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Não consegui parar de pensar em você hoje.  

É bom acordar a seu lado.  

Você sempre será o meu amor.  

Adoro ver o brilho em seus olhos quando você sorri.  

Como sempre, você está com uma ótima aparência hoje.  

Eu confio em você.  

Eu sempre posso contar com você.  

Você faz com que eu me sinta bem.  

Estou muito orgulhoso(a) por ter-me casado com você.  

Sinto muito.  

O erro foi meu.  

Do que você gosta?  

Em que você está pensando?  

Quero ouvir com atenção.  

Você é muito especial.  

Não posso imaginar viver sem você.  

Eu gostaria de ser um(a) companheiro(a) melhor.  

O que posso fazer para ajudar você?  

Ore por mim.  

Estou orando por você hoje.  

Eu aprecio cada momento que passamos juntos.  

Obrigado(a) por me amar.  

Obrigado(a) por me aceitar.  



 
 

Obrigado(a) por ser meu (minha) companheiro(a).  

Você torna meus dias mais brilhantes.  
 
Fonte: http://www.drstevestephens.com/ 
 


