
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

-Acley Gomes - 

6° ENCONTRO: 
Livro “Conversa Franca”  
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Livro “Conversa Franca”      
 Acley Gomes 

Fala sobre o papel do homem em uma família e sua contribuição para a sociedade. 

 A sociedade costuma falar aos homens: “Seja forte. Seja sensível. Tenha excelência.  

Dedique tempo á família. Ame mais sua esposa. Por quê esta preocupação?”  

Porque muitos pais pedem suas família hoje? Porque outros abandonam e outros 

vivem infelizes dentro de suas casas? Porque a maioria dos homens de hoje não 

tem tempo suficiente dedicar à suas esposas e filhos? Porque alguns outros têm 

tempo, mas não o faz? Em relação às mulheres: Muitas esposas que não trabalham 

fora, se retraem ou duvidam do valor que elas possuem por ser dona de casa, não 

se sentem amadas, ao verem as cobranças desiguais que a sociedade faz, se sentem 

injustiçadas, não tendo reconhecimento pelo que fazem pela família.  

Enquanto muitas sofrem conscientes e inconscientes pelos desgastes de ter que 

prover e se moldar às exigências do mundo moderno, -Porque muitas não pensam 

em ter maridos?, Porque outras preferem casar com mulheres? Porque muitas não 

querem mais ficar em casa? // Tudo começa com :- Auto identidade: Quando 

pequenos identificamos como menino ou Menina, qualquer confusão neste ponto 

ou no relacionamento entre os sexos constituem uma AMEAÇA A SOCIEDADE 

ENTRE SI.  

O Dr. Charles Winik estudou mais de 2 mil culturas, descobriu que 55 delas o sexo 

era indistintos e nenhuma dessas sociedades unissexuais sobreviveram poucos 

anos. Porque não? Suas Famílias são uma função da maneira pela qual os sexos se 

relacionam entre sí. - Uma sociedade não pode ser mais forte do que a vitalidade 

de suas famílias; “ Também não se trata refinamentos que variam ou que evoluíram 

através dos tempos ou costumes de uma cultura para outra”.  

A união entre os sexos é uma função de FORÇAS PODEROSAS NAS PROFUNDEZAS 

DO ESPÍRITO HUMANO. Não pode ser alterada.  

* Os conceitos tradicionais de masculinidade feminilidade foram massacrados e 

ridicularizados durante 20 anos COMEÇAMOS COMA FEMINILIDADE: Desde o início 

da existência humana amados, Era uma honra para mulher que cuidava bem do lar, 

dos filhos e cooperadora idônea do marido etc...  

 

 

Deste 1968, como os engenheiros sociais amam alterar as coisas começaram a 

mexer com definições dos papeis sexuais: 1º Tudo que era compreendido sobre 
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feminilidade em milhares de anos, foi exposto ao ridículo: Pois o Termo DONA-DE-

CASA, tornou símbolo de exploração e opressão. Rádio, Televisão Imprensa e a 

indústria de entretenimento literalmente ( DELIBERADAMENTE), MUDOU a maneira 

como os americanos pensam. Um programa foi ao ar durante 3 horas em horário 

nobre que capitou a atenção do país inteiro ( Eles declararam que propósito era de 

AVALIAR O MUNDO DAS MULHERES examinando as MUITAS ATIVIDADES 

ENVOLVENDO O GÊNERO FEMININO).  

EXPLODIU A NOVA MODA Uma Poderosa propaganda nova moda de pensar, ( 

Mostrava as mulheres em numerosas situações desde empresárias a operarias, 3 

horas nada de mostrar dona de casa exceto para referi de forma indireta como 

ANTIQUADA. ( Pense como foi o choque para as milhões de donas de casas 

naquela época, imagina? Opinião: Com isso o Homem não percebeu que criou uma 

Arma de longa destruição... ( o Pecado dos Fariseus não percebiam que estavam 

querendo matar o Autor da Vida)  

2º) Centenas de livros foram retirados das bibliotecas locais - Todos os Livros que 

mostravam a mulher no contexto TRADICIONAL, os que tinha o marido na fabrica e 

a mulher cozinhando foram tirados fora, também foi um choque para mães da 

época. PERGUNTO: Havia necessidade de acabar com estes livros históricos?  

3º) Os Tribunais tiveram um papel importante, ( Uma Advogada moveu uma ação 

contra uma rede farmacêutica, Representando a família de uma garotinha 

ACUSANDO DE ESTAR INFLIGINDO GRANDES DANOS PSICOLÓGICOS À CRIANÇA, 

sabem porque? Por causa das PLACAS INDICATIVAS , alegava que foi negado o 

acesso aos brinquedos de meninos. AINDA UM PSIQUIATRA apresentou uma 

declaração ao tribunal afirmando que a criança foi prejudicada.  

4º) As faculdades, na turma de 1990, As alunas votaram em não convidar Barbara 

Buch por nada ter feito além de criar a família e apoiar o Marido.  

5º) FORÇAS ARMADAS Mulheres Ativas. ( O marido fica em casa com o bebê 

enquanto a mulher vai pra guerra, OU O MARIDO FICA DEBAIXO DA COBERTA E A 

MULHER VAI ENFRENTAR O INTRUSO) XXXXXX Perceberam O QUE SE TORNOU A 

MULHER? > Cadê as mulheres tão amadas e honradas, parte mais frágil, sujeitas em 

tudo a seus maridos conforme ás escrituras? - quem são elas hoje? - A minha 

esposa é assim? / A sua esposa é assim? - E os Jovens, onde vocês vão encontrar 

mulheres assim para casar? // MASCULINIDADE: Historicamente os homens 

casados não ficavam incertos, pois compreendiam intuitivamente que suas 

responsabilidades familiares ultrapassavam as outras em importância.  

 

ESPERAVA-SE QUE ELES PROTEGESSEM E PROVESSESM PARA ESPOSAS E FILHOS. 

O homem foi projetados por Deus, físico e emocionalmente para esta 
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contribuição.Ele tinha Satisfação em proteger sua esposa, ai de quem insultasse sua 

mulher. ALÉM DO MAIS, SUA IDENTIDADE MASCULINA DAVA UM SENSO DE 

ORGULHO REALIZAÇÃO EM SUA MASCULINIDADE! Mas sua masculinidade foi 

revirada de cabeça para baixo. IMAGINEM A CENA: Considere como um jovem 

marido poderia enxergar seu papel de provedor se no inicio da vida de casado se a 

sua mulher ganha muito mais do que ele.  

Será que ele terá uma boa liderança e autoridade nas decisões importantes ? Como 

será que ele vai se comportar? “ SE ENGROSSAR VAI DORMIR LA FORA, ou Quem 

você pensa que é, juntas seus trapos e sai daqui a casa é minha eu paguei” 

Hummm // - ENTÃO VEMOS AS NOTICIAS HOJE: - Mas Porque tantos homens 

querem matar ou estuprar e matar mulheres? - em certas cidades Uma em cada 

três mulheres adultas serão violentadas durante a vida; - Uma em cada cinco 

universitárias são estupradas no campus... geralmente por um conhecido. O QUE 

ESTÁ SENDO FEITO PARA DETER ISSO?  

A maioria nunca é presa e dos que são presos nunca são condenados. Somente 

16% irão para prisão. Muitos ficam um tempo na prisão e depois são soltos. QUEM 

VAI IMPEDI-LOS DE ATACAR NOVAMENTE? NA SUÉCIA É ILEGAL PAI BATER NUM 

FILHO, MAS É LEGAL PAI TER RELAÇÃO SEXUAL COM A FILHA E TER EXPERIÊNCIA 

SEXUAL COM O FILHO. Isso é Revoltante! e DE UMA MANEIRA GERAL TEM 

INCENTIVOS PORNOGRÁFICOS LIBERADOS PARA TODOS... Vivemos em uma 

sociedade provocante.  

Os Homens estão familiarizados com a pornografia disponível em larga escala? ou 

não? ), Mulheres semi despidas MAIS DO QUE ISSO: Nos filmes as Mulheres são 

mostradas violentadas com todo tipo de brutalidade e instrumentos cegos, 

assassinadas com facas, cordas revolveres etc. Todo tipo de falta de modéstia em 

cores 3D e realismo. Estão ou não estão fáceis que podem ser acessadas desde a 

criança ao adulto livremente. na internet e na tv.  

Adolescentes são os que mais tem acessos e compram este tipo de material ( tem 

países, como a Austrália que o mesmo material foca crianças pedofilia é legal). 

Onde está o poder dos direitos civis das nossas mulheres e crianças? Nossas 

Legislatura e Sistema Judicial, são fracos nisso, não dá conta. Em contra partida, 

cada dia estão os homens estão DETERMINADOS A PROTEGER OS Direitos Civis 

Pornográficos e sua legalização; 

 

 

 

 O HOMEM CADA DIA É MAIS ANIMAL e só pensam em seus desejos e valores 

distorcidos. // O SOCIOLOGO GEORGE GILDER – que escreveu o livro suicídio 
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sexual. Deixa claro o seguinte: - Todos os homens solteiros, são uma ameaça para a 

sociedade.  

Até que aceitem a responsabilidade por uma Família Sua agressão sexual é 

potencialmente destrutiva. “CONSCIENTE OU NÃO”. Ele escreve: Os homes 

cometem 90% crimes violentos / 100% dos estupros / 94% motoristas embriagados 

/ 70% suicídios / 91% crimes contra a família e crianças QUE TRISTEZA / OBS: os 

homens solteiros constituem 80 e 90% das categorias da patologia social em média 

ganham menos dinheiro do que qualquer outro grupo, inclusive ganham menos do 

que as mulheres solteiras ALÉM DO MAIS eles são os menos responsáveis com as 

contas, como motoristas, e outras condutas pessoais. Juntamente com a 

desintegração da Família.  

É Nosso maior problema. O FEROZ ESPÍRITO DE PROTEÇÃO PELA FAMÍLIA É 

MENOS INTENSO HOJE. O HOMEM SE TORNOU FRACO: - O quadro de Proteção 

mudou para o de Destruição! A DESINTEGRAÇÃO DA FAMÍLIA O enfraquecimento 

do papel do homem como protetor e provedor, resulta em muitas desgraças que 

vemos na sociedade hoje: OS VALORES DA FAMÍLIA ESTÃO SENDO PERDIDOS: 

Muitos país correm para colocar seus filhos cedinho nas escolas e creches para 

serem educadas pelos professores, gente muitos acreditam que o Estado é 

responsáveis pelos seus Filhos, E acabam ficando com um papel menos importante. 

Filhos e filhas criados sem Pais ou com pais ausentes sem dedicação, sem laços de 

confianças, segurança e respeito.  

A - Há Pais que só dormem em casa, exaustos de tanto trabalhar, e os filhos que o 

esperavam prontos para aprender, passa outro dia e nada... Temo exceções 

períodos nem todo dia conseguiremos estar com nossos filhos conforme 

gostaríamos, mas estamos falando aqui da realidade absurdas do descaso natural 

de muitos pais de Famílias. Não amam nem corrige seus filhos, depois fica 

chorando quando ganham inimigos dentro de sua própria casa. 

 B - Muitas Esposas desejam que Maridos Saibam a Respeito das Mulheres... ( 

nossas esposas querem que saibamos mais a respeito dela) Estudos mostram 

americanos onde muitos Pais da classe média gastas com os filhos é de 2,7 

contatos diários que durava 15 segundos apenas. E contra partida pré escolar ou TV 

tomas de 30 a 50 horas semanais, e as crianças vulneráveis recebem 37 segundos 

por dia. Precisamos perguntar onde estas crianças estão aprendendo seus Valores? 

// Exemplo: SECRETAMENTE uma menor de idade solteira pode obter um aborte 

legal sem o conhecimento dos pais.  

 

 

O ABORTO NÃO É VISTO COMO VIOLÊNCIA. ( uma garota de treze anos é 
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violentada ou tem relações sexuais sem os pais saberem. Podem ser legalmente 

pela professora ou conselheira à uma agencia que interrompe gestações e o bebê é 

retirado por sucção. Simplesmente ela volta pra casa naquela tarde e OS PAIS 

NUNCA FICAM SABENDO, se problemas ocorrerem os pais são os últimos a 

saberem. Tem muitos Pais que aceitam um estranho ter relações sexuais com sua 

filha em sua própria casa, Estão tão fracos que tem medo de perde-la, tão cegos 

que não sabem “que já perdeu a muito tempo”!  

 Quando o Homem não tem motivo para atrelar suas energias ao sustento do Lar, 

então pode se esperar que abuso de drogas, alcoolismo, intriga sexual, 

instabilidade no trabalho e comportamento agressivo coram soltos por toda a 

cultura...  

O Governo paga a conta, “ bolsa família” QUEM PRECISA DO HOMEM? ele procria e 

desaparece. SUA MASCULINIDADE FOI ATACADA e ele desconta sua hostilidade na 

cultora que o rejeitou. UM CONTRASTE: As mulheres querem seguranças para si e 

para seus filhos, suas tendências maternais as influenciam para desejarem lares 

estáveis e fonte de renda estável.  

OBS: NA FALTA DO PAPEL DO HOMEM, as mulheres procuram desesperadamente 

por auxílios nos Livros e ACABAM SABENDO MAIS QUE OS MARIDOS SOBRE 

CRIAÇÃO DE FILHOS. QUEM LÊ MAIS LIVROS SOBRE FAMÍLIA? / 80% são mulheres 

/ As mulheres aparece mais nos seminários em seminários sobre famílias etc.. AS 

MULHERES SABEM MAIS QUE OS MARIDOS SOBRE O O PAPEL QUE DEUS 

ORDENOU PARA OS HOMENS ( incrível mais é verdade) - MILHARES DE 

MULHRERES FAZEM PERGUNTAS: meu marido não assume a liderança espiritual em 

nossa família.  

Ele não parece estar consciente de minhas necessidades nem do que nossos filhos 

requerem. O que posso fazer para chamar a atenção? .....??? E QUANTO AOS 

fILHOS: _Musica do Gato! Página: Seu Filho pode ser parecido, melhor ou Pior que 

você. Os anos passam rápidos pais que só prometem e não cumpre? O NÃO TEM 

MAIS OLHOS PARA A FAMÍLIA! A FILOSOFIA DO eu primeiro. Tudo parecia NOBRE 

na época CHAMADA “ descoberta do ser pessoal” NA DECADA DE 70 E 80, Franck 

Sinatra disse musicalmente “ fiz as coisas a meu modo” Samy Davis Jr. Ecoou a 

canção: “Tenho de ser eu” E Livros perigosos foram laçados como cuidando do 

numero 1 e foi o mais vendido dos EUS em 46 semanas, e depois foi ladeado com 

CASAMENTO ABERTO, DIVORCIO CRIATIVO, e DANDO UM JEITO SOZINHO.  

 

 

 

ENCORAJOU HOMENS A MERGULHAREM NO PECADO, seguindo pelas paixões , 
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encontros sexuais ilícitos seguidos de MENTIRAS ENGANOS, para camuflar a 

realidade. ( Perdeu a identidade) seguidos de palavras iradas e noites sem dormir, 

seguido por lagrimas e angustias, noites sem dormir, desmoronamento de auto-

estima, seguidos por advogados, divórcios, e acordos sobre propriedades, 

audiências devastadoras pela guarda de Filhos. NO FUNDO DESTE TURBILHÃO SE 

OUVE A VÓS DE CRIANÇAS FERIDAS, QUE JAMAIS SE RECUPERARÃO 

PLENAMENTE. Parte do Futuro CAOS que destrói a sociedade e trazendo para a 

escrituras, já vai se aproximando os últimos dias. // MAS DERREPENTE! VEMOS A 

BELEZA DO PLANO DIVINO: Quando um homem assume uma mulher, dedicando a 

cuidar, protege-la e sustenta-la, torna-se o baluarte da ordem social. INVÊS DE 

USAR SUAS ENERGIAS PARA BUSCAR SEUS PROPRIOS DESEJOS, ele usa para 

construir um Lar forte estruturado que vão mudar gerações.  

SEUS IMPULSOS EGOISTAS FICAM INIBIDOS, E suas paixões ficam Canalizadas. Ele 

descobre um senso de Orgulho Masculino. Porque a esposa e os filhos precisam 

dele e TODA A FAMÍLIA SE BENEFICIAM DESTE MODELO DE RELACIONAMENTO. 

PODEMOS DIZER QUE HOJE, AGORA EM CRISTO CONSEGUIMOS ALCANÇAR ESTE 

CARATER? - Que modelo tem sido o meu Pai? - Que homens tem cooperado 

comigo a cerca destas coisas?” - Que modelo eu tenho sido para o meu filho? - 

Qual é a intensidade do meu relacionamento com ele a cerca da sua identidade 

sexual? TEMOS IRMÃS OU CONHECIDOS QUE TEM FILHOS SEM PAIS.  

COMO ESTAMOS CONTRIBUINDO COM ESTAS MÃES EM NOSSO MEIO? Como nós 

podemos contribuir para esta sociedade de hoje e ajudá-los a entender e alcançar 

esses valores? Alguém pode citar exemplos? Dia a dia! um dia de cada vês com 

nosso exemplo de vida e dedicação. As Crianças devem ser valorizadas como o 

nosso bem mais estimável. NA PRATICA: Crianças não tem a fiação certa, 

Raramente conseguimos fazelos concentrar. Sutilmente na rotina através das 

interações cotidianas da vida. Ex: a volta de carro que o pai fez as crianças. 

 Essas interações sutis não planejadas são responsáveis por muito da instrução que 

passa de uma geração para outra. ###- Revemos quanto ao sexo: Meninos e 

meninas devem aprender que os sexos são iguais em valor mas diferentes entre si. 

// Valores São contraídos pelos nossos Filhos, Sejam valores que levam à vida 

eterna ou Valores que levam a morte; Depende da intensidade vivida vai formando 

o seu caráter. A MÍDIA transmite valores aos nossos Filhos! e eles podem contrair e 

se moldar conforme o sistema, ou confrontar e rejeitar por causa do que aprendeu 

com nosso exemplo.  
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MESMO ASSIM NÃO PODEMOS GARANTIR NADA... - PODE OCORRER EM NOSSAS 

MENTES A ILUSÃO DE ACHAR QUE NOSSOS FILHOS SERÃO CRISTÃOS PIEDOSOS 

SIMPLESMENTE PORQUE NÓS PAIS FOMOS. Precisamos ser Homes de Oração que 

gastemos tempos e dedicação : Se tivermos nosso tempo todo preenchido COM 

TRABALHO E OUTRAS PREOCUPAÇÕES, SERÁ IMPOSSÍVEL... POIS: 1º È MAIS 

DIFICIL ENSINAR VALORES HOJE DO QUE NOS ANOS PASSADOS; 2º Há muitas 

vozes dissonantes com efeitos que contradizem febrilmente o que a palavra nos 

ensina; 3º O resultado é uma Geração de Jovens que descartam os padrões da 

Bíblia; ( ESTÃO FORA DO REINO, E FORA DO GOVERNO DE DEUS);  

O MUNDO REAL EM QUE NOSSOS FILHOS VIVEM É ESTE: ### DIVERSAS 

PESQUISAS E JORNAIS , APONTANDO QUE MAIS DE 50% DOS ALUNOS OS Garotos 

até 13 anos de idades já haviam tido relações sexuais, e AS Garotas até os 16anos 

mais de 50% também haviam tido relações. E os números aumentam mais e mais 

principalmente as Garotas até os 19 anos. REFLEXÃO:  

Precisamos de ajuda para guiar nossos filhos nesta fase da vida deles. GLORIA 

DEUS” POR MODELOS EM NOSSO MEIO”. Da forma que O PAI trouxe “ALERTA” AO 

AUTOR SOBRE SUA COMPLACÊNCIA PATERNA” Somos admoestados em muitos 

valores através dos irmãos. É COLOCADO AQUI Alguns homens que buscam o 

senhor perceberam que é possível “amarem” reverenciarem a Deus enquanto 

sistematicamente PERDEM SEUS FILHOS. ( SISTEMA MUNDO ), - Mesmo que seja 

Dizimistas, frenquentes nas reuniões e fazer todos os ruídos religiosos, FALHAM NA 

FORMA DE COMUNICAR O VERDADEIRO SIGNIFICADO DE UM CRISTÃO À 

PROXIMA GERAÇÃO. - ACHAVAM QUE SEUS FILHOS IRIAM SEGUI A VIDA CRISTÂ 

após tornarem adultos, mas “POR DIVERSAS RAZÕES” COMO VIMOS NO 

DECORRER DESTE TEMPO - não conseguiram transmitir isso! ### -REFORÇANDO 

AMADOS. É no dia a dia, na oração, na fé praticada, na Liderança do Lar: VOCÊ 

DUVIDA? VEJA a vida de “ELI um Sacerdote de Deus” em 1Samuel 2-4 que relata 

que deixou de disciplinar seus Filhos “Aparentemente eles estava ocupado demais 

com as coisas da Igreja” NÃO TEVE TEMPO PARA DEDICAR A LIDERANÇA DE SEU 

PROPRIO LAR  

– “Os Dois meninos se tornaram rapazes maus, sobre quem recaiu o Julgamento de 

DEUS” “O SERVIÇOS DE ELÍ não foi o suficiente para compensar seu fracasso em 

casa”. INTERESSANTE: SAMUEL CRESCEU NA CASA DE ELI Vendo estas coisas 

acontecerem, e mesmo assim não aprendeu e acabou Fazendo o mesmo com a sua 

Família TAMBÉM. QUERIDOS ! SE DEUS NÃO HONROU A DEDICAÇÃO DE SAMUEL 

garantindo a salvação dos seus filhos, FARÁ MAIS POR MIM, se eu estiver ocupado 

demais para fazer meu dever de casa”? 
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 QUERIDOS: Temos de estar atentos, pois uma LUTA DECISIVA ESTÁ SENDO 

TRAVADA, pelos corações e mentes das Crianças. Satanás enganará e DESTRUIRA 

OS NOSSOS FILHOS, se lhe for dada a oportunidade, E ELES LOGO TERÃO DE 

ESCOLHER O CAMINHO QUE VÃO SEGIR. ENTRANDO PARA OS FINALMENTES 

VAMOS FAZER UMA COMPARAÇÃO COM UMA CORRIDA DE BASTÃO... 1º SEU PAI 

dá uma volta carregando o bastão 2º No momento apropriado ele entrega a você o 

bastão e você começa a sua Jornada em volta da mesma Pista (sua vida passageira) 

Carregando o Bastão (Um caráter de JESUS...); 3º ENTÃO Finalmente você precisa 

fazer o Bastão chegar a salvo às mãos do seu filho ou filha e agora?? OBS: 

RARAMENTE O BASTÃO É DERRUBADO, QUANDO O CORREDOR SEGURA COM 

FIRMESA. ( Se temos a revelação, se estamos firmes neste propósito e dedicamos 

nossas vidas no cuidado de nossos filhos, SE O BASTÃO CAÍR, PROVAVELMENTE 

SERÁ NA TROCA ENTRE AS GERAÇÕES!  

E ai podemos imaginar como será nossas descendências, a geração dos filhos de 

nossos filhos. Refletindo nas Perguntas: sim ou não O Governador de nossas vidas 

amados é Jesus Cristo sim? Então governamos bem a nossa, casa esposa e filhos né 

sim? Também estamos sempre dedicando tempos orações ESPECIFICAMENTE ao 

bem-estar espiritual de nossos Filhos sim ?? e de nossos netos sim??? OBS: Não há 

sabedoria humana em QUALQUER PARTE DO MUNDO que seja suficiente para 

garantir o resultado da criação de filhos. Muitas coisas escapam de NOSSO 

CONTROLE, e as INFLUÊNCIAS MALIGNAS 24hs COMPETINDO COM A PALAVRA. > 

SEM CRISTO NADA PODEMOS FAZER. > COM CRISTO TUDO É POSSÍVEL. O 

HOMEM PRECISA DESESPERADAMENTE DE RECUPERAR O SEU PAPEL!  

- Oremos para que o Senhor possa manter nossos laços de famílias até o dia do 

Juízo, - Clamemos para que Senhor neutralize as influencias deste mundo mau nas 

mentes de nossos filhos;  

- Quebrantemos na intimidade com o Senhor! Só ele na hora de nossos filhos 

estiverem diante de uma encruzilhada, poderá decidir tomar o Rumo para o reino 

De Deus e não para Império das trevas. ||||Só o Amor do Senhor em nós meus 

irmãos é que pode nos levar a cada dia desempenhar o nosso papel aqui na terra. 

Não abrindo mão dos valores eternos, jorrando as virtudes de Cristo para as 

próximas gerações de Filhos e dos filhos dos seus filhos... Ainda morramos, 

deixaremos uma herança Espiritual que vale mais do que qualquer fundo monetário 

que o homem possa juntar durante toda a sua vida. JESUS (A PEDRA DE GRANDE 

VALOR) Louvado seja o Senhor 
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