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Introdução
Ser profundamente amado por alguém nos dá força; 
amar alguém profundamente nos dá coragem.

– Lao-Tsé –

A obra O poder da admiração – Como não desistir 
do seu relacionamento é inspirada em nossos 21 

anos de casamento e nossos quase 24 anos de convivência. 

Descreveremos episódios da nossa vida conjugal, sendo 

momentos ótimos, bons, medianos, ruins e, também, alguns 

terríveis. Como tantos outros casais, tivemos o início de uma 

união sem planejamento, sem organização e com culturas e 

crenças limitantes que quase nos fizeram desistir.

Este livro visa ser um conselheiro para um relacionamento 

de sucesso. O segredo para um relacionamento perene é ser 

composto por duas pessoas felizes, cada uma vivenciando  

sua felicidade. Lembre-se que não temos a capacidade de gerar 

felicidade no outro, no entanto, podemos compartilhá-la. 

Esta história de admiração é resultado de nossa experiência 

como marido e mulher, e, aqui, destacaremos que quem sustenta 

um casamento é a mulher. Como diz um provérbio chinês:  

“Cem homens podem formar um acampamento, mas é preciso 

uma mulher para se fazer um lar”. 
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Que fique evidente que não estamos dizendo que daremos 

uma receita para resolver todos os contratempos matrimoniais; 

apenas reforçaremos que a instituição familiar é sagrada, uma 

vez que foi criada por Deus para ser a base de toda a sociedade. 

Ninguém jamais destruirá sua força, por se tratar de uma 

instituição divina.

A família é o ambiente para fazer crescer todas as 

potencialidades pessoais e sociais que o homem leva inscritas no 

seu ser. As bênçãos de Deus recaem sobre a família que Lhe é fiel, 

que entende e segue seus princípios: filhos honram os pais e os 

pais refletem o amor dEle sobre os filhos.

Se você se interessou por estas primeiras linhas, venha 

conosco! A partir de agora, iniciaremos uma viagem rumo à 

descoberta do sucesso e da recuperação de lares. Assim como 

tivemos nosso lar recomposto e obtivemos sucesso Brasil afora 

salvando vidas e famílias por meio das palestras do Fábrica de 

Valores, você também pode deixar marcas positivas por onde 

passar. 
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