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Texto da leitura bt
blica em classe:
12 Mas, aos outros, digo eu, nmo o Senhor: se algum irmmo tem mulher descrente, e ela consente em
habitar com ele, nmo a deixe.
13 E se alguma mulher tem marido descrente, e ele consente em habitar com ela, nmo o deixe.
14 Porque o marido descrente psantificado pela mulher, e a mulher descrente psantificada pelo
marido. Doutra sorte, os vossos filhos seriam imundos; mas, agora, smo santos.
15 Mas, se o descrente se apartar, aparte-se; porque neste caso o irmmo, ou irmm, nmo estisujeito j
servidmo; mas Deus chamou-nos para a paz.
16 Porque, donde sabes, ymulher, se salvaris teu marido? Ou, donde sabes, ymarido, se salvaris tua
mulher?
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