscrever 
num site de relacionamento para cristãos. Partindo desse 
princípio aceitei o desafio e, em um mundo novo para 
mim, passei a conhecer pessoas com perfil e fé semelhan-
tes a minha. Conheci homens tristes, magoados, frus-
trados, enganadores, inteligentes, trabalhadores, intelec-
tuais e com vidas estáveis. Recebi convites para jantares, 
cinemas, viagens... E tamanha foi minha frustação quan-
do percebi que todas essas pessoas incríveis e prósperas 
não tinham o que eu buscava: companheirismo, amor 
com compromisso. “CASAMENTO”.

Determinada a não abrir mão dos meus princípios 
e já um pouco mais atualizada no mundo virtual, baixei 
um aplicativo no celular chamado Tinder. Esse aplica-
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tivo parecia mágico pois mostrava a distância em que a 
pessoa se encontrava, bem como gostos, compatibili-
dades, etc... Mesmo filtrando, eu recebia em média três 
convites por dia para sair: parecia perfeito conhecer al-
guém e falarmos do mesmo tema sem constrangimento 
e, o mais incrível, tudo isso em shoppings, restaurantes e 
cafés.  Confesso que, em dado momento, pensei que esse 
veículo havia surgido para me tirar da solteirice, era im-
pressionante a disposição que os cavalheiros tinham para 
se deslocar até de outras cidades para vir ficar comigo! In-
felizmente, quanto mais eu filtrava, menos desejava revê-
los, pois 99% dos pretendentes buscavam basicamente o 
mesmo, um test drive (o sexo propriamente dito).

Desiludida com os homens do mundo virtual e 
ciente de que na igreja não havia solteiros, não para mim, 
uma mulher divorciada com mais de 40 anos, dois fil-
hos e que vivia unicamente do seu digno trabalho, voltei 
a minha dura realidade e tive que admitir que, mesmo 
com meus dotes, seria mais fácil procurar uma agulha no 
palheiro ou esvaziar o mar com a caneca do que encon-
trar um companheiro que preenchesse meus requisitos e 
me aceitasse com a minha fé, princípios e valores.

Diante de tantos encontros e desencantos recebi 
um convite, o qual achei oportuno participar de uma 
palestra para vida sentimental. O jovem casal palestrante 
instruía a plateia diversificada a como construir ou re-
construir, de forma sólida, a vida a dois, desde exerci-
tar sua fé em Deus a usar o discernimento, cuidar de si 
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mesmo, trabalho, corpo e alma, e, por fim, pediu para 
todos ouvirem uma canção. Eu fiquei curiosa ao ver um 
rapaz franzino, simples, atrás do teclado de um piano, e 
paralisei ao ouvi-lo cantar. Sua voz era linda, angelical e 
a letra era algo que penetrava na alma, era tudo o que eu 
desejava em um companheiro.

Letra: Caso por acaso

Eu não quero mais um caso por acaso
Eu não quero mais viver uma ilusão
Quero um amor de verdade
A minha cara metade
Quero alguém pra me acordar
E me chamar de meu amor
Eu não quero uma paixão sem compromisso
Eu não quero ter alguém só por prazer
Quero alguém para estar ao meu lado
De aliança e papel passado
Quero alguém pra me acordar
E me chamar de meu amor
Quero um amor!
Quero alguém pra me abraçar
E andar comigo por aí
Alguém pra me fazer sorrir
Que faça dos seus braços meu abrigo
Quero alguém para acabar com este vazio que me 
consome
Pra dar ao meu amor meu sobrenome
Quero alguém pra se casar comigo
Eu não quero mais um caso por acaso
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Eu não quero mais viver uma ilusão
Quero um amor de verdade
A minha cara metade
Quero alguém pra me acordar 
E me chamar de meu amor
Quero um amor!
Caso por acaso

César Menotti & Fabiano

No final da canção, já não podia conter as lágrimas 
teimosas que insistiam em molhar minha face corada 
pelo calor da presença do meigo e doce Espírito Santo. 
Foi nesse clima de íntima comunhão que foi ministrada 
uma Oração específica para quebra de maldições. Era 
perceptível que algo forte estava acontecendo, eu estava 
rendida ao céu aberto, quebrantada, e foi nesse êxtase 
que pedi a Deus para fazer da canção que acabara de 
ouvir a minha Oração. Ao chegar em casa com a esper-
ança renovada e o coração enfezado (cheio de fé), tomei 
uma atitude de confiar a Deus minha vida sentimental, 
desistir de tentar encontrar um companheiro através de 
sites e aplicativos.

Comecei então minha jornada para conseguir um 
esposo em 21 dias. 

Escrevi em uma folha A4 especificando minuciosa-
mente a minha gigantesca lista do homem perfeito para 
mim. Minha filha, Any, fez um belo desenho do meu 
futuro marido (retrato falado).

– Amar a Deus (Crucial).
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– Aceitar minha fé (cristianismo).
– Aceitar meu ministério (pastoral).
– Aceitar meus filhos (meus tesouros),
– Aposentado (evitar estresse, desemprego, ausên-
cia...).
– Ser inteligente (enxergo pelos ouvidos).
– Português (outra cultura masculina).
– Acima de 55 anos (admiro os maduros).
Sem vícios (não beber, não fumar, não jogar).
– 1,80m de altura (admiro os altos). 
– 80 quilos (admiro os fortes).
– Olhos verdes (admiro a cor).
– Cabeludo (não admiro careca).
– Romântico (sou romântica incorrigível).
– Carinhoso (sou carente).
– Conservador (aliança, casamento).
– Químico (o beijo será o termômetro).

Faltava pouco para meia-noite quando minha pri-
ma-sobrinha, Quezia, que estava passando uma tempo-
rada comigo, chegou em casa do trabalho; ela trabalhava 
numa agência de turismo em um shopping na parte no-
bre da cidade de São José dos Campos-SP, e me disse:

– Lili, (como gosto de ser chamada), hoje aconte-
ceu algo estranho.

– O que houve?
– Eu tenho uma cliente muito elegante que viaja 

muito, hoje ela me fez perguntas pessoais, e também me 
elogiou.






