
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PREFÁCIO 
 

O salmista declara em Salmos 42:1: “Assim como o cervo brama pelas correntes das águas, 

assim suspira a minha alma por ti, ó Deus!” 

Que representação notável de um cervo sedento desesperadamente à procura de um 

riacho no deserto. Com a mesma intensidade que o animal procura água-viva o salmista 

procura pelo Deus vivo de quem procedem a vida, a força, a coragem e a esperança. O 

texto não indica q razão ou a natureza precisa da angústia do salmista, contudo, seja o que 

for, aquilo com que ele tem de lidar leva-o a um lugar de profunda depressão e ao mesmo 

tempo ele percebe que a verdadeira esperança para a sua condição só se encontra na 

pessoa do Deus vivo. 

Especialistas em Saúde Mental sugerem que situações de vida stressantes como a morte de 

um querido, problemas matrimoniais ou familiares, ou divórcio, podem prejudicar a saúde 

mental da pessoa. Também a doença crónica, os danos cerebrais como resultado de uma 

lesão grave (que cause danos cerebrais traumáticos), a perda de um emprego, combate 

militar ou uma agressão, todos contribuem para a probabilidade de doença mental. 

Comunidades em todo o mundo estão, presentemente, cheias de gente a vivenciar 

angústia, desespero e preocupações diariamente. A pandemia de COVID-19, que ainda 

não foi totalmente vencida—ao aumentar o stress em muitas famílias e causando o 

aumento das tensões familiares—a par de conflitos militares em curso em muitas partes do 

mundo, estão seriamente a colocar em risco o bem-estar mental das famílias e indivíduos 

em toda a parte. 

É aqui que os Ministérios da Família podem ajudar e apoiar as famílias com ferramentas que 

os ajudem a comunicar de forma mais eficiente, a aprofundarem o compromisso no 

casamento, a serem melhores pais e a desenvolverem uma maior confiança em Deus—a 

primeira e principal fonte de saúde mental. 

Afinal, é Deus que admoesta em Filipenses 4:6 e 7: “Não estejais inquietos por coisa alguma; 

antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica, 

com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os 

vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus.” 

Oramos para que o Manual de Recursos para os Ministérios da Família 2023—enfatizando A 

Família e a Saúde Mental—seja um recurso valioso para pastores, líderes dos Ministérios da 

Família e membros que se dedicam a apoiar as famílias, não só nos seus problemas de 

saúde emocional, mas também no seu bem-estar espiritual, para que sejamos capazes de 

“Eu Irei com a Minha Família”. 

Maranata! 

Willie e Elaine Oliver 
Diretores Ministérios da Família Adventistas 

Sede Mundial da Conferência Geral dos Adventistas do Sétimo Dia 

Silver Spring, Maryland family.adventist.org 

 

 

  



COMO USAR ESTE MANUAL DE RECURSOS 
 

O Manual de Recursos para os Ministérios da Família é um recurso anual organizado pelos Ministérios 

da Família na Conferência Geral com a contribuição do campo mundial para providenciar aos líderes 

dos Ministérios da Família nas divisões, uniões, conferências e igrejas locais em todo o mundo com 

recursos para as semanas e Sábados especiais com ênfase na família. 

Neste Manual de Recursos vão encontrar ideias para sermões, seminários e histórias para as crianças. 

Este recurso também inclui apresentações de Microsoft PowerPoint® dos seminários. Os dinamizadores 

dos seminários são encorajados a personalizar as apresentações de PowerPoint® com as suas histórias 

pessoais e imagens que reflitam a diversidade das várias comunidades.  

 

SEMANA DO LAR CRISTÃO E DO CASAMENTO: FEVEREIRO 11-18 

A Semana do Lar Cristão e do Casamento ocorre em Fevereiro e abarca dois Sábados: O Dia do 

Casamento Cristão que enfatiza o casamento Cristão e Dia do Lar Cristão que enfatiza a educação 

dos filhos. A Semana do Lar Cristão e do Casamento começa no segundo Sábado e termina no 

terceiro Sábado de Fevereiro. 

  

DIA DO CASAMENTO CRISTÃO (ÊNFASE NO CASAMENTO): SÁBADO, 11 FEVEREIRO 

Use a Ideia do sermão para o casamento no culto de Sábado e o seminário sobre casamento para 

qualquer segmento de programa durante esta celebração. 

 

DIA DO LAR CRISTÃO (ÊNFASE NA EDUCAÇÃO DOS FILHOS): SÁBADO, 18 FEVEREIRO 

Use a ideia do sermão sobre Educação para o serviço de culto de Sábado e o seminário com o 

mesmo tema para qualquer segmento de programa durante esta celebração. 

 

SEMANA DE ORAÇÃO PELA UNIÃO DAS FAMÍLIAS: SETEMBRO 3-9 

A Semana de Oração pela União das Famílias está prevista para a primeira semana de Setembro, a 

começar no primeiro Domingo e terminando no Sábado seguinte com o Dia de Oração pela Família. 

Esta semana e este dia realçam a celebração das famílias e da igreja como uma família. 

Um recurso suplementar com leituras diárias e atividades em familia será providenciado para Semana 

de Oração pela União das Famílias. Para descarregar este recurso vá a: family.adventist.org 

 

DIA DE ORAÇÃO PELAS FAMÍLIAS: (CASAMENTOS, FAMÍLIA, RELACIONAMENTOS) 

SÁBADO, SETEMBRO 9 

Use a ideia de sermão para o serviço de culto de Sábado encontrado neste manual de recursos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IDEIAS 

SERMÃO 
 

As ideias para sermões pretendem ser uma inspiração — o ponto de partida para o vosso sermão.  

Orem para que o Espírito Santo vos guie, para que os vossos pensamentos e palavras possam ser uma 

extensão do amor de Deus por cada coração e família. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CUIDA DO TEU CORAÇÃO:  



ENCONTRAR SAÚDE EMOCIONAL E 

ESPIRITUAL NUM MUNDO EM PEDAÇOS 

 

POR WILLIE E ELAINE OLIVER 

 

O TEXTO 

João 14:1-3; 12, 13, 15, 18 

 

 

I. INTRODUÇÃO 

Se fossem convidados para comer um bagel, uma banitsa, algum chana poori, ou changua, alguns 

chilaquiles, ovos mexidos, gallo pinto, jianbing, kosai, mandazi, papa de aveia, shakshuka, ou 

vegemite, saberiam para que era o convite? Bem, dependendo do lugar do mundo onde vivem ou 

de onde vêm, reconheceriam estas opções como pratos típicos de pequeno-almoço, por isso deve 

ser hora do pequeno-almoço. 

De acordo com Clínica Mayo—uma instituição médica famosa localizada nos Estados Unidos da 

América—para diminuir a probabilidade de problemas de coração, há uma refeição que não devem 

saltar. Concordarão que a maioria das pessoas do mundo cresceu a ouvir as suas mães dizer que o 

pequeno-almoço é a refeição mais importante do dia. E para aqueles que gostam de história, a 

noção de que “O pequeno-almoço é a refeição mais importante do dia” foi inventada no séc. 19 

pelos Adventistas do Sétimo Dia— James Caleb e John Harvey Kellogg—para venderem os seus 

recém-inventados cereais. Se duvidam, pesquisem no Google. 

O Dr. Naima Covassin, um investigador no Laboratório de Fisiologia Cardiovascular na Clínica Mayo 

descobriu num estudo recente que as pessoas que tomavam o pequeno-almoço regularmente 

engordam menos de 2Kg por ano comparadas com os quase 4Kg que engordam os que não tomam 

pequeno-almoço. Este ganho de peso é uma gordura perigosa—de acordo com o Dr. Covassin—e 

está consistentemente associada à hipertensão, tensão arterial alta, diabetes e doenças cardíacas.1 

Uma coisa é certa, os investigadores defendem que se acorde cedo e se coma um pequeno-almoço 

nutritivo para começar bem o dia. O pequeno-almoço que inclui cereais integrais, proteína magra, 

frutas e vegetais, e sumos de fruta 100% sem açúcares adicionados, é crucial para evitar problemas 

cardíacos graves mais à frente, na vida.2 

Por isso—inquestionavelmente—a mãe tinha razão! 

A nossa mensagem de hoje intitula-se: Cuida do teu Coração: Encontrar Saúde Emocional e Espiritual 

num Mundo em Pedaços. 

Oremos. 

 

João 14:1-3, 12, 13, 15, 18. 

  

II. O TEXTO 

  

“Não se turbe o vosso coração; credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu 

Pai há muitas moradas; se não fosse assim, eu vo-lo teria dito. Vou preparar-vos lugar. E 

quando eu for, e vos preparar lugar, virei outra vez, e vos levarei para mim mesmo, para 

que onde eu estiver estejais vós também… Na verdade, na verdade vos digo que aquele 

que crê em mim também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que estas, porque 

eu vou para meu Pai. E tudo quanto pedirdes em meu nome eu o farei, para que o Pai seja 

glorificado no Filho… Se me amais, guardai os meus mandamentos…Não vos deixarei 

órfãos; voltarei para vós.” 



 

II. EXPLICAÇÃO E APLICAÇÃO 

 

UM CORAÇÃO IMPERTURBÁVEL? REALMENTE? 

As mães e os investigadores não são os únicos preocupados com os problemas de coração. Jesus 

também. Nos ensinamentos de hoje, Jesus sabia que o seu pequeno grupo de seguidores podia e 

ficaria espantado com o anúncio da Sua partida, mas também pelo facto de que em breve Ele se 

tornaria no Cordeiro crucificado.3 Por isso, Jesus dá aos discípulos—e a nós, hoje—esta ordem clara, 

“Não se turbe o vosso coração” (João 14:1). Afinal de contas—através desta mensagem de 

esperança ele transmite—que está connosco agora, e que voltará para nos buscar em breve, por isso 

não há motivo para nos preocuparmos ou afligirmos. 

Ellen White oferece uma visão acerca deste momento entre Jesus e os Seus discípulos afirmando no O 

Desejado de todas as Nações, p. 469: “O OBJETIVO DA PARTIDA DE JESUS ERA O CONTRÁRIO 

DAQUILO QUE TEMIAM OS DISCÍPULOS. NÃO SIGNIFICAVA UMA SEPARAÇÃO DEFINITIVA. IA PREPARAR-

LHES LUGAR, PARA QUE PUDESSE VOLTAR, E RECEBÊ-LOS JUNTO DE SI. ENQUANTO LHES ESTAVA 

CONSTRUINDO MANSÕES, ELES DEVIAM FORMAR CARÁTER À SEMELHANÇA DIVINA.”4 

 

Certamente que Jesus não está a falar sobre os níveis de colesterol ou de cirurgias por bypass.5 Jesus 

está a falar de um problema de coração diferente—que pode ser classificado como ansiedade, 

apreensão, preocupação, medo, inquietação ou stress. O tipo de problema de coração que se pode 

sentir como uma perda de esperança, falta de fé, um ataque de pânico ou remorso de incerteza. O 

tipo de problema de coração que vos mantém acordados à noite a pensar em dinheiro, a roer as 

unhas quando estão preocupados com o vosso filho, ao telefone com um amigo que precisa de 

conselhos para salvar o seu casamento a desmoronar-se, ou preocupados com desafios difíceis no 

vosso próprio relacionamento matrimonial que parecem não desaparecer. 

Talvez hoje já tenham tido palpitações de preocupação ou medo sobre questões financeiras ou 

problemas com o vosso cônjuge ou filhos. É desse tipo de problema de coração que Jesus está a 

falar. O tipo de problema que já todos vivenciámos. O tipo de problema de coração, de fé, de falta 

de paz que tende a percorrer de forma furiosa e violenta a nossa vida. Problemas que parecem surgir 

na nossa vida todos os dias; o tipo de problema a que não nos habituámos e não queremos habituar-

nos. 

Torna-se óbvio que os problemas de coração—do tipo físico, emocional e espiritual—são uma 

ameaça significativa ao nosso bem-estar enquanto seguidores de Cristo. Graças a estudos científicos, 

sabemos que um pequeno-almoço saudável ajudará as nossas artérias. Mas, então, e os nossos 

corações de fé, as nossas preocupações e ansiedades? E aqueles medos corrosivos e unhas roídas? 

Sejamos honestos—será possível—enquanto seguidores de Jesus num mundo gravemente de pernas 

para o ar, ouvir a Sua ordem e ter um coração imperturbável? A sério? Claro que sim. Afinal, Jesus, o 

Filho de Deus; Jesus, o Messias; Jesus, o nosso Senhor, e meu Senhor; Jesus, o vosso Salvador, e meu 

Salvador, é Quem diz “Não se turbe o vosso coração” (v. 1). 

 

DE QUE ALIMENTAS O TEU CORAÇÃO? 

De acordo com a Palavra de Deus—de facto, de acordo com o próprio Jesus—ter um coração de fé 

imperturbável tudo se resume ao que damos a consumir ao nosso coração. Assim como a granola ou 

o ugali (mingau) fazem diferença, fisicamente, aquilo de que te alimentas ou de que te privas, faz 

toda a diferença espiritual e emocionalmente. 

Perguntem aos especialistas, e eles vão dizer-vos que existem três fatores chave para o bem-estar 

físico: uma alimentação saudável, exercício regular e descanso adequado. Se negligenciarem um 

destes, sujeitam-se a problemas. O mesmo é verdade para o vosso coração de fé e bem-estar 

emocional. Deve ser bem alimentado e bem direcionado para ser saudável e forte espiritual e 

emocionalmente. Se olharmos novamente para as palavras de Jesus, ouvimo-Lo dizer: “Não se turbe o 

vosso coração; se credes em Deus, crede também em Mim” (v. 1). Jesus diz-nos que o fator chave 

para a saúde do coração—que inclui a saúde emocional—é confiar e banquetear-se Dele. Aquilo de 

que os nossos corações precisam para permanecerem saudáveis e fortes é de se alimentarem 



regularmente de Cristo e de uma vida ativa a segui-Lo. Como os músculos no nosso corpo, quanto 

mais exercitamos a nossa fé mais forte ela será. Quanto mais experiência tivermos com Deus, mais 

confiantes seremos de que Ele fará o que diz; as promessas que Ele fez, Ele vai cumprir! 

Isaías 41:10 relembra-nos: “Não temas, porque eu sou contigo; não te assombres, porque eu sou teu 

Deus; eu te fortaleço, e te ajudo, e te sustento com a destra da minha justiça.” 

 

Josué 1:9 traz encorajamento ao coração temeroso declarando: “…não temas, nem te espantes; 

porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares.” 

Ellen White partilha em Mente, Caráter e Personalidade, vol. 1, p. 68: “CONTEMPLAI VOSSO 

AJUDADOR, JESUS CRISTO. DAI-LHE AS BOAS-VINDAS, E CONVIDAI SUA GRACIOSA PRESENÇA. VOSSA 

MENTE PODE RENOVAR-SE DIA A DIA, E É PRIVILÉGIO VOSSO ACEITAR PAZ E REPOUSO, ERGUER-VOS 

ACIMA DOS ACABRUNHAMENTOS E LOUVAR A DEUS POR VOSSAS BÊNÇÃOS.”6 

O salmista foca-se na razão da nossa esperança em Salmos 27:1: “O Senhor é a minha luz e a 

minha salvação; a quem temerei? O Senhor é a força da minha vida; de quem me 

recearei?” 

À primeira vista, estas respostas podem parecer, cheirar a, ou dar a sensação da simplicidade da 

Escola Sabatina Infantil. Sim, é verdade! Demasiados seguidores de Jesus têm problemas de coração 

emergentes devido ao facto das suas vidas não incluírem um consumo regular de Jesus—da Sua 

palavra—nenhum verdadeiro exercício da sua fé Nele e nenhum verdadeiro descanso Nele. Como 

consequência, são incapazes de suportar as ansiedades da vida que surgem diariamente. Famintos 

por um senso de direção que vem de Cristo na Sua palavra ou desejando alguma paz duradoura que 

só pode advir de se permanecer nas Suas promessas, acabamos à procura de sustento em todos os 

lugares errados. 

Tendemos a saltar as refeições espirituais em favor de soluções terrenas. Mais tarde, consumimos 

excessivamente coisas terrenas, acreditando que nos trarão coisas de proveniência divina. Por 

exemplo, podem consumir religiosamente notícias por cabo, pensando que as cabeças falantes da 

vossa tribo política preferida vos vão dar sabedoria duradoura num mundo a desmoronar-se. Podem 

inscrever-se no ginásio da vizinhança e ficarem obcecados com a vossa aparência física e contagem 

de calorias, acreditando erradamente que recuperar o controlo sobre o vosso corpo vos vai dar 

controlo sobre a vossa alma assustada, aterrorizada e amedrontada. 

Entretanto, os nossos corações famintos de fé atravessam períodos extensos de preguiça 

indiferenciada. Os nossos corações de fé atormentados que foram em tempos testados em conversas 

difíceis com amigos descrentes na universidade ou no trabalho, exercitados através da oração em 

tempos de stress e dificuldades, agora ficam sentados no sofá e alimentam-se somente de porcaria. 

Não admira que nos sintamos indefesos, desprotegidos e vulneráveis, ao nos confrontarmos com as 

dúvidas, as incertezas e preocupações da vida! 

 

Ellen White aconselha em Um Apelo à Juventude, p. 79: “QUANDO ESTUDAM CADA VEZ MAIS AS 

ESCRITURAS, E SE FAMILIARIZAM MAIS COM ELAS, ESTÃO MAIS BEM FORTALECIDOS CONTRA AS 

TENTAÇÕES DE SATANÁS.”7 

Afinal de contas, se formos à Palavra de Deus, vamos encontrar Salmos 46:1,2: “Deus é o nosso 

refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Portanto não temeremos...” 

Se estudarmos a palavra de Deus, seremos confortados pela mensagem de Tiago 1:5: “E, se algum 

de vós tem falta de sabedoria, peça-a a Deus, que a todos dá liberalmente, e o não lança 

em rosto, e ser-lhe-á dada.” 

E Tiago 3:17 declara: “Mas a sabedoria que do alto vem é, primeiramente pura, depois pacífica, 

moderada, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade, e sem hipocrisia.” 

Claro que, não estamos a sugerir que a doença mental não é real, ou que a vossa condição pode 

não precisar de ajuda profissional. Deus providenciou tais dons como aconselhamento (ajuda) ao 

corpo de Cristo—conforme o Apóstolo Paulo destaca em I Coríntios 12—para edificação da igreja.  

 



Por isso, se foram diagnosticados clinicamente como sofrendo de ansiedade Não tenham medo de 

buscar ajuda profissional de boa reputação no lugar do mundo onde vivem. Contudo, também temos 

consciência de que muita da nossa ansiedade, medo, preocupações e stress diários se manifestam 

porque negligenciámos consumir a Palavra de Deus de forma constante e nutritiva. Não interiorizámos 

o Seu amor, a Sua alegria, a Sua paz, a Sua paciência, a Sua bondade, a Sua fidelidade ou o Seu 

domínio próprio (Gál. 5:22, 23). E esquecemos que Deus nos ama com um amor eterno (Jer. 31:3). 

Se já sabem que sofrem verdadeiramente de alguma doença cardíaca, os especialistas prescrevem 

uma quantidade estonteante de passos fáceis que vos podem ajudar a estabelecer um estilo de vida 

mais saudável. Desistir simplesmente de todos as dependências, controlar o colesterol, gerir a 

alimentação, fazer exercício durante meia hora todos os dias, gerir o stress, manter bons cuidados de 

higiene e um peso saudável, ingerir vitaminas e tomar a vacina da gripe ou o que quer que seja 

necessário para se ser saudável nos dias de hoje. 

Mas no que diz respeito aos nossos corações de fé, mais uma vez, resume-se a três coisas. Os nossos 

corações atribulados precisam de alimentar-se de Jesus, de se exercitar numa vida a segui-Lo, e 

remindo com seriedade as bênçãos do descansa Sabático. Isto vai ajudar-nos a receber o Descanso 

físico, espiritual e emocional que Deus pretende que tenhamos semanalmente. Lembrem-se das 

próprias palavras de Jesus imediatamente a seguir à ordem de que os nossos corações estejam livres 

de problemas. Cinco vezes—cinco vezes em apenas dois versículos—Jesus usa as palavras Eu ou a 

Mim. Não é nada menos do que uma súplica para ancoremos os nossos corações à esperança que 

Ele dá e à promessa de que Ele virá em breve para nos levar para viver com Ele para sempre, para 

um lugar deleitoso livre do stress e dos problemas. 

 

ENTÃO, COMO É UMA ALIMENTAÇÃO À BASE DE JESUS? 

Como alimentamos os nossos corações com o poder de Jesus? Tudo se resume a estarmos ligados às 

promessas da Sua palavra, encontradas na Bíblia, e ao poder da Sua presença, encontrado no Seu 

povo. Tal como alguém que cultiva a sua saúde cardíaca fisicamente falando, desejando começar a 

correr, e que subscreve uma revista sobre corrida para ter mais informação e se junta a um clube de 

corrida para sentir mais responsabilidade—como tantos dos nossos familiares e amigos fazem—a 

Palavra de Deus e o Seu povo são essenciais para termos um coração de fé forte, que nos abençoe 

espiritualmente e nos fortaleça emocionalmente, especialmente nos nossos relacionamentos mais 

íntimos, com o nosso cônjuge, os nossos filhos e outros familiares. 

Jesus promete algo no v. 18 quando diz: “Não vos deixarei órfãos; voltarei para vós.” 

Frequentemente—quando os nossos corações estão perturbados e nos sentimos longe de Jesus, é 

simplesmente porque nos afastámos de 3 coisas—da Sua palavra, do Seu povo e do Seu dia de 

descanso—onde Ele prometeu que sempre O encontraríamos. E mais, vivemos num mundo em que o 

acesso à palavra de Deus nunca foi tão fácil. Assim que o vosso coração de fé estiver alimentado de 

Jesus, o elemento essencial é certificarem-se de que o alongam regularmente, que o exercitam, e o 

testam num estilo de vida de discipulado. Imediatamente de pois de dizer aos Seus discípulos para 

comerem com Ele, Jesus proclamou ousadamente que eles viveriam vidas de fé em que fariam coisas 

mais incríveis do que as que Ele fez! “Na verdade, na verdade vos digo que aquele que crê em mim 

também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que estas...” (v.12). Os discípulos precisavam 

de corações alimentados de Jesus porque seriam lançados numa vida de fazer coisas incríveis, 

assustadoras, tensas no nome de Jesus. Este é o estilo de vida que precisam de abraçar para serem 

capazes de alimentar o vosso coração e encontrar saúde emocional num mundo despedaçado. 

Será que a vossa fé parece tão frágil porque nunca sai do sofá? Será que a razão pela qual se sentem 

despreparados para enfrentar os problemas da vida—incluindo os desafios no vosso casamento ou 

família—é porque só têm tentado evitá-los? Será que a forma de fortalecer o coração de fé para 

poderem desfrutar de saúde espiritual e emocional é embarcar em oportunidades que o vão testar? 

Afinal, Jesus disse aos Seus discípulos—e essa mensagem também é para nós hoje—“E tudo quanto 

pedirdes em meu nome eu o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho.” (v.13). Para sermos 

capazes de encontrar saúde espiritual e emocional num mundo em pedaços, precisamos de prestar 

atenção à voz de Jesus e pedir-Lhe o que necessitamos para encontrarmos a saúde de que 

precisamos tão desesperadamente. 

 



Por último, mas não menos importante, Jesus oferece o remédio para a saúde do coração: “Se me 

amais, guardai os meus mandamentos.” (v.15) O vosso coração físico não vai ser saudável e 

sobreviver, muito menos prosperar, se comerem tudo o que vos apetecer, sempre que vos apetecer, 

nas quantidades que quiserem; e o mesmo se aplica ao vosso coração espiritual e emocional. Não 

vai sobreviver sem obedecer Àquele que é amorosos e opera todas as coisas para o bem. Já 

sabemos que Ele nos ama. Mas se nós O amamos, vamos demonstrá-lo através da obediência. E a 

obediência a Deus vai traduzir-se em saúde para o coração. O tipo de saúde cardíaca que vai banir 

toda a ansiedade e medo. O sábio declara em Provérbios 19:23: “O temor do Senhor encaminha para 

a vida; aquele que o tem ficará satisfeito, e não o visitará mal nenhum.” 

 

IV. CONCLUSÃO 

A REALIDADE DO CASAMENTO HOJE EM DIA 

A realidade é que, maridos e esposas estão muitas vezes cansados por estes dias, trazendo essa 

exaustão para os seus relacionamentos matrimoniais diariamente. Sem dúvida, a vida no séc. 21 está 

sobrecarregada com preocupações constantes e stressantes. Entre o trabalho, escola, Igreja e 

obrigações sociais, o stress cresce e ameaça tornar-se a doença central da nossa era. Quando se 

torna avassalador, o stress afeta a nossa saúde física, espiritual e emocional. Este tipo de ambiente nas 

nossas casas contribui para uma realidade muito stressante no casamento e na família. Um ambiente 

cheio de discussões, zangas, conflitos, controvérsias e lutas. 

É no meio desta atmosfera que Jesus diz: “Não se turbe o vosso coração” (v. 1). 

O plano de Satanás é diminuir as nossas energias físicas, espirituais e emocionais mantendo-nos mais 

ocupados do que deveríamos—por isso estamos constantemente a apressar-nos de uma atividade 

desnecessária para outra— o que, quase sempre, nos faz andar com o depósito vazio. Se 

alimentarmos o nosso coração de fé com comida de plástico que não tem nutrientes necessários 

para manter o nosso coração saudável e forte, qualquer pequeno desafio ao nosso casamento vai 

tornar-se numa montanha enorme de desespero e destruição que vos vai submergir e passar por cima 

das nossas fracas energias e relacionamento. 

Ainda assim, escutar a palavra de Jesus significa alimentarmos os nossos corações com a nutrição 

encontrada na Sua palavra que sustém, revigora e suporta. Preenchidos com esta mensagem 

energética os nossos corações serão espiritual e emocionalmente vigorosos e fortes, de tal modo que 

diremos as derradeiras palavras “Desculpa,” “por favor, perdoa-me,” ou “Eu Amo-te,” nos momentos 

adequados. Tal será a justa evidência de que somos discípulos de Jesus, e de que alimentamos os 

nossos corações com as Suas palavras de vida. Porque sermos discípulos de Jesus é verdadeiramente 

muito mais do que professar o Seu nome, mas sim uma reprodução do Seu caráter para abençoar os 

nossos lares, comunidade e igrejas. 

 

ILUSTRAÇÃO 

Jim Cymbala, pastor sénior da igreja Tabernáculo de Brooklyn, em Brooklyn, Nova Yorque partilhou 

num dos seus muitos livros: 

 

“Em criança, pensava que o melhor Cristão devia ser uma pessoa que andava com os ombros direitos 

por causa da sua força e poder interiores, a citar as Escrituras e fazendo anunciar a todos a sua 

presença. Desde então, aprendi que o crente mais maduro é o que está curvado, apoiado de forma 

total no Senhor, e admitindo a sua total incapacidade de fazer seja o que for sem Cristo. O melhor 

Cristão não é o que mais conquistou, mas sim o que mais recebeu. A graça, o amor e as misericórdias 

fluem através dele porque ele anda em total dependência.”8 

 

Por isso, ao tentarem negociar o espaço e atividades em casa, com o vosso cônjuge ou familia, 

escolha um fruto do Espírito—para a saúde do coração—todos os dias (Gál. 5:22, 23). Seja o amor, a 

alegria, a paz, a paciência, a bondade, a benignidade, a fidelidade, a longanimidade, ou o domínio 

próprio, esta dieta nutritiva vinda do céu vai manter-vos espiritual e emocionalmente bem. Isto irá 

garantir que “todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros.” (João 

13:35). 



Amados, o vosso coração não precisa ficar perturbado porque, conforme a canção (Way Maker) diz 

sobre Jesus: 

 

Estás aqui, movendo-Te entre nós, Te adorarei, Te adorarei 

Estás aqui, agindo neste lugar, -Te adorarei, Te adorarei 

Estás aqui, movendo-Te entre nós, Te adorarei, Te adorarei 

Estás aqui, agindo neste lugar, Te adorarei, Te adorarei 

 

Tu és quem abre caminhos, opera milagres, mantém promessas, Luz na escuridão 

Meu Deus, este é quem Tu és 

Tu és quem abre caminhos, opera milagres, mantém promessas, Luz na escuridão 

Meu Deus, este é quem Tu és 

 

Estás aqui, tocando os corações, Te adorarei, Te adorarei 

Estás aqui, curando os corações, Te adorarei, Te adorarei 

 

Estás aqui, transformando vidas, Te adorarei, Te adorarei 

Estás aqui, convertendo os corações, Te adorarei, Te adorarei 

 

Este é quem Tu és (Este é quem Tu és) 

Este é quem Tu és (Este é quem Tu és) 

 

E mesmo quando não vejo isto, Ages 

E mesmo quando não sinto isto, Ages 

Não vais parar, Não vais parar de agir, Não vais parar 

Não vais parar de agir 

 

Tu és quem abre caminhos, opera milagres, mantém promessas, Luz na escuridão 

Meu Deus, este é quem Tu és 

Tu és quem abre caminhos, opera milagres, mantém promessas, Luz na escuridão 

Meu Deus, este é quem Tu és 

 

Este é quem Tu és (Este é quem Tu és) 

Este é quem Tu és (Este é quem Tu és) 

 

Tu és quem abre caminhos, opera milagres, mantém promessas, luz na escuridão 

Meu Deus, este é quem Tu és 

Tu és quem abre caminhos, opera milagres, mantém promessas, luz na escuridão 

Meu Deus, este é quem Tu és 

 

Meu Deus, este é quem Tu és (este é quem Tu és) 

Meu Deus, este é quem Tu és (este é quem Tu és) 

 

É este Jesus que diz: “Não se turbe o vosso coração” (v. 1). E este é o mesmo Jesus que transformou 

água em vinho nas Bodas em Caná da Galileia (João 2). Este é o mesmo Jesus ressuscitou Lázaro (Jn. 

11). O mesmo Jesus que curou Bartimeu da sua cegueira (Mar. 10). O mesmo Jesus que curou a 

mulher com o fluxo de sangue e trouxe à vida a filha de Jairo (Mar. 5).  

Este é o mesmo Jesus que curou os 10 leprosos da sua doença terrível (Luc. 17). Este é o mesmo Jesus 

que curou o paralítico de Cafarnaum; aquele que os amigos desceram através do telhado (Mar. 2). 

Este é o mesmo Jesus que expulsou o demónio da filha da mulher Sirofenícia (Mar. 7).  

Este é o mesmo Jesus que alimentou 5,000 homens, mulheres e crianças com cinco pães e dois 

peixinhos (Mat. 14). Este é o mesmo Jesus que caminhou sobre as águas (Mat. 14).  

Este é o mesmo Jesus que ordena: “Não se turbe o vosso coração” (v. 1). 

Ao processarmos o que devemos fazer com a mensagem que acabámos de ouvir, que Deus nos 

ajude ao nos alimentarmos desta dieta nutritiva regularmente. Isto vai ajudar-nos a desfrutar de saúde 

espiritual e emocional neste mundo despedaçado uma vez que Jesus é o único pequeno-almoço 

que verdadeiramente satisfaz. 
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UM CONTO DE DUAS FAMÍLIAS 

 

POR JOHN NIXON, SR. 



DMin, administrador da Igreja recentemente aposentado, professor de teologia, e pastor que escreve a partir de 

Huntsville, Alabama, EUA. 

 

 

OS TEXTOS 

Mateus 24:37-39; Lucas 17:28 

 

INTRODUÇÃO 

Esta é a história de duas famílias e as semelhanças e diferenças entre elas. Ambas as 

famílias enfrentaram crises vindas do mundo exterior que as colocaram numa grave 

provação. O secularismo do seu tempo testou a espiritualidade nos seus lares. Ambas as 

famílias evitavam o diabo. Ambas as famílias conheciam o verdadeiro Deus e O adoravam. 

Mas no final, passaram por tudo de forma bem diferente. A lição desta história reside nas 

diferenças entre eles, porque é que uma familia sobreviveu intacta enquanto a outra se 

desfez. Ló é o homem que perdeu a sua família; Noé é o homem que salvou a sua. 

 

COMPARAÇÃO DE CENÁRIOS 

Quer o mundo antes do dilúvio quer a cidade de Sodoma apresentavam desafios extremos 

para os crentes do seu tempo. Em diversos textos no Novo Testamento, o mundo 

antediluviano e a cidade de Sodoma são, respetivamente, apresentados como sinais 

escatológicos da rebelião final contra Deus e suas consequências. A profecia de Jesus em 

Mateus 24 aponta para o tempo de Noé como exemplo das condições do mundo na 

altura da Sua vinda. 

 

“E, como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do homem. Porquanto, 

assim como, nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em 

casamento, até ao dia em que Noé entrou na arca, E não o perceberam, até que veio o 

dilúvio, e os levou a todos, assim será também a vinda do Filho do homem.” – Mateus 24:37-

39 

 

Judas fez uma ligação entre Sodoma e o fim dos tempos. 

“Assim como Sodoma e Gomorra, (…) foram postas por exemplo, sofrendo a pena do fogo 

eterno.” – Judas 7 

 

O que é interessante acerca de ambos os casos é que no Velho Testamento, as histórias 

daqueles tempos são contadas através das experiências das famílias. Vemo-los a partir de 

dentro. Ambas as famílias foram alvo da graça de Deus em meio ao devastador juízo divino 

(Génesis 6:8; Génesis 19:16). Mas apenas uma familia saiu da crise ilesa. A natureza de uma 

familia espiritualmente resiliente é revelada nas suas histórias. 

 

 

I. OS DIAS DE NOÉ 

“E aconteceu que, como os homens começaram a multiplicar-se sobre a face da terra, e 

lhes nasceram filhas, viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas; e 

tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Então disse o Senhor: Não 

contenderá o meu Espírito para sempre com o homem; porque ele também é carne; porém 

os seus dias serão cento e vinte anos.” – Génesis 6:1-3 

 



A ruína da humanidade começou quando a diferença entre os retos e os ímpios se dissipou. 

Os filhos de Deus escolheram esposas com base no exterior em vez de no interior – na 

beleza física em vez de no caráter – e escolheram “quantas quiseram”. O casamento entre 

“setitas” e “cananitas” causou a ruína da separação que havia entre eles. A ruína desta 

separação levou à ruína da distinção entre ambos. É um princípio de vida, “Não vos 

enganeis: as más conversações corrompem os bons costumes.’” (1 Coríntios. 15:33). No 

mundo antediluviano, justos e ímpios conviviam juntos até que os primeiros foram 

assimilados pelos últimos e o conhecimento de Deus começou a perder-se na terra. 

 

Noé foi o patriarca da primeira geração nascida após a morte de Adão. Durante 900 anos 

o primeiro homem do mundo balançou os seus netos no joelho e contou-lhes a história 

sobre um Paraíso perdido – sobre o belo Jardim agora guardado por uma espada 

flamejante – sobre a Árvore da Vida, agora fora do alcance – sobre andar com os anjos e 

falar com Deus face a face – sobre a serpente e a Árvore Proibida e os passos graduais de 

afastamento da integridade que conduziu à maldição do pecado. 

Era difícil negar a existência de Deus enquanto Adão estava na terra. Ele podia contar com 

verdadeira convicção o que ele tinha visto com os seus próprios olhos. Ele podia mostrar a 

cicatriz no seu corpo por causa da divina cirurgia que tinha trazido Eva à existência. Mas 

com a sua morte, perdeu-se a última barreira natural contra a maldade e o pecado 

aumentaram com uma fúria violenta. O mundo tinha-se tornado tão corrupto que só a 

linguagem mais extrema poderia ser usada para descrever a condição depravada em que 

a humanidade tinha caído, e o desgosto no coração de Deus. 

 

“E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra e que toda a 

imaginação dos pensamentos de seu coração era só má continuamente. Então 

arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra e pesou-lhe em seu 

coração.” – Génesis 6:5,6 

 

Esta também foi a época dos Nefilins, pessoas de grande tamanho e força que eram “os 

valentes que houve na antiguidade, os homens de fama.” (Génesis 6:4). Os seus 

descendentes foram os gigantes que intimidaram os homens que Moisés enviou a espiar a 

terra de Canaã (Números 13:33). Mas o nome Nefilim em Hebreu significa “os caídos”, 

sugerindo que embora pudessem ser famosos aos olhos dos homens, aos olhos de Deus eles 

eram pecadores. O comentário em Patriarcas e Profetas desvenda isto, “sua culpa, porém, 

ao dar rédeas soltas à iniquidade, estava em proporção com sua perícia e habilidade 

mental.” A sua maldade “era franca e ousada.” (Patriarcas e Profetas, 90,91). 

 

“OS HOMENS EXCLUÍRAM A DEUS DE SEU CONHECIMENTO, E ADORARAM AS CRIATURAS DE SUA 

PRÓPRIA IMAGINAÇÃO; E, COMO RESULTADO, SE TORNARAM MAIS E MAIS AVILTADOS.” (PP 91). 

 

Este foi o mundo em que Noé teve de construir a sua família. Ele não escolheu as condições 

da sociedade e não podia controlar o mundo fora de portas. Mas podia controlar a sua 

própria vida e a sua casa e foi o que fez com integridade e fidelidade a Deus. 

 

 

II. O TEMPO DE LÓ 

“Como também da mesma maneira aconteceu nos dias de Ló: Comiam, bebiam, 

compravam, vendiam, plantavam e edificavam.” – Lucas 17:28 

 



Embora a Bíblia aponte a violência como o sinal exterior da corrupção no tempo de Noé 

(Génesis 6:11), Sodoma era conhecida pela sua imoralidade sexual e, mais do que isso, 

perversão sexual (Judas 7). Mas embora ocorressem as práticas mais vis e degradantes, a 

vida em Sodoma continuava dia após dia como se isso não fosse nada de estranho. Na 

verdade, tinha-se tornado comum, e esta foi a maldição de Sodoma. 

Quando os homens de Sodoma tentaram derrubar a porta de Ló para abusar sexualmente 

dos dois visitantes na sua casa, eram “os homens de Sodoma, desde o moço até ao velho; 

todo o povo de todos os bairros.” (Génesis 19:4). Quando o pecado é replete sem 

restrições, é sinal de que o Espírito Santo foi rejeitado e se retirou completamente e a única 

coisa que sobra é o juízo divino. 

Então, vemos as semelhanças. Quer Noé, quer Ló criaram as suas famílias em condições 

prejudiciais a uma vida familiar temente a Deus, mas reagiram a estas condições de forma 

diferente. 

 

MATERIALISMO OU ESPIRITUALIDADE 

“E levantou Ló os seus olhos, e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, 

(…), e era como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, (…). Então Ló escolheu para si 

toda a campina do Jordão, e partiu Ló para o oriente, e apartaram-se um do outro.” – 

Génesis 13:10,11 

 

Quando Ló decidiu onde queria criar a sua familia, tomou essa decisão baseando-se na 

perspetiva de aumentar a sua riqueza, não compreendendo o efeito que isto teria no seu 

lar. Não consultou o Senhor. Ló expôs a sua familia ao mal. Tomou a sua decisão de forma 

materialista e, ao fazê-lo, sujeitou a sua família a aprender a valorizar as coisas materiais 

acima de todas as coisas. Estes valores tornaram-se centrais ao desastre que caiu sobre a 

sua família quando Sodoma foi destruída. 

 

Ló já era rico quando se mudou com a sua família para Sodoma (Génesis 13:5). Ele não 

precisava de nada. E por causa do materialismo, ele perdeu a sua familia e a sua riqueza. 

Ele “entrou em Sodoma rico; partiu sem nada,” (Conselhos sobre Saúde, 270). A primeira 

perda foi, de longe, a mais devastadora, mas foi definida pelos valores que nortearam a 

decisão e Ló. Ló caiu numa vida de luxúria e a luxúria arruinou a sua fé. 

 

“QUANDO LÓ ENTROU EM SODOMA INTEIRAMENTE SE PROPUNHA ELE CONSERVAR-SE LIVRE DA 

INIQUIDADE, E ORDENAR A SUA CASA DEPOIS DELE. MAS, DE UMA MANEIRA PATENTE, FRACASSOU. AS 

INFLUÊNCIAS CORRUPTORAS EM REDOR DELE TIVERAM EFEITO SOBRE A SUA FÉ, E A RELAÇÃO DE SEUS 

FILHOS PARA COM OS HABITANTES DE SODOMA LIGARAM ATÉ CERTO PONTO SEUS INTERESSES COM OS 

DELES.” (O LAR ADVENTISTA, 138). 

 

Para uma familia prosperar espiritualmente, a tomada de decisões deve basear-se em 

valores espirituais. Como foi nos dias de Ló, assim é hoje. A atração do materialismo está em 

tudo o que nos rodeia. A promessa de riqueza pessoal e da felicidade que esta trará é a 

característica essencial do capitalismo. Contudo, o sistema é movido pelo interesse próprio, 

propriedade privada em prol do lucro e a aquisição de riqueza como um fim em si mesmo. 

Desde 2021, existem mais de um milhão de milionários nos EUA, muitos mais, na verdade. De 

acordo com um relatório, um milhão de novos milionários, um milhão de novos milionários 

surgiram nos EUA, só em 2021. “Existem presentemente 14.6 milionários na América, tendo 

2021 sido o ano mais forte ao nível da criação de milionários.”1 



Com tanta riqueza entre nós, e a possibilidade de a adquirir ao alcance de tantos na nossa 

população, seria fácil cairmos numa atitude de “viver neste mundo.” Mas quando 

colocamos as coisas materiais no centro do nosso Sistema de valores, pomos a nossa saúde 

espiritual e a da nossa família em risco. Na experiência de Ló e da sua família, “o resultado 

está diante de nós” (Lar Adventista, 138). 

Inversamente, Noé construiu a sua vida e os interesses da sua família em volta da missão 

que lhe tinha sido dada por Deus. Toda a sua vida foi em função disso. O projeto da arca 

exigia o uso de todos os seus talentos e dons – a ingenuidade arquitetónica de conceber as 

instruções de construção de Deus, a força física e muscular para preparar e colocar os 

materiais de construção, as capacidades de liderança para organizar os trabalhadores de 

forma a retirar deles o melhor das suas capacidades e talentos, e resistência de mente e 

corpo para estar investido todos os dias até a missão estar completa. 

Ele até investiu os seus bens pessoais. Noé usou o seu próprio dinheiro para construir a arca 

até ter gastado tudo. Não sofreu de ansiedade de separação quando conduziu a sua 

familia para dentro da arca porque não ia deixar nada/ninguém para trás. O projeto 

também exigiu uma grande fé da parte de Noé. Ele construiu um barco em terra seca num 

mundo que nunca tinha visto chover. Os cientistas desacreditaram-no. Os intelectuais 

diminuíram-no. Os rudes e irreverentes gozaram-no. Mas Noé continuou a construir. 

A vida toda de Noé foi impulsionada pelo caráter da sua fé. No final, ele teve de virar 

completamente as costas à geração da sua época uma vez que esta continuava a virar as 

costas a Deus. Havia uma escolha clara entre os valores do mundo em que ele vivia e os 

valores do reino ao qual se tinha ligado. E o resultado está diante de nós. 

 

DETERMINAÇÃO OU VACILAÇÃO 

Um dos sinais mais claros sobre o que aconteceu à fé de Ló enquanto este vivia em 

Sodoma foi a sua reação quando soube que a sua cidade estava prestes a ser destruída. 

Se ele não tinha a certeza sobre se os seus visitantes eram anjos quando de início os 

acolheu, os acontecimentos à sua porta deixaram-no perfeitamente claro. 

 

“E feriram de cegueira os homens que estavam à porta da casa, desde o menor até ao 

maior, de maneira que se cansaram para achar a porta.” – Génesis 19:11 

 

O aviso dos anjos foi empático, assim como as suas ações em defender Ló e a sua família 

da multidão depravada. Eles não fizeram apenas um convite de salvação a Ló, eles deram 

a ordem que foram instruídos a dar. 

 

“Tens alguém mais aqui? Teu genro, e teus filhos, e tuas filhas, e todos quantos tens nesta 

cidade, tira-os fora deste lugar; porque nós vamos destruir este lugar, porque o seu clamor 

tem aumentado diante da face do Senhor, e o Senhor nos enviou a destruí-lo.” – Génesis 

19:12,13 

 

A mensagem foi clara e o aviso imediato. Não podia haver dúvidas quanto à urgência da 

ordem dos anjos, contudo Ló fez algo estranho. Ele hesitou. 

“E ao amanhecer os anjos apertaram com Ló, dizendo: Levanta-te, toma tua mulher e tuas 

duas filhas que aqui estão, para que não pereças na injustiça desta cidade. Ele, porém, 

demorava-se, e aqueles homens lhe pegaram pela mão, e pela mão de sua mulher e pela 

mão de suas duas filhas, sendo-lhe o Senhor misericordioso, e tiraram-no, e puseram-no fora 

da cidade.” – Génesis 19:15,16 

  



A GRAÇA DE DEUS PARA COM LÓ 

Da mesma forma que Noé “achou graça aos olhos do Senhor” (Génesis 6:8), Ló achou 

misericórdia na paciência do Senhor. Eis o que mais gosto na história de Sodoma, Ló era um 

crente comum como eu e vocês. Não era nenhum gigante da fé como Abraão ou um 

grande profeta como Moisés. Ele não foi chamado de “perfeito na sua geração” como foi 

Jó. Ló escolheu viver em Sodoma, e pelas razões erradas. De início, estava na periferia da 

cidade, depois mudou-se para o centro. Permaneceu ali, apesar das condições, porque 

vivia confortável. 

Ló não tomou parte nos pecados de Sodoma. Os Sodomitas odiavam-no porque ele 

pregava contra os seus pecados; ele não era um deles. Mas ele também não era um servo 

perfeito, contudo Deus estava determinado a salvá-lo, apesar dele. 

Os anjos da destruição persistiram na sua missão de trazer Ló e a sua família para lugar 

seguro. Deus estava determinado a salvá-los uma vez que iria destruir os ímpios, e mais do 

que isso, Ele limitava o Seu poder para destruir pela medida do Seu propósito de salvar. 

Os anjos foram instruídos de que não poderiam fazer nada até Ló e a sua família estarem 

seguros (verso 22). Mas mesmo então, enquanto eram conduzidos a um lugar Seguro pelos 

anjos de Deus, Ló resistiu à salvação, tal era a fraqueza que a sua fé tinha atingido. Ele não 

confiava na provisão de Deus para a sua segurança e implorou para ir para um retiro à sua 

escolha. Os anjos acederam ao seu pedido, mas não correu como Ló esperava. 

Enquanto a familia corria lentamente na direção do lugar seguro, a esposa de Ló abrandou 

gradualmente a marcha. O seu passo afrouxou e o seu progresso diminuiu. Mas não foi por 

cansaço. O calor do fogo fazia-se sentir nas suas nucas e os gemidos de morte tiniam nos 

seus ouvidos. Na sua pressa e pânico, Ló não reparou que a sua esposa tinha ficado para 

trás. Ela estava dividida e instável; a sua mente estava a andar à roda. 

Subitamente, ela parou e olhou para trás, e enquanto os seus olhos comtemplavam a 

cidade que ela amava mais do que tudo, ela viu a última coisa nesta terra. Transformou-se 

imediatamente num pilar de sal, um monumento grotesco ao perigo de um coração 

dividido. Quase escapou, mais alguns passos e estaria em segurança. Mas em vez disso, 

perdeu-se à beira da salvação. 

Esta história assustava-me quando era criança. Não a conseguia compreender. A senhora 

Ló estava a fazer tudo o que anjo lhe mandou. Só virou a cabeça. Será que este gesto 

merecia a morte? Certo, o anjo disse-lhe para não olhar para trás, mas talvez ela se tenha 

esquecido. Com tudo o que se estava a passar, talvez tenha ficado confusa. Um 

movimento de cabeça e estava morta! É esta lição da mulher de Ló? 

Certamente que não. Se Deus quisesse destruir a mulher de Ló, tinha-a deixado na cidade. 

Deus estava a tentar salvar a senhora Ló. O que vemos na planície naquele pilar de sal é 

uma mulher a recusar a salvação por não gostar do preço a pagar. A mulher de Ló 

desdenhou do resgate de Deus porque o Seu juízo contra Sodoma incluía a sua riqueza. A 

sua casa foi consumida pelas chamas, lá atrás. Ela detestou a salvação de Deus porque 

esta não incluiu as suas peles, o seu dinheiro, os seus amigos e os seus filhos ímpios que não 

fizeram caso do aviso. “ENTENDEU QUE ERA TRATADA SEVERAMENTE, PORQUE A RIQUEZA QUE TINHA 

LEVADO ANOS PARA ACUMULAR DEVIA SER DEIXADA PARA A DESTRUIÇÃO” (PATRIARCAS E PROFETAS, 

161). 

Não foi o olhar para trás que matou a esposa de Ló. O olhar foi apenas um sintoma. Não foi 

o que ela fez com a sua cabeça que a condenou; foi o que ela já tinha feito com o seu 

coração. 

 

E a hesitação do seu marido em fugir da destruição de Sodoma só enfraqueceu a sua 

determinação. O preço da vacilação dele foi a vida dela. 



A tragédia da senhora Ló relembra-nos do princípio bíblico do desapego. A Bíblia não 

ensina que a riqueza é pecado, ou que as posses materiais são o mal em si mesmas. 

Abraão era mais rico do que Ló, mas isso não lhe custou a sua espiritualidade. O perigo das 

posses materiais não reside no que temos, mas se essas coisas nos têm ou não a nós. A 

história de Ló relembra-nos da importância de como nos relacionamos com as nossas 

coisas. 

O desapego significa que entregamos as nossas posses a Deus por aliança. Estamos prontos 

para usar essas coisas para os Seus propósitos ou a desistir delas no momento em que Ele 

assim o ordenar. E se a nossa fé for o que deve ser, Deus pode retirar-nos a nossa riqueza 

sem explicação prévia. Paulo liga o desapego ao contentamento. 

 

“Sei estar abatido, e sei também ter abundância; em toda a maneira, e em todas as coisas 

estou instruído, tanto a ter fartura, como a ter fome; tanto a ter abundância, como a 

padecer necessidade.” – Filipenses 4:12 

 

 A DETERMINAÇÃO DE NOÉ 

Em contraste com a vacilação de Ló, a fé de Noé foi demonstrada pela sua determinação. 

“Pela fé Noé, (…) preparou a arca, pela qual condenou o mundo, e foi feito herdeiro da 

justiça que é segundo a fé.” (Hebreus 11:7). Enquanto a fé de Ló enfraqueceu durante o 

tempo que passou em Sodoma, ao ser testada, a fé de Noé permaneceu forte. 

A fé em Deus é mais do que apenas acreditar que Ele existe. Acreditar que Deus existe, é 

apenas o primeiro passo, o requisito mínimo para conhecer a Deus (Hebreus 11:6). Quando 

a fé é madura vai para além da mera crença. Torna-se na base de uma nova visão do 

mundo. A Bíblia descreve uma fé madura quando afirma: 

 

“Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem; porque as que se 

veem são temporais, e as que se não veem são eternas.” – 2 Coríntios 4:18 

 

O paradoxo de “fixarmos os olhos” em algo que não pode ser visto aponta para a 

realidade do domínio espiritual. Quando Jesus diz, “o meu reino não é para este mundo,” é 

isto que Ele quer dizer. Existe uma visão mundana e um conjunto de valores que não vêm 

nem se conformam com os valores deste mundo. Existe um domínio da realidade não visível 

ao olho físico, mas visto pelo olho da fé. Foi esta visão do mundo que levou à determinação 

de Noé em contraste com a vacilação de Ló. 

Um tema recorrente na vida de Noé é a sua obediência imediata e completa às ordens de 

Deus. Enquanto Ló tentou negociar a sua salvação com base no medo, Noé obedeceu 

pela fé. Dos dois, se havia um que podia suspeitar dos meios de escape que Deus 

providenciou, deveria ter sido Noé – um barco contra um dilúvio num mundo onde nunca 

tinha chovido. Mas Noé era forte na fé, e isso viu-se nas suas ações. 

 

• “Assim fez Noé; conforme a tudo o que Deus lhe mandou, assim o fez.” (Génesis 

6:22). 

• “E fez Noé conforme a tudo o que o Senhor lhe ordenara” (Génesis 7:5). 

• “Entraram de dois em dois para junto de Noé na arca, macho e fêmea, como Deus 

ordenara a Noé” (Génesis 7:9). 

 

Durante 120 anos Noé nunca vacilou quando ao propósito de Deus para a sua vida. Ele 

aguentou o desprezo e os insultos do seu ministério sem se queixar e nunca pediu uma 

missão diferente. Nasceram bebés, que cresceram, se tornaram adultos, casaram, tiveram 



os seus próprios bebés, que também cresceram, se tornaram adultos e que, por sua vez, 

também tiveram bebés, e Noé continuava a pregar. A influência das suas ações era tão 

manifesta na sua família quanto a influência de Ló foi para a sua. 

“Em regra, os filhos herdam as disposições e tendências dos pais, e imitam-lhes o exemplo,” 

(Patriarcas e Profetas, 117). E como “Noé era o mais piedoso e santo de todos sobre a Terra” 

(História da Redenção, 63), a sua familia beneficiou grandemente da influência da sua fé e 

obediência a Deus. 

Quando os filhos de Noé nasceram, a seu pai já estava envolvido no projeto da arca. Eles 

participaram nele ao seu lado assim que tiveram idade para segurar um martelo. 

Contribuíram para a construção da embarcação que salvaria as suas vidas, sob a tutela do 

seu pai. 

Sem, Cam e Jafet observaram o seu pai quando cresciam e sabiam que ele era real. Noé 

foi um exemplo para os seus rapazes e a influência da sua vida exerceu uma profunda 

impressão neles. 

Neste poema, Sermões que Vemos (de domínio público), Edgar Guest tem uma linha 

relevante que diz: “Posso não compreender-te e aos teus mais elevados conselhos, mas 

podes ter a certeza que entendo a tua forma de agir e de viver.” 

A graça de Deus para com Noé foi transmitida aos seus filhos; eles foram salvos pelo seu 

exemplo. 

Noé estava a colher as sementes da salvação no seu lar ao viver como um homem de 

Deus. 

 

“COMO RECOMPENSA DE SUA FIDELIDADE E INTEGRIDADE, DEUS SALVOU COM ELE TODOS OS 

MEMBROS DE SUA FAMÍLIA!” (Patriarcas e Profetas, 98) 

 

Todos os pais são pastores, e a familia é a primeira igreja. E há uma verdade geral que 

aprendi nestes anos de ministério, uma mulher apaixonada segue o seu homem fazendo o 

bem, e os filhos seguir-se-ão. Frequentemente vemos as senhoras na igreja sem os seus 

homens, mas raramente vemos um homem de Deus sem a sua esposa e filhos ao lado. 

A senhora Noé seguiu o seu marido para dentro da arca porque ele estava firme nas suas 

convicções, enquanto a senhora Ló não seguiu o seu marido até um lugar seguro porque 

ele estava vacilante. 

Aqui está uma promessa que os pais crentes ama reclamar. 

  

“Mas assim diz o Senhor: Por certo que os presos se tirarão ao poderoso, e a presa do tirano 

escapará; porque eu contenderei com os que contendem contigo, e os teus filhos eu 

remirei.” – Isaías 49:25 

 

É uma bela promessa e dá-nos esperança quando os nossos filhos se afastam. Mas quando 

reclamamos esta promessa devemos lembrar-nos que esta tem condições. É presunção, e 

não fé, pedirmos a Deus que salve os nossos filhos sem a nossa participação. Temos de fazer 

a nossa parte como Noé fez a sua. A familia de Noé foi salva pelo Espírito de Deus que 

trabalhou através de Noé. 

 

“A EXPERIÊNCIA FOI UM NOBRE EXEMPLO PARA OS CRISTÃOS QUE SABEM QUE ESTÃO A VIVER NOS 

TEMPOS DO FIM E SE ESTÃO A PREPARAR PARA A TRASLADAÇÃO. O SEU PRINCIPAL TRABALHO 

MISSIONÁRIO DEVE SER FEITO NO LAR.”2 

 



O maior recurso de um pai enquanto cabeça do lar não é a sua dureza ou rigidez. Não é 

quão intenso e militar ele consegue ser liderando a sua familia para obedecerem às suas 

ordens. O pai forte não é aquele que consegue dominar todos debaixo do seu teto. É o pai 

que, através do seu exemplo, mostra o que significa ser um homem de Deus. 

Significa algo ter um pai que podemos admirar, um cuja vida é alicerçada no caráter de 

Cristo. Isto define um padrão para os filhos no seu interior, um padrão interior ao qual nunca 

conseguem escapar completamente. Mesmo quando eles próprios não vivem de forma a 

honrá-lo, as suas consciências estarão sempre a dizer-lhes que deveriam ser melhores do 

que são; que deviam ser como o seu pai. Este é o tipo de líder que cada cabeça do lar 

deveria ser. 

 

EXEMPLO 

A minha esposa e eu fomos afortunados com os nossos pais – não eram homens altamente 

instruídos, mas homens trabalhadores e honestos que foram genuínos na sua fé. Não os 

estou a comparar a Noé, a quem a Bíblia chama um homem perfeito na sua geração. Eles 

não eram, de todo, perfeitos, e mesmo enquanto crianças, podíamos ver os seus defeitos. 

Mas o que aprendi ao longo dos anos é que as crianças irão perdoar as falhas dos seus pais 

se acreditarem neles. Irão desculpar as lacunas dos seus pais, mas não desculparão a 

hipocrisia. 

Quando os nossos pais nos levavam à Igreja ao Sábado ou pegavam a Bíblia em casa para 

o culto familiar, eles acreditavam em cada palavra que nos ensinavam a obedecer. Eles 

acreditavam no que ensinavam e viviam-no ao máximo das suas capacidades. É isto que é 

preciso para ser um homem de Deus e salvar a nossa família; tudo. Devemos ser 

determinados e completamente rendidos a Deus. 

 

CONCLUSÃO 

E agora fechamos o círculo. A diferença entre a familia Noé e Ló, e em particular as 

cabeças destas famílias, foi a diferença entre ser-se espiritualmente forte ou espiritualmente 

fraco.  

As condições sociais à sua volta eram as mesmas. As diferenças eram internas, não 

externas. As diferenças foram a razão para uma familia ter ficado intacta enquanto a outra 

ficou desfeita. Foi a diferença entre a espiritualidade e o materialismo e entre o poder de 

decisão e a vacilação. Estas características são determinadas pela força ou fraqueza da 

nossa fé em Deus. Ao crescermos na fé, provamos o nosso amor e confiança em Deus e 

asseguramos a nossa própria felicidade. 

 

ILUSTRAÇÃO 

Conta-se a história de um pai que foi acordado a meio da noite pelo som da voz do seu 

filho, “Papá, está um homem na nossa casa!” O pai levantou-se de um salto para a 

chocante visão de um estranho a segurar uma faca junto ao pescoço da sua filha. O intruso 

congelou junto à porta quando foi confrontado pelo pai. Os dois homens ficaram na 

defensiva sem que uma palavra fosse trocada entre eles enquanto se olhavam com tudo 

em jogo. 

O pai sentiu a onda de adrenalina e todos os seus sentidos se apuraram em procura de 

uma oportunidade. O intruso virou a cabeça por um segundo para pegar nas suas coisas e 

o pai aproveitou. Saltou em cima do intruso e começou uma luta desesperada. A faca 

caiu, a filha escapou e o intruso fugiu. O pai pegou na sua filha e filho e abraçou-os. Tinha 

salvo a sua família. 



Quando o incidente terminou o pai recontou tudo o que tinha sucedido à polícia. Um deles 

perguntou, “o que passou pela sua cabeça?” “Quando me vi ali, cara a cara com aquele 

homem, com as suas mãos à volta do pescoço da minha menina, fiz uma promessa solene 

na minha mente. Independentemente do que me possa acontecer, mesmo que me custe 

a vida, aquele homem não vai sair daqui com a minha filha!” 

 

APLICAÇÃO 

Um intruso entrou na casa de todos nós com intenções mortais. Tem as mãos à volta dos 

pescoços dos nossos filhos à espera de uma oportunidade para os levar para sempre. Isto é 

mais verdade hoje do que alguma vez foi. Mas não é preciso ter medo. O Senhor está do 

nosso lado, e Ele providenciou uma forma de escaparmos e um lugar de segurança no Seu 

filho, Jesus. Cristo é a Arca de segurança para todos os que depositam Nele a sua 

confiança.  

Ló ou Noé? Cabe-nos a nós decidir. 

 

 

NOTAS 

1  Robert Frank, “A million new millionaires were created in the U.S. last year, and the richest got richer, report says”, CNBC, 

March 17, 2022 https://www.cnbc.com/2022/03/17/million-new-millionaires-were-created-in-us-last-year-report-says.html 

2  Francis D. Nichol, editor, The Seventh-day Adventist Bible Commentary in seven volumes (Washington, D.C., 1978), 1:254 
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OS TEXTOS 

Malaquias 4:5-6; Josué 24:15 

 

PROTEÇÃO DE DANOS FÍSICOS 

No livro de Jó, Capítulo 1, é retratada uma cena no céu onde Satanás, considerando-se a si mesmo 

como o governador do pecaminoso Planeta Terra, se queixa a Deus em relação ao homem reto, que 

era Jó. Ele diz, “Não puseste tu uma cerca em redor dele, da sua casa, e de tudo o que ele tem. . . ?” 

Satanás admite que Deus está a proteger Jó dos seus planos malévolos para magoar Jó. Não é isto 

que as famílias modernas querem? Uma cerca protetora em volta das suas famílias? Proponho neste 

sermão que o culto familiar é essa cerca protetora. No livro Orientação da Criança, p. 520 Ellen White 

diz, “PAIS E MÃES, POR MAIS URGENTES QUE SEJAM VOSSOS AFAZERES, NÃO DEIXEIS DE REUNIR VOSSA 

FAMÍLIA EM TORNO DO ALTAR DE DEUS. PEDI A GUARDA DOS SANTOS ANJOS, EM VOSSO LAR.” 

150m de margens rochosas do rio passadas a alta velocidade pela Sandy numa corrida de toboggan. 

O declive do glaciar polido do Rio Tuolumne estava escorregadio como gelo. Agora, o rugido 

ensurdecedor das Quedas de Água Le Conte buzinavam-lhe os ouvidos. Como é que podia parar de 

deslizar antes de se precipitar de uma altura de 60 metros na cascata à frente dela? A única coisa 

que o rio oferecia, e a que ela se poderia agarrar eram umas algas verdes, penduradas em rochas 

escorregadias. Será que o dia, que tinha começado com tanta felicidade, ia terminar na sua morte 

acidental a andar de waterboggan? 

 

Naquela manhã, a familia tinha-se reunido à volta da fogueira antes de continuar a sua viagem de 

mochila às costas no Parque Nacional de Yosemite. As vozes combinadas do seu pai, mãe e seis filhos: 

“Pai, agradecemos-Te por esta noite, e pela prazerosa luz matinal; Pelo descanso, e comida e 

cuidado amoroso, e tudo o que faz o dia tão bonito. Ajuda-nos a fazer as coisas que devemos, a 

sermos gentis e bons, em tudo o que fazemos, trabalho ou lazer, E a amarmos-Te mais a cada dia.” 

Ao morrerem as últimas notas na floresta, o pai pediu a Deus que colocasse a sua familia nas mãos de 

anjos naquele dia. E depois começaram a subir o trail encosta acima nas laterais de uma queda de 

água ao longo de 600m, as mochilas a abarrotar com provisões para 12 dias. 

Quando a Sandy, de 14 anos, que seguia à frente dos seus irmãos, chegou ao sítio onde iriam 

acampar a noite ela abriu a mochila, vestiu o fato de banho e foi para o rio deslizar na água com 

correntes fortes. De início, ela dava guinchinhos de júbilo ao deslizar pela água. Ela planeava ir só até 

um determinado sítio na parte mais rasa. Contudo, o fundo de granito do rio escorregava mais do que 

ela pensava envolvendo-a, de repente, na corrente. Deslizou cada vez mais rápido pelas grandes 

pedras e pedregulhos na beira da correnteza do rio. Se ao menos houvesse alguma coisa a que se 

pudesse agarrar, o ramo de um arbusto ou de uma árvore. Ou, se conseguisse agarrar-se a uma 

rocha. “Jesus, ajuda-me!” suplicou ela. Embora a Sandy tenha tentado desesperadamente, não 

conseguia evitar a queda. O medo apoderou-se do seu coração à medida que a corrente a cercou 

para baixo na distância que faltava até ao precipício. 

A Charlene, de 17 anos, estava a fazer o trail e chegou à queda de água mesmo a tempo de ver a 

água a empurrar a Sandy para a beira. Viu a sua irmã entrar nas quedas de água mais pequenas que 

ficavam em cascata até à cascata maior, de onde a água caía dezenas de metros para as rochas 

salientes em baixo. Numa fração de segundo, a cascata ensurdecedora iria engolir a sua presa. 

Então, a Charlene viu o milagre! Mesmo diante dos seus olhos, uma mão invisível puxou a Sandy rio 

acima, contra a corrente, onde ela se agarrou a uma rocha, e se fixou com a força das pernas. 

Estupefacta e assustada, a Sandy içou-se para cima da rocha e depois jogou-se para cima de uma 

pedra lisa onde colapsou, a tremer e totalmente exausta. A gritar, a Charlene correu até chegar ao 

pé do pai. Apressando-se no terreno rochoso, ele vislumbrou a sua filha deitada imóvel na pedra, 

incapaz de falar. Então, ela começou a soluçar. Depois de a confortar o pai, que era médico, 

examinou-a e percebeu que ela não tinha um arranhão ou nódoa negra no seu corpo. 



Com gratidão a familia agradeceu a Deus o Seu cuidado protetor no culto daquela noite. Ninguém 

duvidou que anjos intervieram para salvar a Sandy da morte quase certa naquele dia. Deus cumpriu a 

Sua promessa para com eles: “Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem 

em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com o teu pé 

em pedra alguma” (Salmos 91:11, 12). 

 

PROTEÇÃO CONTRA A CEDÊNCIA ESPIRITUAL 

O livro de Jó também nos diz que Jó “os santificava, e se levantava de madrugada, e oferecia 

holocaustos” por cada um dos seus filhos (Jó 1:5). Satanás queixou-se a Deus, “Porventura tu não 

cercaste de sebe, a ele, e a sua casa, e a tudo quanto tem…?” 

Ellen White dá o seguinte conselho. “OS PRIMEIROS PENSAMENTOS DO CRISTÃO PELA MANHÃ DEVEM 

SER PARA DEUS. OS TRABALHOS SECULARES E OS INTERESSES PRÓPRIOS DEVEM VIR EM SEGUNDO 

LUGAR. OS FILHOS DEVEM SER ENSINADOS A RESPEITAR E REVERENCIAR A HORA DE ORAÇÃO. ... É 

DEVER DOS PAIS CRISTÃOS, DE MANHÃ E À TARDE, PELA FERVOROSA ORAÇÃO E FÉ PERSEVERANTE, 

POREM UM MURO EM TORNO DE SEUS FILHOS. CUMPRE-LHES INSTRUÍ-LOS PACIENTEMENTE - BONDOSA E 

INFATIGAVELMENTE ENSINAR-LHES A VIVER DE MANEIRA A AGRADAR A DEUS.” (ORIENTAÇÃO DA 

CRIANÇA, P. 520). 

Abraão foi outro construtor de altares no Velho Testamento. A Bíblia conta  como foi quando ele 

chegou a Canaã. “E apareceu o Senhor a Abrão, e disse: À tua descendência darei esta terra. E 

edificou ali um altar ao Senhor, que lhe aparecera” (Génesis 12:7). Depois seguiu para Betel e ali 

“edificou um altar ao Senhor” (verso 8). Por causa de uma fome na terra, Abraão foi para o Egito. 

Depois regressou novamente a Canaã, “Até ao lugar do altar que outrora ali tinha feito; e Abrão 

invocou ali o nome do Senhor” (Génesis 13:4). Abraão creu em Deus e O adorou, e “(…)e imputou-lhe 

isto por justiça” (Génesis 15:6). Mais tarde Deus mudou o nome de Abraão (Génesis 17:5). E em Génesis 

18:18-19 Deus disse, “Visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e nele 

serão benditas todas as nações da terra? Porque eu o tenho conhecido, e sei que ele há de ordenar 

a seus filhos e à sua casa depois dele, para que guardem o caminho do Senhor, para agir com justiça 

e juízo; para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que acerca dele tem falado.” 

Quando o povo de Israel se mostrou pronto para entrar na Terra Prometida, Moisés disse-lhes, “Ouve, 

Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, 

e de toda a tua alma, e de todas as tuas forças. E estas palavras, que hoje te ordeno, estarão no teu 

coração; E as ensinarás a teus filhos e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, 

e deitando-te e levantando-te.” (Deuteronómio 6:4-7). Este foco na adoração a Deus e no ensino dos 

Seus mandamentos iria impedi-los de se tornarem idólatras como as nações à sua volta. 

Imaginem que é o último dia no Planeta Terra. O Rei vem vindo! A mensagem dos Três Anjos já soou 

de Este a Oeste, de polo a polo. O mundo todo já ouviu o alto clamor do “EVANGELHO ETERNO”. Sim, 

foi uma mensagem de “ADORAI AO [Criador] que fez o céu e a terra” (ver Apocalipse 14). É a mesma 

mensagem que Elias partilhou quando reconstruiu o altar quebrado no Monte Carmelo, e depois orou 

para que Deus transformasse os corações das pessoas (ver I Reis 18). É a mesma mensagem que João 

Batista (o segundo Elias) pregou nas margens do Jordão, “Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado 

do mundo.” (João 1:29). 

É a mensagens dos Elias dos últimos dias, “Eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o 

grande e terrível dia do Senhor; E ele converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos 

a seus pais; para que eu não venha, e fira a terra com maldição.” (ver Malaquias 4:5-6). E agora há 

uma pausa solene, e a solene pergunta aos pais é escutada, “Levantai os vossos olhos, (…) onde está 

o rebanho que se te deu, o rebanho da tua glória??” (Jeremias 13:20). Olhando em volta, as famílias 

reúnem os seus queridos num círculo, e com corações gratos e humildes, respondem, “Eis-me aqui, 

com os filhos que me deu o Senhor!” (Isaías 8:18). Dia glorioso! 

 

Podemos nós reclamar as seguintes promessas? “Porventura tirar-se-ia a presa ao poderoso, ou 

escapariam os legalmente presos? Mas assim diz o Senhor : Por certo que os presos se tirarão ao 

poderoso, e a presa do tirano escapará; porque eu contenderei com os que contendem contigo, e os 

teus filhos eu remirei.” (Isaías 49:24-25). “E todos os teus filhos serão ensinados do Senhor; e a paz de 



teus filhos será abundante.” (Isaías 54:13). Como podemos fazer disto uma verdade nas nossas famílias 

hoje? 

 

COMO SABEM QUE O VOSSO CULTO É ACEITÁVEL A DEUS? 

Alguém disse que os seres humanos são criaturas adoradoras. Todos adoramos algo ou alguém. 

Alguns adoram estrelas do mundo do entretenimento. Outros adoram desportos. Outros adoram o 

mundo da moda. Alguns adoram as suas contas bancárias. Por isso perguntamos, o quê ou quem 

recebe mais atenção na vossa vida? É isso ou essas pessoas que adoramos. Apocalipse 17:17 diz que 

nos últimos dias os ímpios serão “tenham uma mesma ideia (…), até que se cumpram as palavras de 

Deus.” Isto significa que toda a gente fará uma escolha sobre a quem adorar, e alguns escolhem uma 

falsa adoração, ignorando o Deus Criador em favor de incentivos mundanos que são contrários aos 

conselhos que estão na Palavra de Deus, no que diz respeito à verdadeira adoração, e forçarão 

todos a adorarem um falso deus. 

Por outro lado, algumas pessoas focam-se na sua adoração ao único e verdadeiro Deus e Jesus Cristo 

que criou todos os seres humanos. Ele criou-nos para O adorarmos só a Ele. Em Isaías 44:6 e 8 diz, 

“Assim diz o Senhor, Rei de Israel, e seu Redentor, o Senhor dos Exércitos: Eu sou o primeiro, e eu sou o 

último, e fora de mim não há Deus” Quem escolhemos adorar vai cristalizar o nosso estado mental. 

Adorar a Deus da forma que Ele escolheu para nós determina o nosso destino na vida, incluindo a 

vida eterna. É crucial fazermos a escolha certa. A Bíblia diz, “Porque, quem conheceu a mente do 

Senhor, para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo.” (1 Coríntios 2:16). “Tu conservarás 

em paz aquele cuja mente está firme em ti; porque ele confia em ti.” (Isaías 26:3). Então retratámos no 

Espírito Santo um embate de mentes, mentalidades, especialmente enquanto atravessamos os últimos 

dias do grande conflito entre o bem e o mal. 

Cada um deve decidir, individualmente, se escolhe a mente do inimigo dos homens e mulheres, e 

crianças, ou se escolhemos a mente de Cristo. Quando o povo de Israel entrou na Terra Prometida, 

Josué, o seu líder disse-lhes, “Porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje 

a quem sirvais; se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam além do rio, ou aos deuses 

dos amorreus, em cuja terra habitais; porém eu e a minha casa serviremos ao Senhor.” (Josué 24:15). 

No lar Cristão moderno, o culto familiar ensina as crianças acerca de Deus e do Seu plano para as 

suas vidas. Passa o conhecimento da Bíblia e a sua importância nas nossas vidas. Dá às crianças a 

oportunidade de aceitar o plano da salvação cedo nas suas vidas e de se comprometerem em servir 

a Deus de formas importantes. Quando os cultos familiares são alegres, centrados em Cristo e 

envolventes, com atividades apropriadas à idade, os laços entre os membros da família são 

fortalecidos. 

 

COMO É O VOSSO CULTO FAMILIAR? 

Gostariam de fazer do culto familiar uma experiência regular e dinâmica na vossa casa? Gostariam 

de oferecer aos membros da vossa família maná fresco, maná espiritual diário de um relacionamento 

em desenvolvimento com Deus? Poderiam estes momentos de refrigério ser de alta qualidade e 

enriquecedores para todos? 

Quando John Elick e a sua esposa foram para as selvas de grande altitude no Perú, fazendo trabalho 

pioneiro entre as tribos nativas, tinham um papagaio como animal de estimação da família. O 

papagaio ouviu-os cantar uma canção quando eles celebravam o culto familiar. Depois de algum 

tempo, quando era quase hora do culto familiar o papagaio começava a cantar a canção de louvor 

deles mesmo que ainda não tivesse chegado ninguém, porque ele sabia que estava na hora. Sim, o 

culto familiar devia ser um hábito duas vezes por dia, quando possível, mesmo se um ou mais membros 

da família não podem estar presentes. 

Tentem que as crianças participem no culto familiar. Numa certa família, quando os dois filhos 

estavam no início da adolescência, a família reuniu-se uma noite e o Pai distribuiu pedaços de papel. 

Ele disse, “Fizemos imensas coisas juntos, e eu quero que façam uma lista das experiências mais 

interessantes que tivemos enquanto família.” Todos começaram a escrever. Depois de algum tempo 

partilharam as suas anotações. Quão surpreso ficou o Pai quando leu todas as listas. O que vinha em 

primeiro? Foram as férias em familia a fazer canoagem no Rio Pierre Marquette, um dos rios mais 



rápidos na Península Inferior do Michigan. Os rapazes entraram numa canoa. O Pai e a Mãe entraram 

numa segunda canoa com a comida, sacos-cama e tenda. 

Ainda não tinham sequer feito a primeira curva no rio e ainda estavam a ajustar a carga quando 

Boom! A canoa embateu num tronco que estava debaixo de água e virou-se. A nova máquina 

fotográfica Canon do Pai foi parar ao fundo e ele mergulhou para a recuperar. Finalmente chegaram 

ao primeiro local de acampamento. Armaram a tenda e fizeram uma fogueira para secar dois dos 

sacos-cama. O seu filho John estava a andar junto às margens do rio, a rir à gargalhada com o 

mergulho surpresa que os pais deram quando Pumbas! Tropeçou no seu saco-cama que tinha 

deixado no caminho e acidentalmente, pontapeou-o e este caiu ao rio. No dia seguinte o seu filho 

Wes estava de pé na outra canoa a ver um ninho de vespas pendurado num ramo de árvore quando 

a canoa embateu numa rocha submersa e ele foi a voar caindo rio adentro. Foram cá uns 14 dias de 

férias! E em 10 deles choveu. Mas depois de passar, ninguém se tinha magoado, Deus tinha-os 

protegido, e tinham-se divertido em família. 

Ao terminarem o culto familiar naquela noite, relembrando aquelas férias de família, os rapazes 

disseram, “Pai, foi mesmo divertido! Vamos voltar a fazer o culto assim mais vezes!” 

Noutra ocasião, os filhos, John e Wes, estavam a pé, a preparar-se para a escola quando a mãe 

chamou a família para o pequeno-almoço. Ao entrarem na cozinha, os filhos, surpresos, olharam um 

para o outro. “O que se passa? É o teu aniversário? Não. O meu aniversário? Não!” A mesa estava 

toda bem decorada com velas e flores bonitas. O Pai disse, “5 de Dezembro, o que aconteceu a 5 de  

?” Subitamente o rosto do John iluminou-se. “Eu lembro-me! Fomos batizados há 3 anos!” Então, a 

mãe trouxe os certificados que eles tinham assinado prometendo seguir Jesus. Disseram-lhes que 

estavam orgulhosos das suas decisões e depois oraram juntos agradecendo a Deus pela sua bondade 

e pelos seus momentos especiais. Depois a Mãe serviu um pequeno-almoço delicioso. Ninguém se 

queixou daquele culto familiar! 

O denominador comum nestas três histórias é a celebração. Os cultos familiares eficazes incluem 

CELEBRAÇÃO. 

 

O QUE TORNA EFICAZ O CULTO FAMILIAR? 

O Dr. Edgel Phillips, enquanto era estudante na Universidade de Andrews, fez uma pesquisa sobre os 

objetivos e métodos do culto familiar na Igreja Adventista do Sétimo Dia. Ele descobriu que o método 

mais poderoso para aproximar as famílias de Deus e uns dos outros residia nos aspetos relacionais que 

eram uma parte natural da atmosfera do culto familiar. 

 

Interações Pessoais: 

• Saudações e Boas-Vindas uns aos outros, 

• Partilha de experiências do dia, 

• Discutir os problemas do dia, 

• Expressar agradecimento pelas coisas boas que aconteceram, 

• Pedir perdão pelos erros cometidos uns para com os outros, 

• Falar sobre o que Deus significa para cada um, 

• Citar promessas Bíblicas. 

 

Afirmação Pessoal: 

• Sentimento de Pertença e Aceitação, 

• Um sentimento de amor e bem-estar, 

 

Orar Juntos: 

• Orar de manhã e à noite, 

• Convidar o Espírito Santo para a vida de cada um, 

• Partilhar pedidos de oração, 

• Orar à vez num círculo. A oração eficaz inclui dois aspetos importantes. 

 



1. Falamos com Deus. Partilhamos a nossa gratidão, a nossa adoração, as nossas necessidades e 

os nossos pedidos. Oramos pelos nossos filhos, por aqueles que estão a lutar com o inimigo, e pelas 

nossas necessidades diárias. 

2. Deus fala-nos. A oração é uma comunicação de 2 vias—não falamos apenas com Deus mas 

frequentemente esquecemo-nos de ouvir a Sua voz. Sim, na oração, nós ouvimos Deus ao buscarmos 

e estudarmos a Palavra de Deus—a Bíblia. Deus também pode falar-nos no silêncio através das 

impressões do Espírito Santo, mas podemos nem sempre separar tempo para escutar a Sua voz. O 

rapaz Samuel ouviu a voz de Deus a chamá-lo, “Samuel, Samuel.” A Escritura também diz, “E os teus 

ouvidos ouvirão a palavra do que está por detrás de ti, dizendo: Este é o caminho, andai nele, sem 

vos desviardes nem para a direita nem para a esquerda.” (Isaías 30:21). 

 

Há alguns anos, John B. Youngberg e a sua esposa, Millie, estavam de joelhos, a ler e a reclamar a sua 

promessa. O John estava a terminar o seu doutoramento e precisava de um chamado. Prováveis 

empregadores já o tinham contactado a partir de diversas conferências, mas estas posições não 

pareciam certas uma vez que a sua esposa trabalhava na Universidade de Andrews (UA). Ouviria 

Deus a sua oração por uma posição perto da Universidade de Andrews? Ao suplicarem solenemente 

a Deus, a campainha tocou. Quando foram à porta, um professor quase sem ar relatou-lhes que tinha 

vindo de uma reunião da comissão de professores no Departamento de Educação e que tinham 

votado a recomendação ao vice-presidente da universidade, de que o John fosse contratado para o 

Programa de Educação Religiosa. Naquele primeiro verão a carga de aulas do John foi leve e a Millie 

sugeriu que começassem um seminário sobre Vida Familiar, que eles conduziram na UA naquele 

verão. Este seminário, mais tarde batizado de Vida Familiar Internacional, continuou por 25 frutíferos 

anos na UA, serviu inúmeros estudantes de seis divisões da Igreja Adventista do Sétimo Dia.  

Deus ouviu e respondeu à sua oração? Sim! Acima do que poderiam pensar! 

 

QUAIS OS RESULTADOS DE UM CULTO FAMILIAR EFICAZ? 

A unidade familiar é um dos resultados do culto familiar consistente. Um provérbio conhecido diz, “A 

familia que ora junta, permanece junta.” Uma ilustração disto mesmo compara a familia a uma roda 

com raios que convergem para um eixo central. O eixo representa Jesus. Os membros da familia são 

os raios. Quanto mais perto os raios ficam do eixo, mais perto estão um dos outros. Da mesma forma, 

quanto mais perto os membros da familia ficam de Jesus—o grande centro—mais unidos são uns aos 

outros. Um outro benefício é uma comunidade de igreja forte, o resultado natural de famílias 

fortemente comprometidas com a glória de Deus. À medida que estes benefícios vão alcançando a 

comunidade mais alargada, um maior alcance e testemunho Cristão aos outros tem um efeito 

dominó na elevação da humanidade. Aquilo que a cultura caída de hoje destruiu, a Mensagem de 

Elias irá restaurar. “Em verdade Elias virá primeiro, e restaurará todas as coisas” (Mateus 17:10-11). Ellen 

White declara, “A RESTAURAÇÃO E REERGUIMENTO DA HUMANIDADE COMEÇAM NO LAR.” (CIÊNCIA 

DO BOM VIVER, P. 349). 

Como temos estado a falar sobre vários aspetos do culto familiar, podem dizer que temos estado a 

juntar as pedras partidas para reconstruirmos os altares nas nossas casas. Isso é importante, mas ao 

terminarmos a nossa reflexão, voltemos atrás ao ponto mais importante. A chave para um culto 

familiar bem-sucedido é centrá-lo em Cristo. O Sacrifício Inocente, representando o Cordeiro de Deus, 

está no altar. Ele redime-nos para Ele mesmo, removendo os nossos pecados e preparando-nos para o 

Seu glorioso reino. 

Um pai tinha estado a viajar por diversos dias a trabalho e voltou a casa na sexta-feira. Juntou a 

familia para culto familiar à hora do pôr-do-sol. Para o tópico, ele sentiu-se impressionado a partilhar 

estes versos sobre o sacrifício de Jesus no livro de Isaías, de uma forma personalizada, “Mas ele foi 

ferido por causa das (minhas) transgressões, e moído por causa das (minhas) iniquidades; o castigo 

que (me) traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras (fui) sarado.” (Isaías 53:4-5). Então, o pai 

prosseguiu na descrição da caminhada dolorosa de Jesus desde as muralhas de Jerusalém até ao 

Calvário, um lugar onde se executavam criminosos. 

 

Também partilhou com a familia os sete dizeres que Jesus proferiu na cruz. Os primeiros três foram para 

os outros. Primeiro, enquanto os soldados pregavam grandes pregos através da carne macia das 



mãos e pés de Jesus, Ele orou, “Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem.” (Lucas 23:34). As 

segundas palavras de Jesus foram para o ladrão ao seu lado direito que creu que Jesus estava a 

morrer pelos seus pecados, e se arrependeu. Jesus disse ao ladrão que ele iria estar com Ele no 

paraíso, (Lucas 23:43). E depois, Jesus, vendo a Sua mãe amparada pelo Seu amado discípulo, João, 

aos pés da cruz, disse a João para cuidar da Sua mãe depois Dele morrer (João 19:26-27). 

O pai continuou. Os últimos quatro dizeres foram sobre Ele próprio. Jesus estava ali a sofrer POR 

VOCÊS— Ralph e Grace e Bobby, e por mim e pela Mãe. Ele tomou o nosso lugar. Foi o nosso 

substituto. Durante esta agonia extrema, Jesus não conseguia ver o rosto do Seu Pai embora o Pai 

estivesse muito perto da cruz, coberta por trevas. Jesus suplicou em alta voz, “Deus meu, Deus meu, 

por que me desamparaste?” (Mateus 27:46). Jesus teve sede e pediu algo para beber, “Tenho sede” 

(ver João 19:28). Já não bebia desde a noite anterior no aposento alto da última ceia. Na. Sua 

condição humana, Ele teve sede, para que nós pudéssemos acalentar a esperança de beber 

livremente do Rio da Vida no céu, um dia. Então, numa voz estrondosa que pareceu ecoar pela 

criação, Jesus gritou “Está consumado!” (João 19:30). O plano da salvação para todos os pecadores 

estava concluído. Aquele que tinha descido dos céus para salvar—o Ralph, a Grace, o Bobby, a Mãe, 

o Pai, e todas as pessoas do mundo tinha vencido! Satanás passou a ser um inimigo subjugado! Então, 

quando a cabeça de Jesus, penetrada por espinhos tombou sob o peso da morte, Ele repetiu um 

Salmo favorito, “Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito.” (ver Lucas 23:46) O Pai olhou em volta da 

sala e reparou que havia lágrimas nos olhos dos seus três filhos e nos da Mãe também. Ele disse, “Oh, o 

quanto Jesus ama cada um de nós!” Que alegria e esperança temos por causa do Seu grande 

sacrifício!” 

Mães, Pais e Filhos, muito em breve teremos outro “culto familiar”. Não será neste mundo triste mas no 

céu. Jesus vai juntar “toda a família nos céus e na terra” (Efésios 3:15). Reparem, a nossa “familia toda” 

que tem 6000 anos tem estado separada e será reunida ali. Então todo o joelho se dobrará e toda a 

língua confessará que Ele é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores! (Isaías 45:23 e Filipenses 9-11). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DE TODO O CORAÇÃO, PARA A 
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OS TEXTOS 

“Vós, filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Honra a teu pai e a tua mãe, 

que é o primeiro mandamento com promessa; Para que te vá bem, e vivas muito tempo sobre a terra. 

E vós, pais, não provoqueis à ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina e admoestação do Senhor.” 

Efésios 6:1-4 

 

“Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu 

coração, e de toda a tua alma, e de todas as tuas forças. E estas palavras, que hoje te ordeno, 

estarão no teu coração; E as ensinarás a teus filhos e delas falarás assentado em tua casa, e andando 

pelo caminho, e deitando-te e levantando-te. Também as atarás por sinal na tua mão, e te serão por 

frontais entre os teus olhos. E as escreverás nos umbrais de tua casa, e nas tuas portas.” Deuteronómio 

6:4-9 

 

INTRODUÇÃO 

É contada a história de um jovem que tinha causado uma boa impressão à sua vizinha, uma senhora 

idosa. Todos os dias, o jovem ajudava a senhora com pequenas tarefas no seu quintal ou ajudando a 

carregar pacotes do seu carro até casa. Um dia, a senhora, por deslumbramento e curiosidade, 

perguntou ao jovem, “Filho, como é que te tornaste num jovem tão bom?” 

O jovem respondeu, “Bem, quando eu era mais novo, tive um problema de “arrastamento”. 

Antes que a senhora idosa, confusa, pudesse avançar mais na indagação à sua resposta, o jovem 

continuou, “Sabe, os meus pais arrastavam-me para a igreja ao Sábado, e para o serviço de Domingo 

à noite, e arrastavam-me para a igreja às quartas-feiras para a reunião de oração.” 

Humor à parte, o importante nesta história é o acordar para a realidade dos esforços dos pais para 

“os criar na doutrina e admoestação do Senhor” (Efésios 6:4). Acredito que muitos pais estão a fazer o 

seu melhor para educar filhos consagrados. Mas à medida que a sociedade embarca numa era pós-

Cristã1 a responsabilidade de alimentar e admoestar as crianças para honra de Deus está a tornar-se 

cada vez mais assustador. 

A Unidade familiar foi instituída na criação e divinamente ordenada para demonstrar e perpetuar os 

atributos do caráter de Deus, preservar a identidade e o bem-estar de cada membro da família, e 

providenciar liderança adequada para uma sociedade mais estável.2 Os relacionamentos familiares 

fazem ou destroem a sociedade. Com o passar do tempo, vemos a santidade, papel e propósito da 

família em perigo, pela natureza fluída da moral e valores da sociedade. Consequentemente, temos 

de perceber que é preciso mais do que arrastar ou coagir as crianças a estarem/irem a ambientes de 

adoração para inculcar práticas que honrem a Deus. 

Ficamos horrorizados com os contínuos estudos que revelam o declínio da frequência à Igreja pelos 

mais novos e por jovens adultos. Muitos jovens estão a perder a sua lealdade e devoção à religião 

organizada.3 No despoletar de uma pandemia global, os problemas familiares tornaram-se mais 

complexos, uma vez que muitas famílias, especialmente as que tinham crianças pequenas, se 

debateram com desafios mentais-emocionais que afetam o processo de desenvolvimento das 

crianças e a qualidade dos relacionamentos pais-filhos. Enquanto igreja, é essencial que encontremos 

formas de ajudar os nossos Jovens a reafirmarem a sua fé em Cristo e a permanecerem conectados 

com a adoração coletiva. Ao mesmo tempo, é crucial que também respondamos às necessidades 



dos pais com crianças pequenas, ajudando-os a mitigar os desafios, mentais-emocionais e a 

capacitarem os seus filhos no desenvolvimento de uma fé duradoura e um compromisso com Cristo e 

com a comunidade de fé. Estudos têm evidenciado que um dos fatores que contribui para uma fé 

madura, valores para a vida e compromisso com Cristo na comunidade de fé é o processo de 

comunicacao entre pais e filhos durante os anos de desenvolvimento.4 Estudos também revelaram 

que uma “comunicação familiar positiva leva ao desenvolvimento de valores e competências sociais 

nas crianças.”5 Frequentemente, envidamos esforços para ajudar a melhorar a comunicação entre 

cônjuges. Consequentemente, também é vital que providenciemos recursos que ajudem os pais a 

desenvolver e a manter relacionamentos funcionais com os seus filhos. 

 

CONTEXTO E APLICAÇÃO 

O relacionamentos pais-filhos é um dos relacionamentos mais importantes que uma criança vai 

vivenciar. A influência deste relacionamento vai para além da infância e afeta o desenvolvimento até 

à idade adulta, incluindo os relacionamentos matrimoniais.6 Fatores como o comportamento dos pais 

e os estilos de educação, e o estilo de apego da criança, e a prática da mutualidade influenciam a 

qualidade do relacionamento pai-filho e afeta o desenvolvimento mental, emocional e espiritual da 

criança, de forma positiva ou negativa. A atenção e reação dos pais às necessidades físicas e 

emocionais da Criança determinam a qualidade de apego emocional de uma criança assim como 

as dinâmicas do relacionamento pais-filhos. Essencialmente, os relacionamentos pais-filhos são 

significativamente determinantes na qualidade de vida da pessoa e isto atravessa gerações. 

Não admira que a Bíblia esteja replete de instruções sobre o desenvolvimento e manutenção de 

relacionamentos funcionais entre pais-filhos. Embora as coisas mudem com fluxo da cultura e da 

sociedade, a palavra de Deus é imutável. É proveitosa em orientar os pais na construção de um 

relacionamento funcional com cada filho. 

Hoje vamos revisitar alguns dos conselhos dados na Bíblia sobre as dinâmicas dos relacionamentos 

pais-filhos e, no processo, sugerir formas de os pais desenvolverem e manterem relacionamentos 

saudáveis com os seus filhos. Por fim, o nosso objetivo é capacitar os pais, ajudando-os a empoderar 

os seus filhos para um compromisso de vida com Cristo e a igreja. 

Uma das passagens da Escritura que é muito usada como guia para o relacionamento pais-filhos é 

Efésios 6:1-4. Usando esta passagem, a ênfase é normalmente colocada nos versos 1-3. O foco muitas 

vezes realça a necessidade das crianças serem obedientes aos pais a todo o custo. E é dada menos 

atenção ao verso 4. Não há dúvidas de que Deus ordena que os filhos andem em obediência aos 

pais e, em última análise, a Ele. Mas é necessário referir que uma das características de qualquer 

relacionamento funcional e saudável é a mutualidade. Para promover a mutualidade em qualquer 

relacionamento devemos ser atentos às necessidades de ambas as partes do relacionamento. Logo, 

as trocas relacionais entre pais-filhos não devem ser transações unilaterais através das quais os pais 

dão a conhecer regras e regulamentos aos filhos. Em vez disso, deve haver um determinado nível de 

troca com uma reciprocidade apropriada entre pais e filhos. 

A mutualidade no relacionamento entre pais-filhos baseia-se no “cuidado e respeito mútuos assim 

como numa comunicacao aberta.”7 isto significa que é confiada aos pais a responsabilidade de criar 

um ambiente seguro em que as necessidades dos filhos são adequadamente supridas, as suas 

preocupações e interesses são validados e abordados, e eles desenvolvem confiança. A confiança é 

essencial na troca relacional entre membros da mesma familia assim como no relacionamento que 

cada um constrói com Deus. Ao mesmo tempo, as crianças são admoestadas a responder em 

obediência aos seus pais. A prática de mutualidade no relacionamento entre pais-filhos tem estado 

ligada a menos problemas comportamentais e ao aumento de competências sociais.8 Por último, 

quer pais quer filhos beneficiam mentalmente, emocionalmente e espiritualmente no exercício da 

mutualidade. 

É importante realçar que o modelo por excelência da mutualidade está entretecido na Bíblia. A Bíblia 

usa linguagem parental para explicar “o relacionamento entre Deus o Criador e os seres criados”9 

consignando a Deus o papel de Pai. Evidências da mutualidade do relacionamento pais-filhos é vista 

nas Escrituras através do convite fascinante a “vir e arrazoar” com Deus e, no processo, vivenciar o 

Seu amor e compaixão paternais (Isaías 1:18; Salmos 103:13; 2 Coríntios 6:18). Vir a Deus o Pai e 

experimentar diariamente a sinfonia da interação divino-humano define os alicerces para os 



relacionamentos dos pais com os seus filhos. O relacionamento dos pais com Deus enquanto Pai é 

essencial ao buscarem instruir e guiar os seus filhos nos caminhos do Senhor. É quase impossível ensinar 

sobre um tópico sobre o qual não sabemos quase nada ou apresentar alguém que mal conhecemos. 

Da mesma forma, é difícil para um pai ensinar a um filho sobre um Deus com quem não se relaciona. 

Pais, ao procurarem integrar a prática da mutualidade no vosso relacionamento com cada filho, 

encorajo-vos a refletir neste modelo bíblico do relacionamento pais-filhos. Permitam que a vossa 

experiência com o Pai celestial guie os contactos com cada um dos vossos filhos. 

Uma outra passagem das Escrituras fundamental na compreensão e prática dos relacionamentos 

funcionais entre pais-filhos encontra-se em Deuteronómio 6 versos 4-9. Várias lições sobre como os pais 

devem disciplinar os seus filhos estão inseridas nesta passagem. Neste contexto, vamos focar-nos nos 

três pontos principais, que eu creio serem essenciais, para ajudar os pais nos seus contactos relacionais 

com os filhos. Estes pontos inserem-se na responsabilidade dos pais em 1) ouvir Deus, 2) amar Deus, e 

3) ensinar os filhos. 

 

OUVIR DEUS 

O verso 4 de Deuteronómio 6 ecoa o chamado do clarim para escutar Deus: “Ouve, Ó Israel!” É 

importante reparar que o chamado não é somente para os pais; é para toda a nação de Israel e, em 

última análise, para nós. Um chamado a ouvir está na base do propósito de vida da pessoa. Ouvir 

providencia diretrizes ou instruções sobre como ser ou em relação a uma missão específica. A nossa 

reação a um chamado para ouvir pode ser espontânea, seletiva ou atenta. Uma reação espontânea 

é um atributo natural dos nossos cinco sentidos (p. ex. ver, saborear, cheirar e ouvir). 

Espontaneamente, ouvimos o tagarelar das pessoas enquanto viajamos diariamente. Ouvimos o 

chilrear dos pássaros ou o murmulho das folhas a balançar ao vento, mas muitas vezes não 

respondemos diretamente ao que ouvimos nestes contextos. 

Outro nível de audição é a seletiva: um processo em que escolhemos ouvir algo desejável ou de 

importância para nós e frequentemente filtramos o indesejável. Um/a pai/mãe ouve a deliciosa 

gargalhada ou a chamada urgente de um filho acima de todas as outras vozes num parque infantil 

apinhado. Com a audição seletiva, as nossas reações são normalmente baseadas nos resultados que 

desejamos, ou antecipamos, para uma dada situação. 

O terceiro nível de audição é a audição atenta: o processo de estar mentalmente e espiritualmente 

alerta ao que é comunicado com o intuito de agir com base no que ouve. Neste contexto, vamos 

focar-nos na audição atenta ao buscarmos compreender o que é comunicado no verso 4. Moisés, o 

servo de Deus, chamou Israel a ouvir, a ouvir fisicamente e a observar mentalmente o que estava a ser 

comunicado, com a intenção de agir em obediência ao que tinham ouvido. O chamado a ouvir era 

um chamado de pertença; validava a sua identidade como filhos de Deus. Mas também era um 

chamado a refletir no Único e Verdadeiro Deus. Enquanto nação, Israel era o limiar da terra 

prometida, um ambiente infestado com múltiplos deuses e adoração a ídolos. Precisavam de ser 

relembrados do Deus a quem pertencem e que foi fiel no cuidado por eles em todas as situações da 

vida. Precisavam de ser relembrados para não confundirem o Único e verdadeiro Deus com os ídolos 

da terra prometida. 

Como para o Israel de antigamente, o chamado a ouvir vem até nós hoje ao lermos a palavra de 

Deus e ao comungarmos com Ele em oração. Este chamado específico a ouvir Deus é para todos, 

incluindo pais que estão desejosos de educar os seus filhos no amor e admoestação de Deus. Em 

meio ao ruído da nossa cultura e sociedade, por vezes é difícil ouvir claramente o que Deus nos diz. 

Por esta razão, Devemos ser intencionais em treinar os nossos ouvidos espirituais para ouvirem o que 

Deus diz em qualquer circunstância. 

Treinamos os nossos ouvidos espirituais para escutarem Deus através da leitura intencional das 

Escrituras porque esta é “Lâmpada para os meus pés (…) e luz para o meu caminho.” (Salmos 

119:105). Também treinamos os nossos ouvidos para escutar Deus quando descansamos nos 

momentos tranquilos com Ele. Através dos escritos inspirados, somos relembrados que: PRECISAMOS 

OUVIR INDIVIDUALMENTE SUA VOZ A NOS FALAR AO CORAÇÃO. QUANDO TODAS AS OUTRAS VOZES 

SILENCIAM E EM SOSSEGO ESPERAMOS PERANTE ELE, O SILÊNCIO DA ALMA TORNA MAIS DISTINTA A VOZ 

DE DEUS, ELE NOS MANDA: "AQUIETAI-VOS, E SABEI QUE EU SOU DEUS." SAL. 46:10. SOMENTE ASSIM 



SE PODE ENCONTRAR O VERDADEIRO DESCANSO. E É ESSA A PREPARAÇÃO EFICAZ PARA TODO 

TRABALHO QUE SE FAZ PARA DEUS. POR ENTRE A TURBA APRESSADA E A TENSÃO DAS FEBRIS ATIVIDADES 

DA VIDA, A ALMA QUE ASSIM SE REFRIGERA SERÁ CIRCUNDADA POR UMA ATMOSFERA DE LUZ E PAZ. A 

VIDA EXALARÁ FRAGRÂNCIA, E HÁ DE REVELAR UM DIVINO PODER QUE ATINGE O CORAÇÃO DOS 

HOMENS.10 

 

AMAR A DEUS 

A seguir ao chamado urgente a ouvir vem o mandamento de amarmos a Deus sobre todas as coisas 

com o nosso coração, alma e forças. No mandamento para amar sobre todas as coisas, não 

devemos passar por alto a ênfase no grau em que devemos amar a Deus. O chamado para amar a 

Deus denota atos de devoção e obediência, realizados por pessoas informadas e motivadas pelas 

suas capacidades mentais e emocionais. Amar a Deus sobre todas as coisas também é gostarmos 

Dele, ter afeto e desejo por Ele; é um chamado a deleitarmo-nos Nele. Amar a Deus implica uma 

inclinação devocional da mente e uma ternura de afeição; envolve um forte apego emocional a Ele 

e um desejo de viver intencionalmente na Sua presença. Amar a Deus sobre todas as coisas significa 

que Ele passa a ser o único Objeto da nossa lealdade e adoração. 

Este chamado a amar dirige-nos para longe dos dois extremos: confissão inócua e mecanizada do 

amor por Deus sem grande fervor e paixão e entusiasmo sem uma obediência de aliança.  

“ONDE EXISTE O VERDADEIRO AMOR A DEUS NO CORAÇÃO, ESTE SE MANIFESTARÁ EM RELAÇÃO AO 

QUE É A SUA VONTADE, E NO CUMPRIMENTO DILIGENTE DOS SEUS MANDAMENTOS.”11  

Pais e filhos, são chamados da mesma forma a amar a Deus sobre todas as coisas, mas a resposta dos 

pais a este mandamento tem, provavelmente, efeitos a curto e longo prazo na capacidade dos seus 

filhos de amar a Deus sobre todas as coisas. O que os pais praticam torna-se uma ajuda visual para os 

filhos, e são mais propensos a compreender o que veem mais do que aquilo que lhes dizem. Por fim, 

quando os pais reagem com um profundo desejo de amor por Deus, as suas experiências impactam 

os relacionamentos com os seus filhos e servem de exemplos para o desenvolvimento dos filhos no 

amor por Deus. 

 

ENSINAR OS VOSSOS FILHOS 

Tendo ouvido com atenção o chamado a ouvir e amar a Deus, aos pais é então confiada a 

responsabilidade de ensinar os seus filhos. Devem inculcar e instilar o mandamento de Deus ao nível 

das dimensões cognitivas e afetivas dos seus filhos. Ao fazê-lo, são incumbidos do dever de perpetuar 

nos seus filhos a aliança de relacionamento que têm com Deus. É interessante reparar que o verso 6 

aponta que Deus disse a Israel para manterem o que lhes disse nos seus corações. Manter no coração 

é valorizar e entesourar com intenção. Eles deveriam entesourar as promessas e as suas experiências 

da manifestação do Seu poder nas suas vidas. Fazendo isto deviam ensinar os filhos com muita 

deliberação. Através das respostas pessoais ao chamado para ouvir Deus e amá-lo sobre todas as 

coisas, os pais tornam-se ajudas visuais através das quais os seus filhos interpretam os ensinos que 

partilham com eles no seu conhecimento e compreensão de Deus. 

Realçando a influência e responsabilidade dos pais em relação ao desenvolvimento espiritual e bem-

estar dos filhos, Ellen White propôs que “MUITO DEPENDE DOS PAIS. DEPENDE DELES SE TRARÃO AO 

MUNDO FILHOS QUE SE MOSTRARÃO UMA BÊNÇÃO OU UMA MALDIÇÃO. (…) CULTIVANDO A PARTE 

MELHOR DE SI MESMOS, OS PAIS EXERCEM INFLUÊNCIA NO MOLDAR A SOCIEDADE E ERGUER AS 

GERAÇÕES FUTURAS.12  

Através dos ensinamentos que comunicam, os pais devem passar aos seus filhos o legado das suas 

experiências sobre a fidelidade de Deus e evidências da sua devoção a Ele. O chamado a ensinar 

aos filhos os mandamentos de Deus repetitivamente e em diferentes lugares sugere a importância e as 

implicações para a vida dos ensinamentos de Deus. Tais ensinamentos levam tempo e não estão 

limitados aos dias de culto ao Sábado, ou às reuniões de oração à quarta-feira à noite. Não se limitam 

às manhãs e fins de dia em que a família se reúne para o culto. Os ensinamentos de Deus são 

dinâmicos, encapsulando as capacidades cognitivas, afetivas e comportamentais do 



desenvolvimento infantil. Estes ensinamentos dão suporte ao relacionamento de aliança que une 

cada um de nós a Deus para a vida e que se estende por gerações. 

A instrução a passar a cada criança através de vários métodos, lugares e contextos indica que Deus 

deve ser honrado e exaltado em todas as esferas da nossa vida. Tê-la como sinal nas mãos e por 

frontal entre os olhos especificou que devem deixar que a Palavra de Deus guie todos os 

pensamentos e ações. Escrever as palavras de Deus nos umbrais de casa e nas portas é deixar que os 

mandamentos permeiem constantemente cada experiência de vida. Na cultura atual, é prática 

comum dos Cristãos compartimentar as suas vidas entre espiritual e secular, um processo, em que 

Cristo e os valores Cristãos são muitas vezes excluídos de certos momentos da vida. Uma resposta ao 

ensino e, por conseguinte, a honrar a Deus em todos os aspetos da nossa vida desacredita a ideia e 

prática da separação da vida Cristã-espiritual da vida secular. Deus deseja estar ativo em todas as 

áreas da nossa vida. 

 

CONCLUSÃO 

Neste contexto, discutimos a importância dos relacionamentos funcionais entre pais-filhos, e a sua 

contribuição para o bem-estar mental, emocional e espiritual de ambos. A estabilidade destes 

relacionamentos é reforçada através de encontros mútuos no processo de comunicação entre pais e 

filhos, e a reação dos pais em “ouvir” e “amar” Deus sobre todas as coisas. À medida que os pais 

exemplificam a reciprocidade nos seus encontros relacionais com os filhos e respondem em devota 

obediência ao chamado a ouvir e amar a Deus, estas experiências contribuem para o 

desenvolvimento mental, emocional e espiritual positivo dos filhos e servem as melhores práticas para 

o discipulado familiar.  

 

Uma forma simples de nós, como Igreja ajudarmos nos encontros relacionais entre pais-filhos é 

recreando ambientes em que os pais são alimentados, espiritual e emocionalmente. Creio que, para 

além dos Ministérios especiais que temos para as crianças, jovens, mulheres e homens, pode haver um 

ministério para os pais ou focado no discipulado. Através de um ministério dos pais, também podemos 

apoiar mães e pais a estabelecer e praticar a reciprocidade nos seus relacionamentos com os filhos. 

O objetivo dos ministérios dos pais ou de discipulado é ajudar os pais a crescerem e a enriquecerem 

as suas experiências com Deus. Como resultado destas experiências, os pais são equipados para 

serem a fonte principal de discipulado para os seus filhos. O ministério dos pais ou discipulado pode ser 

realizado através de um modelo relacional triádico sequencial consistindo de relacionamentos igreja-

pais, pais-filhos e igreja-criança.13 Isto significa que investimos em nutrir pais, capacitá-los para nutrirem 

os seus filhos espiritualmente e emocionalmente, e através do nosso ministério às crianças, 

reafirmamos o que lhes foi inculcado pelos pais. 
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A VIAGEM DA DESESPERANÇA 

 

POR RICK McEDWARD 

DIS, é o Presidente da Missão União do Médio Oriente & Norte de África da Igreja Adventista do Sétimo Dia em 

Beirute, Líbano. 

 

O TEXTO 

"No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi também ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono; 

e a cauda do seu manto enchia o templo." Isaías 6:1 

 

“Então os justos lhe responderão, dizendo: Senhor, quando te vimos com fome, e te demos de comer? 

Ou com sede, e te demos de beber? E quando te vimos estrangeiro, e te hospedamos? Ou nu, e te 

vestimos? E quando te vimos enfermo, ou na prisão, e fomos ver-te? E, respondendo o Rei, lhes dirá: 

Em verdade vos digo que quando o fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes.’ 

Mateus 25:37-40 

 

O seu nome é Ahmed*. Sírio de nascimento. Quando ele tinha 7 anos a Guerra na Síria foi demais para 

a sua família. A sua aldeia ficava na linha da frente e dormir à noite era difícil com o frequente som de 

disparos ou o ocasional morteiro a cair ali perto. Ver a morte não era algo para o qual os pais o 

tivessem preparado, contudo estava em tudo à sua volta. Temendo que os seus filhos fossem forçados 

a tornar-se soldados pelo Estado Islâmico, os seus pais tomaram a decisão mais difícil...abandonar a 

sua vida de classe média, a sua casa, mobílias, empregos, escolas, amigos e familiares, para escapar 

aos horrores da guerra e para terem um lugar seguro onde cuidar da sua família. 

 

Na sua fuga, Ahmed e a familia foram levados de autocarro desde Damasco, mas antes da fronteira 

os rapazes foram escondidos com a bagagem, cobertos por caixas de cartão e em silêncio, na 

esperança de não serem descobertos. “Oh, Deus misericordioso, protege os nossos filhos hoje,” oraram 

eles. Assim que passaram a fronteira os pais e os filhos respiraram, lágrimas escorreram pela face dos 

pais, tinham passado com sucesso a fronteira para o Líbano, onde poderiam estar livres do medo. 

À chegada, contactaram outras famílias conhecidas. Com outras 3 famílias, partilharam uma 

cave/armazém com apenas 2 quartos, nenhuma janela para deixar entrar a luz, só escuridão. 

O pai do Ahmed, debatendo-se com a ideia de ser “refugiado,” finalmente registou-se na UN para 

dar início a um processo sem fim que durou vários anos para procurar um novo lar no ocidente. 

Entretanto, a familia tinha de sobreviver, e cada membro da família precisava de contribuir. Era difícil 

arranjar trabalho, especialmente para os refugiados. O Líbano acolheu mais de um milhão de sírios no 

espaço de 2 anos, fazendo com que encontrar empregos e outras atividades geradoras de 

vencimento fosse extremamente complicado. 

As escolas ficavam for a do alcance das crianças refugiadas e demasiado dispendiosas para uma 

família em dificuldades. Ahmed e os irmãos passaram o tempo a brincar nas ruas e becos na 

vizinhança, por vezes metiam-se em alguns sarilhos com os lojistas. Certo dia, ouviram falar numa nova 

escola só para crianças refugiadas. Os pais apressaram-se para os inscreverem, apenas para 

descobrir que havia mais 130 outras crianças numa lista de espera, mas ele e a sua irmã foram 

convidados a irem para um teste de colocação. 

Enquanto faziam o teste, a mãe esperou nervosamente. Quando as crianças regressaram, estava lá 

uma das professoras com o Ahmed e a sua irmã, “Tem dois filhos muito bem-comportados, podem 

começar a escola na próxima semana.” A mãe chorou e agradeceu a Alá por esta oportunidade 

dada aos seus filhos. 

No resto da seu Ensino básico, Ahmed e a irmã frequentaram o Centro de Aprendizagem Adventista 

em Bourj Hammoud, um bairro de Beirute. Nesta escola o Ahmed conheceu muitos e bons professores, 

que lhe deram uma boa educação, ferramentas para a vida e que lhe mostraram uma forma de vida 

positiva. No centro de aprendizagem, ele pôde crescer e tornar-se uma pessoa de luz. 



Conheci o Ahmed recentemente, e perguntei-lhe o que quer ele fazer com a sua vida. “Quero ser 

medico, ou tradutor,” respondeu ele. “Mas independentemente disso quero fazer o meu melhor para 

servir Deus e os outros.” 

Não pode conter o meu sorriso, e enquanto falava com ele, um cavalheiro mais velho aproximou-se, 

“Este é um jovem fantástico, precisamos de mais como ele, e tudo graças à escola Adventista aqui 

perto, ao virar da esquina.” 

Devido à guerra, fome, desastres e crises económicas, de acordo com a UNHCR houve 84 milhões de 

pessoas deslocadas no mundo. Outros 10-15 milhões de pessoas deixaram as suas casas como 

resultado da Guerra na Ucrânia, fazendo a população global de refugiados e pessoas deslocadas 

chegar perto dos 100 milhões. Cerca de 1 pessoa em cada 75 no mundo deixou a sua casa devido a 

circunstâncias fora do seu controlo. 

Enquanto povo de Deus, como devemos dar resposta a famílias em crise? O que devemos faze rem 

face da pandemia dos deslocados? Como responderia Jesus às famílias em crise? 

Temos um vislumbre da atitude de Cristo para com pessoas em crise quando Ele anuncia o Seu 

ministério. Jesus dá-nos um incrível resumo da Sua missão em Lucas, capítulo 4: “E, chegando a 

Nazaré, onde fora criado, entrou num dia de sábado, segundo o seu costume, na sinagoga, e 

levantou-se para ler. E foi-lhe dado o livro do profeta Isaías; e, quando abriu o livro, achou o lugar em 

que estava escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres. 

Enviou-me a curar os contritos de coração, A proclamar liberdade aos cativos, e restauração da vista 

aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos, a anunciar o ano aceitável do Senhor. E, cerrando o livro, 

e tornando-o a dar ao ministro, assentou-se; e os olhos de todos na sinagoga estavam fitos nele. Então 

começou a dizer-lhes: Hoje se cumpriu esta Escritura em vossos ouvidos.” 

 

Citando Isaías 61:1,2 Jesus direciona a Sua missão aos pobres, de coração partido, cativos, cegos e 

oprimidos. Isto leva-nos à pergunta: como estão estas pessoas representadas na minha vida e na 

minha igreja? Como é que as vejo, como olho para as suas situações? Vejo eu os abatidos como 

alguém a quem amar ou alguém a ser ignorado? 

Mas esperem um minuto, porque estava Cristo a falar do ministério aos abatidos, será que era uma 

coisa nova? Vamos analisar mais profundamente. 

Na verdade, desde a entrada do pecado, o homem tem sido retratado como um errante, um 

residente temporário ou um forasteiro. Os “quem é quem” das Escrituras são identificados no grupo 

dos errantes, residentes temporários e forasteiros. A angústia de Caim que disse, “É maior a minha 

maldade que a que possa ser perdoada.” (Génesis 4:13) Mesmo no seu pecado e rejeição, Caim 

recebeu uma marca de algum tipo para que ninguém o matasse. Mesmo estando Caim aquém do 

favor de Deus, Ele protegeu-o. (Génesis 4:15) 

Em diferentes momentos da sua vida, vários patriarcas são retratados como errantes e residentes 

temporários. O homem da aliança com Deus, Abraão, deixou Arã, atravessando muitas nações antes 

de chegar à terra prometida. Jacó e os seus descendentes residiram temporariamente no Egito como 

resultado da fome e foram cuidados por Faraós. A história de José é particularmente dolorosa e 

ilustrativa dos altos e baixos da vida de uma pessoa que vive longe da sua terra natal. 

Por mais dolorosa que seja a história de José, o fim do livro de Génesis regista um antídoto poderoso 

contra sentimentos negativos. Depois da morte de Jacó, os seus irmãos estão aterrorizados com a 

ideia de que ele se vingue deles por o terem vendido a comerciantes de escravos. “Vós bem 

intentastes mal contra mim; porém Deus o intentou para bem, para fazer como se vê neste dia, para 

conservar muita gente com vida.” (Génesis 50:20). 

De alguma forma, Deus usou as circunstâncias horríveis da vida de José, sendo vendido para ser 

escravo pela sua própria familia, falsamente acusado, preso e esquecido, para abençoar José numa 

terra estranha e permitir-lhe que ministrasse aos próprios irmãos que o tinham vendido. A justiça 

poética de Deus mostra que a soberania divina está ativa mesmo nas situações de maior crise. 

 

A história de José ilustra que as circunstâncias inquietantes e desfeitas deste mundo não são a 

intenção de Deus para a Sua criação. O desejo real de Deus é dar-nos alegria! 

As histórias de residentes temporários não ficam completas sem reconhecermos a história do Êxodo 

quando a nação de Israel se tornou na nação errante mais proeminente nas Escrituras durante uma 

viagem de 40 anos de desespero. Quando chegassem à terra prometida, deveriam lembrar-se da sua 



viagem e de outros na mesma situação. O livro de Deuteronómio regista a oferta que os Israelitas 

deveriam oferecer depois de entrarem na terra prometida. “E o sacerdote tomará o cesto da tua 

mão, e o porá diante do altar do Senhor teu Deus. Então testificarás perante o Senhor teu Deus, e 

dirás: Arameu, prestes a perecer, foi meu pai, e desceu ao Egito, e ali peregrinou com pouca gente, 

porém ali cresceu até vir a ser nação grande, poderosa e numerosa.” (Deuteronómio 26:4-5). 

Ao longo da história de Israel eles vivenciaram a realidade de serem refugiados! Conheciam o 

estatuto daqueles que tinham perdido as suas casas, deixado as suas famílias ou que se tornaram 

deslocados por causa da vontade ditadores ou por causa da guerra. 

Como resultado, quando Deus lhes deu a lei, incluiu muitas leis de hospitalidade sobre como tratar os 

estrangeiros e os errantes como se fossem da família. Deus direciona Israel para a sua história de serem 

errantes e lembra-lhes da graça que vivenciaram na sua viagem. Viajantes e estrangeiros deviam ser 

acolhidos, bem tratados e alimentados. A hospitalidade para viajantes e estrangeiros tornou-se numa 

parte chave do brilho da luz de Deus refletida através deles, ao tratarem os outros com graciosidade. 

Depois de Deus dar os 10 Mandamentos, Ele deu aos Israelitas leis que foram construídas com base 

nas 10. De alguma forma as dez leis foram aplicadas em vários cenários de forma que Israel fosse 

apenas uma nação, representando a virtude e amor de Deus às outras nações. 

 

• “Também não oprimirás o estrangeiro; pois vós conheceis o coração do estrangeiro, pois 

fostes estrangeiros na terra do Egito.” (Êxodo 23:9). 

• “O estrangeiro não afligirás, nem o oprimirás; pois estrangeiros fostes na terra do Egito.” (Êxodo 

22:21). 

• “A nenhuma viúva nem órfão afligireis.” (Êxodo 22:22). 

• “E te alegrarás perante o Senhor teu Deus, tu, e teu filho, e tua filha, e o teu servo, e a tua 

serva, e o levita que está dentro das tuas portas, e o estrangeiro, e o órfão, e a viúva, que estão no 

meio de ti, no lugar que o Senhor teu Deus escolher para ali fazer habitar o seu nome.” (Deuteronómio 

16:11). 

• “Por isso amareis o estrangeiro, pois fostes estrangeiros na terra do Egito.” (Deuteronómio 

10:19). 

• “Como um natural entre vós será o estrangeiro que peregrina convosco; amá-lo-ás como a ti 

mesmo, pois estrangeiros fostes na terra do Egito. Eu sou o Senhor vosso Deus.” (Levítico 19:34). 

• “Maldito aquele que perverter o direito do estrangeiro, do órfão e da viúva. E todo o povo 

dirá: Amém!” (Deuteronómio 27:19) 

 

Não é incrível que ao mesmo povo que se sentiu frequentemente negligenciado pela sociedade, 

Deus instrua a abençoar e a apoiar? Viúvas, órfãos e estrangeiros (Aliens) deviam fazer todos parte do 

plano de Deus. Na verdade, as leis de Israel deveriam ser leis justas que atrairiam a atenção das outras 

nações, porque ilustravam a retidão e a justiça de Deus. É notável o que Deus diz ao Seu povo em 

Deuteronómio 4:6-8 em relação às leis que Ele deu para o seu bem-estar e como atração às nações 

que os rodeavam: 

 

"Guardai-os pois, e cumpri-os, porque isso será a vossa sabedoria e o vosso entendimento perante os 

olhos dos povos, que ouvirão todos estes estatutos, e dirão: Este grande povo é nação sábia e 

entendida. Pois, que nação há tão grande, que tenha deuses tão chegados como o Senhor nosso 

Deus, todas as vezes que o invocamos? E que nação há tão grande, que tenha estatutos e juízos tão 

justos como toda esta lei que hoje ponho perante vós?" 

 

Se Israel tivesse guardado a lei de Deus na sua plenitude as outras nações iriam deslumbrar-se com o 

Deus de Israel por causa das leis retas do Seu povo. 

Também foram estabelecidas cidades de refúgio para proteger aqueles que magoassem alguém 

sem intenção para que a justiça não se aplicasse à morte acidental (Números 35). 

Deus claramente protegia os desfavorecidos. Os filhos de Deus foram forasteiros, para que pudessem 

lembrar-se dos que estão numa viagem longe de casa. Esta provisão especial é-lhes dada na forma 

da hospitalidade. Muitas vezes, os estrangeiros são mencionados nas mesmas passagens que os órfãos 

e viúvas. O acolhimento dado por Israel aos viajantes devia ser-lhes uma bênção, como uma forma 

de lhes revelar Deus. Todas as classes protegidas por Deus eram famílias em crise: 



 

• Viúvas- perda do esposo 

• Órfãos- sem pais que providenciem a sua educação  

• Estrangeiros/Forasteiros- viajantes em negócios, visita a familiares ou outras obrigações.  

 

Mas nos seus dias, viajar era algo que demorava muito tempo, e ministrar a um viajante era 

completamente um ministério para com os indivíduos solitários ou isolados. Os termos estrangeiro e 

forasteiro claramente apontam para os que não são da sua nação, etnia ou religião. 

 

É mais fácil para nós sentirmos empatia por aqueles que são mais como nós, Mas a maneira de Deus é 

sentir empatia por pessoas de outras etnias e com outro histórico religioso. A Bíblia encoraja os crentes 

a receber pessoas em sua casa como forma de demonstrar o amor de Deus aos não crentes. 

Os estrangeiros têm autorização para participar na Páscoa, mas apenas se fossem circuncisados. A 

circuncisão era um sinal de que os estrangeiros eram convidados a fazer parte do povo da aliança de 

Deus e a adorar a Deus através dos festivais de redenção. É abundantemente claro que os não-

Judeus eram convidados para um relacionamento com Deus e a desfrutar do Seu favor juntamente 

com o povo escolhido. 

As leis de Israel foram criadas para demonstrar o caráter de Deus às nações. As leis de Deus para Israel 

deveriam mostrar a Sua glória às nações através da justiça e da misericórdia. Se Israel tivesse 

cumprido estas leis, teriam atraído outras nações para adorar a Deus. Infelizmente, os profetas do VT 

falam abertamente sobre o exílio e de como Israel não seguiu a Deus, e como abusaram dos pobres, 

viúvas e órfãos. Deus julgou o seu próprio povo especial, em parte pela sua negligência das Suas leis 

de justiça para com as famílias em crise. 

 

• “Mas, se deveras melhorardes os vossos caminhos e as vossas obras; se deveras praticardes o 

juízo entre um homem e o seu próximo; se não oprimirdes o estrangeiro, e o órfão, e a viúva, nem 

derramardes sangue inocente neste lugar, nem andardes após outros deuses para vosso próprio mal, 

Eu vos farei habitar neste lugar, na terra que dei a vossos pais, desde os tempos antigos e para 

sempre.” (Jeremias 7:5-7). 

• “Será, porém, que a sorteareis para vossa herança, e para a dos estrangeiros que habitam no 

meio de vós, que gerarão filhos no meio de vós; e vos serão como naturais entre os filhos de Israel; 

convosco entrarão em herança, no meio das tribos de Israel.” (Ezequiel 47:22). 

• “Assim falou o Senhor dos Exércitos, dizendo: Executai juízo verdadeiro, mostrai piedade e 

misericórdia cada um para com seu irmão. E não oprimais a viúva, nem o órfão, nem o estrangeiro, 

nem o pobre, nem intente cada um, em seu coração, o mal contra o seu irmão.” (Zacarias 7:9-10). 

 

Imaginem por um momento... Eles eram apenas uma familia de refugiados, mãe, pais e bebé... à 

procura de segurança longe de um ditador zangado, e encontrando-a no Egito. Quando era Israel 

que deveria acolher os estrangeiros, a situação inverteu-se, e o pequeno bebé que nasceu para 

redimir Israel é forçado a fugir para o Egito e acolhido por uma nação que não reconhece a perfeita 

lei de Deus e que não lhe obedece. Contudo, essa nação oferece refúgio à criança que é Cristo. 

Jesus, rei dos reis, chega discretamente, incógnito, para habitar numa gruta na zona Elevada do Egito. 

É acolhido por estranhos e bem tratado por aqueles que não entendiam as profecias acerca do 

Messias que não reconheciam. Quando Jesus chega, tinha havido 400 anos de silêncio desde que o 

último profeta tinha falado ou escrito. Israel tinha um senso palpável de abandono, contudo fora 

meles que não seguiram a forma de Deus tratar as pessoas. 

Contudo, por causa de um ditador zangado, o bebé Messias foi levado pela sua familia para serem 

estrangeiros no Egito, de certa forma repetindo a errância de Israel, a nação que Ele representava. 

Fora do Egito Jesus veio a salvar aqueles que o seguissem. 

Quando Cristo finalmente chega e anuncia o início do Seu ministério público, Ele anuncia liberdade, 

justiça, cura e um novo jubileu (de onde vem o termo jubilação). Fica claro que Jesus pretende trazer 

a liberdade que o Velho Testamento sempre preconizou para o Seu povo. Existe a noção de que Deus 

está prestes a cumprir profecias messiânicas e a livrar o Seu povo e a restaurar a ALEGRIA no mundo, 

pouco a pouco substituindo o domínio do inimigo. 

 



Quando Jesus inaugura o Seu ministério Ele relança toda a história falhada de Israel, ao longo da Sua 

vida, e reviveu-a como Deus pretendia que Israel a vivesse. Pelas suas palavras e atos, Jesus reescreve 

os fracassos de Israel e vive uma vida de completa negação própria e benevolência desinteressada. 

Mas vejam como Ele o fez, 

 

• Curou os doentes 

• Devolveu a visão aos cegos 

• Libertou os oprimidos 

• Alimentou os famintos 

 

Ao longo do Seu ministério, Cristo partilha alegria, paz e Liberdade com todos os desfavorecidos que 

O buscaram. Nos dois capítulos de Mateus 8 e 9 Crista cura repetidamente e expulsa demónios. A 

missão de Cristo deu vida e plenitude a pessoas numa caminhada de desesperança. 

Desde o início do Seu ministério, Ele anunciou Liberdade e entregou o jubileu pessoalmente. Em Lucas 

4, vemos a vida de Cristo falar dramaticamente do amor de Deus e da sua preocupação pelas 

pessoas desfavorecidas. 

Jesus ministrou a todas as pessoas: pobres, crianças, mulheres, Romanos, Cananeus, leprosos, doentes, 

mortos, solitários, possuídos pelo demónio, curiosos, não-religiosos e não-Judeus. Ele e os Seus 

seguidores ministraram a quem precisava, a quem tinha curiosidade, a quem estava disponível. 

Ao longo do Seu ministério, Jesus libertou pessoas de demónios, de problemas de saúde, do criticismo 

e julgamento. Quase no final do Seu ministério, Ele partilhou a parábola da ovelha e das cabras, 

mostrando a forma como aqueles que serão salvos tratarão os desfavorecidos da sociedade. (Mateus 

25:31-46). 

Desde o Velho Testamento até à vida de Jesus fica claro que Deus chamou o Seu povo a ministrar aos 

outros, em Seu nome, e a revelar a Sua glória, amor e caráter. Em óbvios tons de graça Jesus cumpriu 

as leis do Velho Testamento realizando atos de amor para com outros, independentemente das 

barreiras do credo, casta ou etnia. 

Com a alegria que traz a redenção Jesus chama o Seu povo a seguir o Seu exemplo. Ainda hoje, as 

palavras do Velho Testamento e o ministério de Cristo resumem-se no encorajamento aos Hebreus 

13:1-3 “Permaneça o amor fraternal. Não vos esqueçais da hospitalidade, porque por ela alguns, não 

o sabendo, hospedaram anjos. Lembrai-vos dos presos, como se estivésseis presos com eles, e dos 

maltratados, como sendo-o vós mesmos também no corpo.” 

Lembrem-se onde Jesus citou Isaías 61: 

 

O Espírito do Senhor Deus está sobre mim;  

porque o Senhor me ungiu, para pregar boas novas aos mansos;  

enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos,  

e a abertura de prisão aos presos; 

A apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus;  

a consolar todos os tristes; 

A ordenar acerca dos tristes de Sião que se lhes dê glória em vez de cinza,  

óleo de gozo em vez de tristeza, vestes de louvor em vez de espírito angustiado;  

a fim de que se chamem árvores de justiça, plantações do Senhor,  

para que ele seja glorificado.” 

 

Jesus deseja substituir o quebranto deste mundo com ALEGRIA, e Ele deseja fazê-lo através de mim e 

de vocês, ao ministrarmos a essas famílias em crise. Talvez não tenhamos olhado profundamente para 

este tópico antes. Considerariam, em espírito de oração, as vossas próprias atitudes, palavras e ações 

em relação aos estranhos, estrangeiros e refugiados deste mundo? 

Hebreus 11:13 relembra-nos que somos peregrinos e estranhos neste mundo: “Todos estes morreram na 

fé, sem terem recebido as promessas; mas vendo-as de longe, e crendo-as e abraçando-as, 

confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra.” 

Por fim, Deus deseja que reflitamos a Sua glória e que partilhemos a esperança que temos. Isaías 

60:19-21 diz: 

 



“Nunca mais te servirá o sol para luz do dia  

nem com o seu resplendor a lua te iluminará;  

mas o Senhor será a tua luz perpétua, e o teu Deus a tua glória. 

Nunca mais se porá o teu sol, nem a tua lua minguará;  

porque o Senhor será a tua luz perpétua, e os dias do teu luto findarão. 

E todos os do teu povo serão justos, para sempre herdarão a terra;  

serão renovos por mim plantados, obra das minhas mãos,  

para que eu seja glorificado. 

 

Mateus 25:37-40 relembra-nos: “Então os justos lhe responderão, dizendo: Senhor, quando te vimos 

com fome, e te demos de comer? Ou com sede, e te demos de beber? E quando te vimos 

estrangeiro, e te hospedamos? Ou nu, e te vestimos? E quando te vimos enfermo, ou na prisão, e 

fomos ver -te? E, respondendo o Rei, lhes dirá: Em verdade vos digo que quando o fizestes a um destes 

meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes.’” 

  

Uma outra familia, mas uma história semelhante... deixaram a Síria numa viagem desesperada, 

contrabandeando os seus filhos através da fronteira para o Líbano. Os filhos foram admitidos no 

Centro de Aprendizagem Adventista e com o tempo passaram a ver a vida com outros olhos. 

O pai não era ativo na sua fé Islâmica, nunca tinha tido um relacionamento pessoal com Deus. Depois 

de ficar muito doente, ficou tão desesperado que não via forma nenhuma de sequer dar uma vida 

simples à sua família. Temia que a sua familia ficasse sem alimento. Na sua doença, suplicou 

desesperadamente a Deus e recebeu a promessa de paz. Pouco a pouco a sua saúde melhorou e 

ele podia ver que Deus lhe estava a pedir que confiasse Nele. Começou a andar com Deus e crescia 

diariamente, confiando e buscando incríveis respostas à oração. Ele começou a ver o amor de Deus 

através de vários membros da igreja Adventista pertencentes à Universidade do Médio Oriente que 

ficava ali perto. Um professor universitário levou-o para sua casa por 3 semanas para lhe mostrar o 

caminho para uma vida mais saudável. Outro Adventista deu-lhe comida nutritiva e orou pela sua 

família. Deus providenciou miraculosamente dinheiro suficiente para comprarem alimentos para a 

família. À medida que a fé despontou no coração do Omar, ele entregou o seu coração a Jesus e 

comprometeu-se a mostrar o amor de Deus às outras famílias de refugiados. Atualmente, o Omar está 

totalmente dedicado ao Senhor e ajuda outros a conhecer sobre Jesus e o Seu regresso. O Omar 

estuda com muitas pessoas num pequeno grupo, semanalmente, partilhando a Bíblia com eles. Se 

perguntarem ao Omar o que fez a diferença na sua vida, ele dir-vos-á. “Deus mostrou-me o Seu amor 

através das vidas de Adventistas que me acolheram, que me ajudaram a viver uma vida mais 

saudável, ajudaram-me a parar de fumar, e ajudaram a minha família de muitas formas práticas.” 

Hoje em dia o Omar reflete a luz que ele próprio viu, ajudando outros de forma a lhes mostrar que o 

amor de Deus é prático. 

A familia fez a viagem da desesperança, com pouca esperança num futuro promissor. 

Presentemente, a familia transmite esperança a outras famílias em crise. A vida do Omar mostra que a 

alegria de Cristo é contagiante, só temos de a partilhar. 

Hoje vamos orar pelos milhões de refugiados, a atravessarem fronteiras para encontrarem a liberdade. 

Que encontrem o verdadeiro desejo dos seus corações; e que o encontrem na esperança de Jesus e 

da Sua breve vinda. 

 

APLICAÇÃO 

• De que formas podemos transmitir esperança a alguém que é novo na comunidade? 

• A vossa igreja está envolvida, presentemente, na assistência a refugiados ou em se conectar  

com pessoas com diferentes credos religiosos? 

 

*Ahmed não é o seu nome verdadeiro 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

HISTÓRIAS INFANTIS 
Use as Histórias Infantis para os Sábados especiais para as famílias.  

Sintam-se livres para usar adereços e materiais que tenham facilmente à vossa disposição.  

O objetivo é envolver as crianças na vossa familia de igreja. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CULTIVAR BOAS CURGETES 

 

POR ELAINE OLIVER 

PhDc, LCPC, CFLE é diretora associada dos Ministérios da Família na Sede da Conferência Geral dos Adventistas do 

Sétimo Dia em  Silver Spring, Maryland, EUA. 

 

O TEXTO 

“E crescia Jesus em sabedoria, e em estatura, e em graça para com Deus e os homens.” 

Lucas 2:52 

 

ADEREÇOS 

1 curgete grande, uma beringela, ou outro legume grande, que seja cultivado a partir de 

sementes  

1 pacote de sementes do vegetal que decidir usar 

1 vaso pequeno ou médio com uma pequena quantidade de substrato  

1 cesto ou uma caixa pequena que possa conter e expor os outros adereços 

 

Perguntem às crianças qual é o seu legume preferido. Deem a oportunidade a 3-4 crianças 

para levantarem a mão e partilharem ou então podem apenas ouvir um coro de respostas. 

Depois perguntem-lhes se sabe monde se cultivam legumes. Num JARDIM! 

Os jardins são locais onde as pessoas cultivam flores bonitas, plantas ou coisas boas para 

comer. Mostrem a vossa curgete [ou outro legume] para que todas as crianças possam ver. 

Esta curgete sabe bem e faz-nos bem. (continuem a olhar para a curgete e a falar e 

tentem não encorajar opiniões sobre se eles pensam que a curgete sabe bem ou não!). 

Alguém sabe de onde vêm as curgetes? Será que simplesmente brotam no jardim, grandes 

e verdes? Não! (sorria ou ria-se). Para fazer surgir uma curgete, precisamos de 4 coisas: 

Sementes (mostre o pacote), o ambiente adequado ou o local certo para crescerem 

(mostrem o vaso com substrato), água (chuva), e luz solar. 

 

Há outra coisa que a curgete precisa para crescer bem. Sabem o que é? Para que a 

curgete cresça de forma saudável precisa de muito amor e cuidado. Precisamos de 

trabalhar a terra e ter a certeza de que afastamos dela as coisas más como ervas daninhas 

e insetos esfomeados. 

Adivinhem! Há mais uma coisa que a curgete precisa para ser boa! Adivinham o que é? FÉ! 

Sim, precisamos de acreditar que se plantarmos uma semente de curgete, no local certo, e 

lhe dermos água, luz solar e amor e carinho, ela vai crescer e transformar-se numa grande e 

deliciosa curgete. (levante novamente a curgete e sorria). 

O mesmo é verdade para vocês e para mim. Se quisermos crescer para sermos pessoas 

boas, bem-sucedidas e deliciosas (bondosas e compassivas), precisamos de crescer no sítio 

certo, a ajuda dos nossos pais cria a atmosfera certa para nós em casa. Precisamos de 

comer bons alimentos, como curgete, beber água e apanhar sol a brincar na rua em vez 

de estarmos sempre em frente a um ecrã. Precisamos de nos afastar de maus hábitos, 

como as ervas daninhas que estragam a curgete, e fazer boas escolhas. Por fim, precisamos 

de aprender sobre Jesus e de como Ele era, enquanto criança e adulto. Também temos de 

orar a Jesus e pedir-lhe que nos ajude a ter fé como precisamos para a semente de curgete 

crescer e a acreditar sempre Nele porque Ele acredita em nós. Ele vai fazer de nós as 

melhores pessoas que conseguimos ser! 



O nosso verso bíblico de hoje diz, “E crescia Jesus em sabedoria, e em estatura, e em graça 

para com Deus e os homens.” Isso significa que ao crescer Jesus continuou a aprender mais 

e mais. O seu corpo cresceu em tamanho e força, a sua mente ficou mais sábia, e ele 

agradava aos seus pais e a Deus. 

Orem hoje e todos os dias para serem mais como Jesus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LIDAR COM SENTIMENTOS DE 

CÓLERA 

POR DAWN JACOBSON-VENN 

 

 

O TEXTO 

“E Jesus, olhando para eles, disse-lhes: Aos homens é isso impossível, mas a Deus tudo é 

possível.’” Mateus 19:26 

 

ADEREÇOS 

- pedaços partidos de uma jarra (ou outra coisa que possa usar como ilustração); 

- uma panela de pressão; 

- um sinal de stop de papel com POE de um lado, e STOP do outro; 

- Bíblia. 

 

Não sei quanto a vocês, mas eu às vezes zango-me. Sentimentos de fúria começam a 

cozinhar dentro de mim quando alguém diz ou faz algo que eu não gosto. Outras vezes fico 

zangada comigo mesma por cometer erros ou estragar alguma coisa. E quando estou a 

sentir-me assim, tenham cuidado porque posso dizer algo com um tom de voz zangado. A 

fúria pode ser como uma panela de pressão (mostre a panela de pressão) a cozinhar 

aqueles sentimentos maus até finalmente explodirmos. 

Quando me sinto zangada, por vezes meto-me em sarilhos, porque posso não ser 

cuidadosa com o que digo ou faço. Por exemplo, às vezes, depois de eu limpar a cozinha, 

alguém vem e desarruma coisas, mas não as arruma a seguir. Então, mais tarde, quando 

chego à cozinha, já não está arrumada e limpa como eu a deixei. Isso enfurece-me. Ou, 

certo dia, alguém passou pelo móvel da sala e deitou uma jarra ao chão (mostrem os 

pedaços partidos). Isso deixou-me muito zangada porque era uma das minhas jarras 

preferidas. 

O que é que vos deixa zangados? Talvez tenham construído um carro de Lego muito fixe 

que se transforma num barco. Estão a divertir-se muito com a vossa obra-prima. Depois o 

vosso irmão mais novo entra no quarto, e quer transformar o vosso carro-barco numa nave 

espacial? E mal dão por isso, ele e a vossa criação de Lego descolaram num foguete para 

o espaço! 

Talvez tenham desenhado um quadro fantástico de um desfile de gatinhos! Decide mir 

mostrar a vossa obra de arte ao vosso pai e mãe. Mas no caminho, apressados pelo 

corredor, chocam com a vossa irmã, que traz um copo de água na mão. O copo de água 

voa pelo ar, e vocês os dois caem ao chão, e o vosso desenho do desfile de gatinhos 

transforma-se numa piscina de gatinhos! 

Ou quando o vosso irmão bebé está a dormir a sesta, e vocês têm todos os animais de 

peluche só para vocês. Organizaram-nos meticulosamente num círculo, e vocês são o 

professor. Eles são tão atentos! Depois o vosso irmãozinho acorda da sesta e a mãe vem pô-

lo no vosso quarto. Ele quer brincar com vocês e começa a pegar no vosso urso preferido. 

Como é que se sentem? Podem sentir-se zangados e querem que ele saia. 

Ou talvez estejam lá for a, a construir o melhor forte DE SEMPRE! É INCRÍVEL! Depois o vosso 

pai chama-vos e diz que "está na altura de arrumar tudo porque o almoço está quase 



pronto." Mas vocês não querem parar de brincar, e muito menos querem arrumar tudo! 

Tenho a Certeza que já passaram por uma experiência em que alguém vos aborreceu e se 

sentiram zangados. 

Hoje, quero partilhar uma arma secreta que VOCÊS podem usar NESTAS alturas em que 

estão zangados e têm palavras furiosas que querem explodir da vossa boca para fora. 

Chama-se POE* (mostrem o sinal com as letras POE*) 

 

PARAR – ORAR – ESCOLHER* 

Pensem nas letras 'POE*' como um sinal de STOP (mostrem o sinal de stop). Quando se 

sentem zangados e querem dizer algo rude ou maldoso: PAREM e respirem fundo. Depois, 

OREM e peçam a Jesus que ajude a mandar embora os pensamentos rudes que estão a ter 

e que impeça as palavras maldosas de saírem da vossa boca. Respirem fundo novamente. 

Depois, ESCOLHAM dizer palavras gentis. Jesus vai ajudar-vos a usar palavras bondosas. E eu 

garanto-vos que quando saem palavras bondosas da nossa boca, não vai haver luta ou 

discussão. Depois de se acalmarem, podem falar de como se sentiram porque é importante 

que as pessoas saibam que vos transtornaram. Com a ajuda de Jesus, podem fazê-lo com 

calma e amor. 

Eu não sou muito boa a escolher respostas gentis quando estou perturbada. Mas Jesus 

(mostrem a Bíblia) faz-nos uma promessa muito especial em Mateus 19:26. E diz assim "(…) a 

Deus tudo é possível." Embora eu não consiga controlar o que as outras pessoas me dizem, 

Jesus pode ajudar-me a escolher responder com palavras bondosas e ações gentis. 

(mostrem os pedaços partidos para todos verem) Esta jarra partida não é mais importante 

do que a pessoa que a partiu, certo? Jesus não quer que eu use palavras zangadas, 

maldosas que vão prejudicar os meus relacionamentos por causa de uma jarra. Por isso, 

lembrem-se do POE da próxima vez que se sentirem zangados ou rabugentos. 

Peçamos a Jesus que nos ajude a PARAR, ORAR & ESCOLHER* palavras e ações bondosas. 

(Faça uma breve oração com as crianças). 

 

*Com o cunho de Willie e Elaine Oliver. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



O PLANO DE FUGA 

POR MINDY SALYERS 

 

O TEXTO 

“Não estejais inquietos por coisa alguma; antes as vossas petições sejam em tudo 

conhecidas diante de Deus pela oração e súplica, com ação de graças. E a paz de Deus, 

que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos 

em Cristo Jesus.” Filipenses 4:6-7 

 

À primeira vista, a morsa Wally é igual a qualquer outra criatura marinha a viver no Oceano 

Atlântico Europeu. Apesar do seu tamanho gigante, este mamífero de quase 908Kg faz 

coisas normais de morsas, como comer peixe desalmadamente e fazer sestas de 42 horas. 

Contudo, o Wally é tudo menos comum. Na verdade, ele é muito, muito especial. 

O Wally foi avistado pela primeira vez o ano passado em Março, 2021 e atraiu muita 

atenção. Transeuntes aglomeravam-se à sua volta, tiravam fotos e faziam vídeos para as 

redes sociais do recém-famoso animal marinho. Apelidado de “Fun-gie,” a popularidade do 

Wally cresceu com palhaçadas como ele balançar uma estrela-do-mar no seu nariz! Em 

Wales onde o Wally se refastelou durante dias, os restaurantes começaram a servir bebidas 

com o seu nome e as lojas vendiam souvenirs relacionados com ele. Nas suas incursões a 

França, Espanha e ao Reino Unido, o focinho com bigodes do Wally e a sua natureza 

amorável fizeram-no famoso mundialmente. 

Contudo, em Setembro de 2021, algo mudou no Wally. Estimulado em excesso pelas 

multidões de pessoas que se acumulavam demasiado perto, pelo barulho das buzinas de 

nevoeiro, e pela comoção dos destinos turísticos, a personalidade doce do Wally começou 

a mudar. Começou a ficar irritado e perturbado. A sua paz interior foi afetada, levando a 

períodos em que ele se sentia ansioso e transtornado. Precisava de se afastar. 

Stressado e agitado, o Wally foi à procura de um lugar de descanso tranquilo. Precisava de 

um sítio onde pudesse dormir e escapar. Nadou para dentro do porto e viu algo familiar. Um 

barco! Lembrou-se que os humanos o tinham ocasionalmente alimentado a partir de Iates 

parecidos. Seria este um lugar Seguro para uma pausa? Usando as suas grandes 

barbatanas, o Wally lançou-se para dentro do barco e deitou-se nas almofadas macias de 

pele. Iria este barco ajudá-lo a ficar longe das pessoas e das pressões que o estavam a 

perturbar? O Wally esperava que sim. 

Dia após dia, o Wally nadava nas águas ao largo da Ilha de St. Mary, em busca de um lugar 

de retiro. Ele sabia que fazer uma pausa lhe iria permitir voltar ao “Fun-gie” que ele 

costumava ser. Contudo, a cada tentativa de escapar para um barco, ele ficava mais 

perturbado. As suas barbatanas ficaram magoadas por causa de subir aos barcos. Ele 

continuava a atrair a atenção das pessoas que pensavam que uma morsa num barco era 

um grande espetáculo. E, ainda por cima, o seu grande peso causou danos a muitos 

barcos e muitos capotaram. O Wally sabia que a paciência dos donos dos barcos estava a 

esgotar-se, quando lhe chamavam ‘amoroso, mas malandro’ e ‘o adorável terror dos 

mares.’ Ele precisava de ajuda, mas não sabia o que fazer mais. 

Por fim, o Seal Rescue da Irlanda veio em auxílio do Wally. Vendo que a mrosa estava mais 

perturbada do que nunca e precisava desesperadamente de uma trégua, a Diretora 

Executiva, Melanie Croc, elaborou um plano. Os oficiais navais construíram um pontão 

parecido a um barco capaz de aguentar com uma morsa do tamanho do Wally. Usando o 



seu próprio cheiro, biólogos marinhos fizeram o sofá flutuante acolhedor. Posicionaram a 

estrutura longe das pessoas para deixar o Wally relaxar. Este Plano de Fuga assegurava a 

segurança e proteção dos outros enquanto permitia ao Wally ter o espaço que precisava 

para descansar sem ser perturbado. 

Atualmente, seis meses depois, o Wally está de volta ao seu eu de antes, feliz e amorável! 

Está descansado e relaxado, acumulando as suas reservas de gordura para poder voltar a 

juntar-se às suas companheiras morsas no Ártico e eventualmente encontrar uma parceira 

com quem acasalar. Graças ao Plano de Fuga, a morsa Wally tem um lugar para onde ir 

quando se sentir seressado e ansioso para poder processar a pressão de uma forma 

saudável. 

A história do Wally faz-me pensar em Alguém a precisar de um Plano de Fuga. Em João 6, 

Jesus era conhecido como “Rei dos Judeus,” a ganhar popularidade com as suas curas 

milagrosas e alimentando 5,000 pessoas. Pessoas de todo o lado enchiam a montanha 

verdejante com vista para o mar de Tiberíades, esperando ansiosamente vislumbrar “o tipo 

que era Profeta”. Os ensinos e atos assombrosos de Jesus tinham-no tornado famoso 

mundialmente! 

Contudo, as constantes exigências das pessoas stressavam Jesus. Ele sentia a pressão das 

multidões e a expectativa para que fizesse algo. Altamente estimulado pelas multidões de 

pessoas que se aglomeravam demasiado perto, pelo barulho de crianças famintas e pela 

comoção de Fariseus irados, Jesus sentiu-se irritado e perturbado. A sua paz interior tinha 

sido transtornada, levando a momentos em que Ele se sentia ansioso e cansado. Precisava 

de se afastar. 

Stressado e agitado, Jesus procurava um lugar tranquilo para descansar. Precisava de um 

sítio onde pudesse dormir e retirar-se. Olhando para o porto do Mar da Galileia, Jesus viu 

algo familiar. Um barco! Era este um lugar seguro para fazer uma pausa? Iria este barco 

ajudá-lo a afastar-se das pessoas e pressões que lhe estavam a causar stress? Jesus 

esperava que sim. Ao subir a bordo, “E Jesus, ouvindo isto, retirou-se dali num barco, para 

um lugar deserto, apartado; e, sabendo-o o povo, seguiu-o a pé desde as cidades.” 

(Mateus 14:13). Ele continuava a atrair as pessoas que pensavam que um carpinteiro a fazer 

milagres era um grande espetáculo. Como o Wally, Jesus precisava de ajuda. 

Finalmente, os discípulos de Jesus vieram em Seu auxílio. “…o fim do dia O encontrava tão 

extenuado, que decidiu buscar refúgio em algum lugar solitário, do outro lado do lago. 

Tendo despedido a multidão, tomaram-nO eles no barco mesmo "assim como estava", e 

afastaram-se rapidamente.” (Desejado de Todas as Nações, p. 333). Aqueles discípulos 

providenciaram uma forma de Jesus poder relaxar. O seu Plano de Fuga assegurou 

segurança e proteção dos Fariseus e Saduceus e permitiu a Jesus ter o espaço que 

precisava para descansava sem ser perturbado. 

Tal como o Wally e Jesus, nós, também, podemos ficar agitados e stressados. Pressões na 

escola, em casa, e de amigos podem causar sentimentos de ansiedade e irritação. Embora 

estes sentimentos sejam normais, muitos sentimentos fortes podem causar dor, a nós e aos 

outros. Por isso é tão importante que desenvolvamos o nosso Plano de Fuga. Da mesma 

maneira que Jesus se afastou num barco, precisamos de um lugar seguro que nos permita a 

capacidade de descomprimir e voltar à estaca zero. Pode ser um local para ficar a sós ou 

um cantinho tranquilo. Ferramentas como fones de ouvido que cancelam o barulho 

exterior, bolas antisstress e brinquedos giratórios, também podem ajudar. E finalmente, tal 

como os discípulos de Jesus o aceitaram ‘como Ele estava,’ nós também podemos contar 

com os nossos amigos próximos e família para serem portos seguros quando enfrentamos 

tempestades emocionais. 



Por fim, o nosso Plano de Fuga emocional dá-nos uma estratégia para estarmos em paz 

com os nossos pensamentos e sentimentos. Deus promete em Filipenses 4:6-7 “Não estejais 

inquietos por coisa alguma; antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de 

Deus pela oração e súplica, com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo o 

entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SEMINÁRIOS 
Os seminários são concebidos para serem usados durante a Semana do Lar e Casamento 

Cristão. 

Por favor leiam exaustivamente para se familiarizarem com o conteúdo e com os termos 

técnicos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



NUTRIR O BEM-ESTAR EMOCIONAL 

NA FAMÍLIA  

POR WILLIE E ELAINE OLIVER 

PhD, CFLE e Elaine Oliver, PhDc, LCPC, CFLE são Diretores dos Ministérios da Família na Sede da Conferência Geral 

dos Adventistas do Sétimo Dia em Silver Spring, Maryland, EUA. 

 

O TEXTO 

“Educa a criança no caminho em que deve andar; e até quando envelhecer não se 

desviará dele.” Provérbios 22:6 

 

DECLARAÇÃO DE PROPÓSITO 

Este seminário explora a forma como o ambiente e interação familiar pode impactar, para 

a vida, o bem-estar social, mental, emocional e espiritual de um indivíduo. Este seminário vai 

oferecer recomendações retiradas de perspetivas psicológicas, bíblicas e do espírito de 

profecia. 

 

INTRODUÇÃO 

Todos os pais desejam ver os seus filhos crescer e ter sucesso física, mental, intelectual, 

espiritual e socialmente. A maioria deseja que os seus filhos encontrem um trabalho que os 

realize e lhes dê propósito e que contribuam para o seu lar, igreja e sociedade. Por 

conseguinte, a familia é o primeiro centro de cuidado para o bem-estar holístico dos 

indivíduos na comunidade. 

É esperado que os indivíduos encontrem desafios à medida que crescem e avançam na 

sua vida. Alguns destes desafios são imprevistos, como incapacidades congénitas, atrasos 

de desenvolvimento, acidentes, etc. Em contraste, outros surgem por causa de 

experiências, atitudes e ações com os quais a criança se confronta na sua casa e noutros 

espaços ou através de experiências adversas na infância, designadas como ACES. As 

experiências da infância, positivas e adversas, moldam e informam cada um de nós desde 

o nascimento até à vida adulta. 

Provérbios 22:6 diz, “Educa a criança no caminho em que deve andar; e até quando 

envelhecer não se desviará dele.” Este verso tem sido usado frequentemente e 

especificamente para encorajar os pais a disciplinarem os seus filhos. Embora este propósito 

possa estar parcialmente correto, existe um significado mais amplo e mais holístico por 

detrás. A tradução em hebraico para a primeira parte do verso é, “inicia a criança de 

acordo com os Seus caminhos.”1 então, mesmo quando for velho, ele irá “comportar-se de 

forma apropriada.” 2 

É um mandado para considerar a natureza, o temperamento e as aptidões no cuidado e 

educação da criança para que quando esta crescer, se sinta competente e confiante a 

navegar o seu mundo. Esta Educação ou cuidado que têm em conta a singularidade da 

criança dará frutos para o resto da sua vida; tornar-se-á numa segunda natureza. Assim, 

mesmo quando desafiadas por visões do mundo divergentes e hostis, não serão obliteradas. 

Existem versos paralelos nas Escrituras que apoiam este mandato: 

 

Efésios 6:4: “E vós, pais, não provoqueis à ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina e 

admoestação do Senhor.” 



 

Deuteronómio 6:7: “E as ensinarás a teus filhos e delas falarás assentado em tua casa, e 

andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te.” 

 

2 Timóteo 3:15: “E que desde a tua meninice sabes as sagradas Escrituras, que podem fazer-

te sábio para a salvação, pela fé que há em Cristo Jesus.” 

 

Ellen G. White afirma no livro Orientação da Criança, 

“Para que os pais e mestres façam essa obra, eles próprios devem compreender "o 

caminho" em que a criança deve andar. Isso abrange mais que mero conhecimento de 

livros. Envolve tudo quanto é bom, virtuoso, justo e santo. Compreende a prática da 

temperança, da piedade, bondade fraternal, e amor para com Deus e de uns para com os 

outros. A fim de atingir a esse objetivo, é preciso dar atenção à educação física, mental, 

moral e religiosa da criança.” OC 297.23 3 

  

Nutrir o bem-estar emocional na familia é a questão mais crítica na construção da 

resiliência familiar e para criar estabilidade na família. Para prevenir ou mitigar desafios ou 

ACES, devemos ter cada vez mais ambientes domésticos acolhedores. 

 

EXPERIÊNCIAS ADVERSAS NA INFÂNCIA (ACES) 

Quando uma Criança enfrenta um desafio difícil, seja este emocional ou devido a um 

tumulto familiar, isto afeta a criança de muitas maneiras. O termo dedicado a tais 

experiências é ACEs, experiências adversas na infância. As ACEs são situações stressantes e 

potencialmente traumáticas que as crianças enfrentam nos primeiros 18 anos de vida. Estas 

experiências incluem diferentes formas de abuso, negligência e disfunção familiar severa. 

Vários estudos a nível mundial revelam que pelo menos um terço das crianças vive pelo 

menos uma ACE antes dos 18 anos, e aproximadamente 14% experienciam duas ou mais 

ACEs.4 5 Desde a pandemia COVID, todas as crianças já vivenciaram uma experiência 

adversa na infância. O tipo mais comum de ACE registado é a morte de um pai/mãe, e 

logo a seguir o abuso físico, divórcio dos pais e violência doméstica. Em cerca de um quarto 

do tempo, os divórcios ou separações são responsáveis pelas ACEs.6 Muitas ACES estão 

corelacionadas, ou seja, quem passar por uma ACE tem uma maior probabilidade de que 

venham a ocorrer outras formas de experiências adversas na infância. 

Outras ACEs incluem o seguinte. 

• Ser vítima de violência, abuso ou negligência no lar 

• Instabilidade devido à separação/divórcio dos pais  

• Presenciar atos violentos no lar ou na comunidade  

• Tentativa de suicídio por parte de um membro da família 

• Abuso de substâncias 

• Problemas de saúde mental 

• Ter um membro da familia que esteja preso  

• Guerra ou conflito político, tornar-se refugiado 

 

Uma experiência adversa não garante um problema futuro; contudo, aumenta o risco 

future de uma criança desenvolver problemas de saúde mental, de lesões, 

comportamentos de risco, doenças infeciosas ou crónicas e falta de rendimento ou 

oportunidades educacionais. De forma mais notável, dado que se relaciona com este 

tópico, as ACEs podem aumentar o risco de depressão, ansiedade, suicídio e stress pós-

traumático. O CDC estima que existam 21 milhões de casos de depressão que poderiam ter 



sido potencialmente evitados se as crianças tivessem sido escudadas destas experiências 

adversas. 

Uma teoria de aprendizagem social diz-nos que as crianças que testemunham 

comportamentos antissociais por pessoas que fazem parte do seu círculo social íntimo são 

mais propensas a aprender e adquirir um comportamento antissocial. Abuso físico, 

violência, abuso de drogas e álcool e outras estratégias para gerir problemas são passadas 

às crianças que testemunham tais mecanismos de superação disfuncionais e ausência de 

domínio próprio. Pesquisas têm demonstrado que as crianças que foram expostas à 

violência (p.ex., exposição a violência doméstica) ou que tenham vivenciado diretamente 

experiências adversas como abuso físico ou sexual são mais propensas a perpetrar crimes 

violentos mais tarde, na sua vida. 

A aprendizagem e aquisição de comportamentos antissociais é substancialmente mais 

provável de ocorrer durante as fases precoces de desenvolvimento, em particular se o 

comportamento observado é cometido por pessoas que fazem parte do círculo social 

íntimo do indivíduo (Felson & Lane, 2009). Uma vez que os membros da familia são exemplos 

de liderança durante o desenvolvimento da criança, as adversidades precoces são 

particularmente prejudiciais quando ocorrem dentro da unidade familiar. As crianças 

conseguem perceber experiências violentas e disfuncionais (p. ex., abuso físico, violência 

doméstica, dependência de drogas ou álcool por parte dos pais) como estratégias válidas 

para gerir os problemas, sobretudo se aqueles que são responsáveis por tais 

comportamentos violentos nunca foram parados ou, pior que isso, se tal violência contra as 

crianças é reforçada por outros membros da família (Akers, 2017). 

Muitas das ACEs podem ser prevenidas. Então, é essencial compreendermos e abordarmos 

os fatores que colocam as pessoas em risco e empenharmo-nos em protegê-las destas 

experiências. Os pais podem fazer a sua parte criando e sustendo um ambiente Seguro e 

estável no lar e nutrindo relacionamentos que assegurem que as crianças conseguem 

enfrentar emoções difíceis quando estas vêm à tona. 

No livro, O Lar Adventista, Ellen G White discute a importância do ambiente no lar: 

“OS PAIS CRIAM EM ALTO GRAU A ATMOSFERA DO CÍRCULO DOMÉSTICO, E QUANDO HÁ 

DESINTELIGÊNCIA ENTRE OS PAIS, OS FILHOS PARTICIPAM DO MESMO ESPÍRITO. TORNAI FRAGRANTE A 

ATMOSFERA DO LAR MEDIANTE TERNA SOLICITUDE. SE VOS ALIENASTES E DEIXASTES DE SER CRISTÃOS 

BÍBLICOS, CONVERTEI-VOS; POIS O CARÁTER QUE APRESENTARDES NO TEMPO DE GRAÇA SERÁ O 

CARÁTER QUE TEREIS POR OCASIÃO DA VINDA DE CRISTO. SE DESEJAIS SER SANTOS NO CÉU, DEVEIS SÊ-

LO PRIMEIRO NA TERRA. OS TRAÇOS DE CARÁTER QUE NUTRIRDES NA VIDA NÃO SE MUDARÃO PELA 

MORTE OU PELA RESSURREIÇÃO. SAIREIS DO SEPULCRO COM A MESMA DISPOSIÇÃO QUE 

MANIFESTÁVEIS NO LAR E NA SOCIEDADE.” LA 16.1 7 

 

O ESTILO DE EDUCAÇÃO E A SAÚDE MENTAL 

Enquanto alguns pais são culpados de educar de menos, um novo fenómeno, ou talvez 

não seja assim tão novo, de educar demais, pode desafiar o desenvolvimento da criança e 

afetar a sua capacidade de aprender a lidar com situações de stress que surjam mais 

tarde, na vida adulta. Pais que exageram na educação normalmente são regidos pelos 

melhores interesses dos seus filhos. Têm consciência dos perigos da sociedade e das suas 

visões divergentes e buscam proteger os seus filhos das suas influências perigosas. Contudo, 

esta interferência exagerada pode ter o efeito oposto, em que as crianças que se sentem 

demasiado protegidas podem tornar-se ingénuas acerca de certas situações perigosas e 

podem tornar-se curiosas em relação a comportamentos de risco. A incapacidade da 



criança para lidar com situações que provocam stress pode levar a uma preocupação 

excessiva ou transtornos de ansiedade mais tarde, na sua vida. 

Entretanto, os pais críticos, condescendentes ou desligados, podem diminuir a autoestima 

dos seus filhos, e a forma como estes se sentem consigo mesmos e com o seu valor pessoal. 

A forma como um indivíduo pensa sobre si enquanto adulto, quer tenha elevada ou baixa 

autoestima, frequentemente começa na infância com a sua família. Uma vida familiar 

cheia de criticismo, desdém e desaprovação pode perseguir a pessoa vida adulta adentro. 

O interessante, é que estes comportamentos negativos também estão associados a uma 

fraca qualidade matrimonial, stress e divórcio futuro.8 Certamente, a baixa autoestima 

também pode tornar-se um problema devido a um ambiente escolar deficiente ou a um 

ambiente disfuncional no local de trabalho. Da mesma forma, um relacionamento infeliz 

também pode alterar a noção de valor que a pessoa tem de si mesma. 

Geralmente, os pais encaixam em quatro tipos de estilo de educação.9 Aqui fica um 

resumo de cada um. 

 

• AUTORITÁRIA. Existem regras claras e punição quando essas regras não são 

cumpridas. Existe pouco afeto ou apoio, e elevado controlo. Neste ambiente estruturado, 

tudo gira em volta de corresponder aos desejos dos pais com pouca consideração pela 

pessoa que a criança é, e a natureza ou necessidades da criança (lembrem-se, “ensinem a 

criança no caminho que deve andar”). Sem o apoio necessário, as crianças podem nunca 

sentir-se suficientemente boas e desenvolverem depressão quando educadas por pais 

autoritários. 

• PERMISSIVA. Os pais têm baixas expectativas e geralmente são mais indulgentes com 

poucas regras para serem cumpridas. Mesmo quando as regras são quebradas, os pais 

permissivos tendem a evitar o conflito. Sem grandes bases, as crianças assim educadas 

podem ser mais impulsivas e propensas a buscar riscos. O risco de ansiedade e depressão 

também existe. 

• NEGLIGENTE. Os pais não se envolvem e são desinteressados e investem pouco 

tempo nos seus filhos. Não existem regras, nem acolhimento ou apoio. As crianças que 

vivem neste tipo de lares estão mais em risco de, no futuro, virem a ter problemas relacionais 

devido ao afastamento e medo do abandono. Os relacionamentos na vida adulta, no 

geral, podem causar-lhes ansiedade devido à educação que receberam. 

• AUTORITATIVA. Os pais desenvolvem parâmetros claros e são reativos às 

necessidades dos seus filhos de uma forma democrática. Em vez de serem os 

patrões/chefes, estão abertos à comunicação e ouvem os seus filhos. Crescer num lar 

autoritativo oferece à criança bases sólidas, mas também a propensão de vir a manter uma 

forte ligação com os pais ao longo da sua vida adulta. 

 

Embora o estilo de educação não seja o único indicador do tipo de adulto que seremos, 

tem sido associado ao impacto que tem na saúde mental e no desenvolvimento socio-

emocional. Vemos em Efésios 6:4 que o apóstolo Paulo dá instruções específicos aos pais, “E 

vós, pais, não provoqueis à ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina e admoestação do 

Senhor.” Quando as crianças são educadas num ambiente que os desafia, mas também os 

apoia e oferece acolhimento, têm um maior potencial para virem a ser adultos 

independentes, mais propensos a lidar com os desafios da vida de formas mais saudáveis e 

positivas. 

É importante notar que as pesquisas mostram que um historial familiar de fraca saúde 

mental ou de doença mental e outras experiências adversas, leva a níveis mais elevados de 

ansiedade e depressão. Contudo, estudos mostram que as pessoas que não culparam os 



seus pais, a si mesmos ou outros por experiências negativas tinham melhor saúde mental e 

bem-estar emocional. Por outras palavras, mesmo que os vossos pais não tenham sido bons 

ou tinham problemas mentais, procurar ajuda para ACEs na infância ou traumas pode levar 

a um adulto mais saudável. 

 

LIMITES CALOROSOS 

Investigação na área da educação identificou dois fatores associados às dinâmicas do 

relacionamento pais-filhos: apoio e controlo. Talvez uma forma melhor para o expressar seja 

aconchego e limites. Todas as crianças precisam de sentir que pertencem. Quando falamos 

em apoio referimo-nos ao nível de aconchego e afeto que contribui para que as crianças 

sintam que são apoiadas, valorizadas e pertencem ao seu ambiente doméstico. Quando o 

apoio é elevado, os pais reagem à necessidade que a criança tem de amor da forma que 

precisa ser amada. 

Tenham em mente que nem todas as crianças precisam de ser amadas da mesma forma. 

Por isso, é vital compreender o temperamento e personalidade dos seus filhos, os seus gostos 

e preferências e quem Deus os criou para serem. Pais que apoiam os filhos transmitem-lhes 

amor de formas que os fazem sentir amados. Serem atentos, mostrar afeto com um toque 

saudável, usando boas capacidades de comunicacao e dando uma afirmação verbal 

positiva são outras formas de demonstrar apoio. Não chega apenas mostrar amor; este 

precisa de ser verbalizado! 

Controlo é outra palavra para estrutura ou limites. Não se trata de controlarmos os nossos 

filhos. 

Na verdade, os pais precisam de praticar a arte do domínio próprio (Provérbios 25:28; 2 

Timóteo 1:7) para terem uma influência mais significativa nos seus filhos. Todas as crianças 

precisam de estrutura ou limites apropriados à idade; isto é necessário para que tenham um 

senso de segurança. Para além de sentirem que pertencem, as crianças precisam de se 

sentir seguras. As crianças não nascem com autodisciplina, por isso os pais têm de definir 

regras de família e esperar obediência. Quando as crianças têm limites bem definidos na 

infância, transformam-se em adultos responsáveis com um senso bem definido de quem 

são, sobre o que são responsáveis, o que podem controlar e o que e quem não controlam. 

No livro, Limites com Crianças, os Drs. Henry Cloud e John Townsend dizem: “A ESSÊNCIA DOS 

LIMITES SÃO O DOMÍNIO PRÓPRIO, A RESPONSABILIDADE, A LIBERDADE E O AMOR. ESTES SÃO OS 

ALICERCES DA VIDA ESPIRITUAL. A PAR DE AMAR E OBEDECER A DEUS, QUE MELHOR RESULTADO 

PODERIA HAVER PARA A EDUCAÇÃO DADA PELOS PAIS?” P. 19 10 

 

As crianças têm mais probabilidades de se tornarem adultos responsáveis e 

emocionalmente saudáveis quando os pais têm um equilíbrio saudável entre aconchego e 

limites (apoio e controlo). Também há uma maior probabilidade de aceitarem valores 

parentais, de se desenvolverem moralmente com a idade, e de se tornarem adultos 

preocupados e socialmente responsáveis. 

 

CRIANDO UMA ATMOSFERA CELESTIAL NO VOSSO LAR  

“DEVE-SE PROCURAR SEJA O LAR TUDO QUANTO ESTÁ IMPLÍCITO NESSA PALAVRA. DEVE SER UM 

PEQUENO CÉU NA TERRA, UM LUGAR ONDE SE CULTIVEM AS AFEIÇÕES EM VEZ DE SEREM 

ESTUDADAMENTE REPRIMIDAS. NOSSA FELICIDADE DEPENDE DO CULTIVO DO AMOR, DA SIMPATIA E DA 

VERDADEIRA CORTESIA DE UNS PARA COM OUTROS. O MAIS AGRADÁVEL SÍMBOLO DO CÉU É UM LAR 

PRESIDIDO PELO ESPÍRITO DO SENHOR. SE A VONTADE DE DEUS É CUMPRIDA, O MARIDO E A ESPOSA SE 

RESPEITARÃO MUTUAMENTE E CULTIVARÃO AMOR E CONFIANÇA.” LA 15.3 4 



 

Ellen G. White escreveu estas palavras décadas antes dos psicólogos de desenvolvimento 

terem identificado fatores como o aconchego, o apoio e o afeto associados ao 

desenvolvimento saudável e bem-estar emocional das crianças e em quem nos tornamos 

em adultos. Presentemente, temos muitas formas de famílias para além de esposa e marido, 

contudo, a essência da sua afirmação é sobre o tipo de ambiente doméstico que nutre 

cada membro da família e lhes dá a provar um bocadinho céu. 

 

Aqui ficam 5 dicas para alimentarem um bem-estar emocional saudável na vossa família: 

1. Famílias saudáveis criam uma atmosfera em que os anjos desejam habitar. Isto não 

significa que as coisas vão ser sempre perfeitas, ou que não serão cometidos erros. As 

famílias saudáveis aprendem a ser flexíveis e sabem como pedir desculpas e perdoar. 

Resolvem conflitos de forma intencional, como Cristo faria; trabalham em conjunto como 

equipa para resolver problemas. Têm conferências familiares regulares para discutir 

questões e problemas. 

2. Famílias saudáveis praticam uma boa comunicação. Todos têm voz, e todos são 

ouvidos. Isto inclui usar palavras e tom de voz respeitoso, gentil e amorável. Existe uma 

compreensão de que os pais são os líderes. Ainda assim, os filhos podem fazer escolhas 

apropriadas à idade—podem conduzir o culto familiar, às vezes, organizar uma atividade 

de família, e escolher o que vestir. Os pais são autoritativos, não autoritários. 

3. Famílias saudáveis têm momentos de conexão. Ter refeições em conjunto 

regularmente cria uma atmosfera aberta para saber como todos estão. Não é o momento 

para repreensões ou julgamentos, apenas um momento de partilha e comunhão. Há muitas 

pesquisas sobre os benefícios dos jantares em familia e dos seus fatores de proteção contra 

os comportamentos de risco em crianças e adolescentes. 

4. Famílias saudáveis brincam e riem juntas. Jogam jogos, veem filmes e leem histórias 

engraçadas. Separem um tempo para o divertimento. Protejam este tempo à parte da 

resolução de questões e problemas. 

5. Famílias saudáveis adoram a Deus em conjunto. Comprometam-se a fazer o culto 

em familia diariamente. Não tem de ser algo longo. Pode ser no carro, ao pequeno-

almoço, ao Jantar, ou antes de dormir. Apenas separem um tempo para pôr Deus no 

centro das vossas vidas e ensinem os vossos filhos a adorarem a Deus. 

 

É importante lembrar que todas as famílias passam por vários ciclos e fases de vida porque 

as pessoas que compõem a família atravessam diferentes ciclos e fases de vida. Algumas 

famílias encontram mais stress do que outras, mas todas vivenciam o vaivém de uma vida 

onde ocorrem nascimentos, mortes, divórcios, formação de novas famílias, crises 

económicas, pandemias ou outras situações. Quando o bem-estar emocional dos membros 

da familia é cuidado, incluindo pais e filhos, a familia torna-se mais resiliente, e os seus 

membros também. A resiliência reconhece os desafios, mas acredita que o bem-estar 

emocional é possível apesar dos desafios.11 

Neste seminário, focámo-nos na educação para mostrar o espaço de tempo em que os 

adultos desenvolvem o bem-estar emocional. Contudo, se a pessoa não estiver nutrida 

emocionalmente desde a infância, ainda há a oportunidade de começar esta caminhada 

na vida adulta. Encontrar um bom devocional que vos dê esperança no bem-estar 

emocional é um excelente ponto de partida. “Tu conservarás em paz aquele cuja mente 

está firme em ti; porque ele confia em ti.” Isaías 26:3. Encontre um conselheiro Cristão da sua 

confiança para o ajudar a processar mágoas passadas, traumas ou negligência. Ore 

diariamente e regularmente para que Deus cure a sua mente e alma. 



 

 

NOTAS 
1  Spence-Jones, H. D. M. (Ed.). (1909). Proverbs (p. 422). London; New York: Funk & Wagnalls Company. 

2  Dybdahl, J. L. (Ed.). (2010). Andrews Study Bible Notes (p. 818). Berrien Springs, MI: Andrews University Press. 

3  White, Ellen G. (2001). Child Guidance. Review and Herald Publishing Association. 

4  World Health Organization (WHO) Mental Health Surveys. 

5  National Survey of Children’s Health. 

6  Centers for Disease Control (CDC). www.cdc.gov 

7  White, Ellen G. (2001). The Adventist Home. Review and Herald Publishing Association. 

8  Gottman, John. (2015). 7 Principles for Making Marriage Work. New York, NY: Harmony Books. 

9  See Baumrind’s Parenting Styles. 

10 Cloud, Henry C & Townsend, John. (1998). Boundaries with Kids. Grand Rapids, MI: Zondervan. 

11 Oliver, W. & E. (Ed.). (2021). I Will Go With My Family: Family Resilience. Resource Book 2022. Review and Herald Publishing 

Association. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VIVER COM UM CÔNJUGE COM 

DOENÇA MENTAL 
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O TEXTO 

“O que também aprendestes, e recebestes, e ouvistes, e vistes em mim, isso fazei; e o Deus 

de paz será convosco.” Filipenses 4:9 

 

DECLARAÇÃO DE PROPÓSITO 

Viver com um cônjuge que tem uma doença mental não é tarefa fácil. Pode ser 

especialmente difícil e confuso se o seu cônjuge não reconhece que existe um problema. 

Comunicação, apoio ao cônjuge, e autocuidado são essenciais para o sucesso e 

felicidade de todos os casamentos, mais ainda mais vitais quando a doença mental se faz 

presente. 

 

INTRODUÇÃO 

No geral, acredita-se que o casamento tem benefícios para a saúde mental—maior 

qualidade de vida, taxa de mortalidade mais baixa, mais rendimentos, melhor sexo, melhor 

saúde física e mental e um companheirismo para a vida entre outros benefícios. Contudo, 

dependendo da natureza do casamento e relacionamentos familiares, a saúde mental 

pode ser melhorada positivamente ou impactada negativamente, particularmente em 

pessoas que já se debatem com uma doença mental. Por vezes, a natureza do 

relacionamento também pode despoletar sintomas em pessoas que possam ter a 

predisposição para doenças mentais. 

Durante muito tempo, a doença mental foi a doença “silenciosa” em comunidades de fé e 

em muitas culturas. Tristemente, este silêncio fez com que muitas pessoas não tivessem um 

diagnóstico e tratamento. Quando isto acontece, os cônjuges e outros membros da familia 

não estão preparados para lidar com o que pode ser uma doença suave, mas também 

pode ser uma doença potencialmente ameaçadora à vida da pessoa. Em muitos casos, 

isto acaba por criar insegurança e fragilidade no casamento e na família. 

Neste seminário, vamos primeiramente abordar as doenças mentais leves e oferecer 

orientação sobre como identificar sintomas e oferecer dicas sobre como viver com um 

cônjuge que se debate com uma doença mental. Ao iniciarmos esta secção, queremos 

inequivocamente afirmar que nunca devem diagnosticar ou acusar o vosso cônjuge de 

estar mentalmente doente. Criticar ou diminuir o vosso cônjuge em circunstâncias normais é 

destrutivo para o vosso parceiro e para o vosso casamento, e ainda mais devastador se o 

vosso cônjuge tiver uma doença mental. 

 

IDENTIFICAR SINAIS DE DOENÇA MENTAL NO VOSSO CÔNJUGE  

Distúrbios mentais podem impactar a vida da pessoa de forma significativa, incluindo a 

forma como enfrentam os eventos da vida, como trabalham e se relacionam com os 

outros. Embora cada distúrbio de saúde mental tenha o seu conjunto único de sintomas, há 

alguns sinais comuns que vos podem ajudar a ter uma ideia geral sobre se há ou não um 



problema. Alguns destes sinais podem parecer defeitos de personalidade normais ou 

irritações, ou podem pensar que o vosso cônjuge está só a ser preguiçoso. Contudo, se 

estes sintomas perturbam o funcionamento normal do vosso cônjuge, podem ser sinais de 

doença mental. 

• Tristeza excessiva 

• Dificuldade em dormir ou sentir-se cansado/a  

• Fortes sentimentos de raiva ou irritabilidade  

• Preocupações ou medos excessivos 

• Pensamentos suicidas 

• Alterações de humor extremas (p.ex., de sentir-se deprimido/a a eufórico/a 

rapidamente) 

• Ter alucinações ou delírios, ou dificuldade em entender a realidade 

• Isolamento dos amigos 

• Abandono de atividades sociais  

• Incapacidade para lidar com problemas do dia-a-dia ou stress 

• Mudanças no apetite sexual 

• Mudanças no apetite 

• Letargia penetrante 

 

Se observaram algum destes sinais no vosso cônjuge e avaliaram que é mais do que 

embirração vossa ou idiossincrasia, mesmo na dúvida, discutam as vossas observações com 

o vosso cônjuge e sugiram-lhes que falem com o seu médico ou com um conselheiro. Isto 

deve ser feito de forma gentil sem criticismo ou agressividade. Transtornos de saúde mental 

nem sempre se podem prevenir, mas ao buscar avaliação e tratamento, que deve incluir 

terapia ou outra forma de aconselhamento, podem prevenir que uma condição já 

existente venha a piorar. 

 

FATORES DE RISCO PARA A SAÚDE MENTAL 

Os transtornos mentais são condições de saúde que afetam a forma como a pessoa pensa, 

sente e age. Algumas pessoas podem ter predisposição para ter uma doença mental. Os 

fatores de risco para desenvolver transtornos de saúde mental incluem os seguintes: 

 

• Historial familiar de doença mental 

• Abuso ou negligência na infância  

• Experiências traumáticas como agressão sexual ou combate militar  

• Ter tido uma doença mental anteriormente 

• Ausência de relacionamentos saudáveis 

 

O historial de saúde da sua familia pode ser uma das melhores pistas para determinar o seu 

risco de desenvolver um transtorno de ordem mental e muitas outras doenças comuns. 

Certos transtornos mentais tendem a estar presentes nas famílias e ter um familiar próximo 

com um distúrbio mental pode significar que corre um risco maior. Muitos de nós aprendem 

a lidar, ou não, com as nossas famílias de origem. Contudo, o facto de alguém na vossa 

familia ter uma doença mental isso não quer dizer, necessariamente, que vocês vão 

desenvolver uma também. Muitos outros fatores, alguns enumerados acima, podem 

contribuir para a doença mental. 

 

 

 



DICAS PARA VIVER COM UM CÔNJUGE COM DOENÇA MENTAL  

- TRABALHEM EM EQUIPA 

Abordem o problema do vosso cônjuge como um problema do casal, em vez de como um 

problema só dele/a. Embora a pessoa diagnosticada possa ser o vosso cônjuge, isto afeta o 

vosso casamento e família. Aprendam tudo o que puderem sobre o transtorno mental que 

lhe foi diagnosticado para o compreenderem. Descubram quais são os sintomas e mostrem 

compaixão quando veem os sintomas emergirem. Falem com o vosso cônjuge e 

perguntem-lhe o que está a sentir/vivenciar. 

Viver com um cônjuge que tem uma doença mental pode ser muito frustrante mas mostrar 

compaixão vai fazer a diferença na administração de cuidados e preocupação pelo vosso 

cônjuge. Se o vosso cônjuge se sentir apoiado, pode estar mais disposto a procurar ajuda e 

permanecer no tratamento. Se o vosso cônjuge resiste à procura de ajuda, podem procurar 

terapia para vocês, para vos ajudar a lidar melhor com a doença mental. 

 

COMUNIQUEM ABERTA E HONESTAMENTE COM O VOSSO CÔNJUGE 

Estarem na mesma equipa não significa que sejam permissivos ou um tapete. Perguntem ao 

vosso cônjuge como o podem ajudar a gerir os sintomas, contudo, em última análise cabe 

ao vosso cônjuge ser responsável pelo seu próprio tratamento e bem-estar. Ouvir não quer 

dizer que passam a ser o terapeuta do vosso cônjuge; sejam apenas um cônjuge que apoia 

e ama e continuem a encorajar e a apoiá-lo na sua terapia e/ou tratamento. 

Quando o vosso cônjuge faz algo que vos magoa, mesmo sem querer, falem com ele/a 

sobre isso mais tarde. Trabalhem no vosso relacionamento como fariam normalmente se 

não houvesse uma doença mental envolvida. Afirmem as coisas positivas no vosso cônjuge 

e no vosso casamento; façam coisas especiais juntos todos os dias. Se for adequado, 

podem fazer aconselhamento de casais com um conselheiro Cristão que vos ajude a gerir 

os desafios e também a enriquecer o vosso casamento. 

 

DEFINAM LIMITES SAUDÁVEIS 

Viver com alguém com doença mental pode criar um ambiente frágil se não forem 

estabelecidos limites saudáveis, de amor. Façam saber ao vosso cônjuge que explosões 

cruéis, más e insultuosas não vão ser toleradas. Podem dizer, “quando reages ou respondes 

desta maneira, não serei capaz de ficar na tua presença e abandonarei o 

quarto/sala/espaço.” A violência física não é aceitável em nenhumas circunstâncias e se 

isto ocorrer, pode precisar de ir para um local seguro. 

 

PROCUREM AJUDA 

Existem muitos grupos de apoio para pessoas e famílias de pessoas com doença mental, 

incluindo recursos online (ver websites nas Notas). Para além disso, muitas igrejas oferecem 

diversos pequenos grupos; se na vossa igreja local não existir, discutam a possibilidade de 

começarem um com o vosso pastor. Podem ficar surpreendidos por descobrir que outros 

membros estão a lidar com um cônjuge ou outro membro da família que tenha um 

transtorno de saúde mental. Conforme mencionado antes, também poderão querer 

procurar terapia para vocês. Encorajamos-vos a procurarem um conselheiro de saúde 

mental Cristão que partilhe os vossos valores sobre fé e casamento. 

 

PRATIQUEM O AUTO-CUIDADO 

Uma das coisas mais importantes que podem fazer quando vivem com alguém com 

doença mental é praticar o autocuidado. Devem fazer da vossa saúde mental uma 



prioridade, caso contrário, vão entrar em declínio, assim como a relação. É muito fácil ter 

um esgotamento quando se vive com um cônjuge que sofre de doença mental. 

Estabelecer uma rotina diária que inclui oração, meditar na palavra de Deus, ler palavras 

positivas e fazer exercício. Passar tempo sem o seu cônjuge e a socializar com outros 

membros da família e amigos periodicamente também é vital. Para qualquer 

relacionamento ser saudável deve haver um bom equilíbrio na união, e uma oportunidade 

de desenvolver atividades e interesses que lhe trazem alegria. Quando cuida da sua própria 

saúde—física, mental, social e espiritual, consegue ser um cônjuge que apoia e se envolve 

mais. 

 

ESPERANÇA PARA OS CÔNJUGES 

Apesar de algumas estatísticas assustadoras, muitos casamentos têm sobrevivido a viver 

com um cônjuge ou membro da família com doença mental. As boas notícias são que mais 

pessoas se estão a abrir em relação aos desafios da sua saúde mental, e mais se tem escrito 

publicamente sobre os efeitos da doença mental. Devido ao aumento do número de 

crianças, adolescentes e adultos com doenças mentais, esta passou a ser designada como 

uma crise de saúde pública do século 21. 

Por um lado, embora muitas pessoas continuem a não reconhecer a doença mental como 

uma condição de saúde genuína, outros poderão estar inclinados a dizer de alguém que se 

comporta de forma estranha— “aquela pessoa é bipolar, ou o meu cônjuge tem 

depressão.” A verdade é que a maioria das pessoas não reconheceria facilmente sinais de 

doença mental; o facto do seu cônjuge ou filho estarem por vezes mais temperamentais 

não significa necessariamente que são bipolares. O que é importante é identificar se um 

cônjuge, filho ou outro ente querido se comporta de forma errática e imprevisível de forma 

consistente, criando grande tensão e instabilidade na família. Quando identificam tais 

disrupções, é crítico procurar ajuda de um conselheiro profissional, psicólogo ou psiquiatra. 

Para muitos Cristãos, buscar ajuda de um especialista em saúde mental parece impensável. 

Contudo, considerem que se tivessem uma dor de dentes, não tentariam arrancar o dente 

sozinhos. Ou se tiverem um braço partido, não tentariam pôr o gesso por vossa conta e 

risco? Em ambos os casos, buscaríamos a ajuda de um especialista—um dentista ou um 

cirurgião ortopédico. A doença mental não é diferente das outras doenças e requer um 

diagnóstico e tratamento adequado. Se um dente infetado ou um braço partido forem 

deixados sem cuidados, isto leva a problemas acrescidos. O mesmo é verdade para a 

doença mental; é uma condição médica diagnosticável. 

Uma intervenção precoce, um diagnóstico apropriado e tratamento são os primeiros passos 

essenciais na gestão de uma doença mental. Enquanto cônjuge ou cuidador que presta 

apoio, eduque-se o mais que puder sobre a condição da pessoa. Os cônjuges e familiares 

também devem desenvolver estratégias de superação e planos de segurança para a 

pessoa com a doença e restante família. Alguém que tem uma depressão clínica, 

ansiedade ou já tentou o suicídio e sobreviveu pode demorar semanas ou mesmo meses 

até a medicação, terapia e outras intervenções consigam reduzir os sintomas e os 

sentimentos suicidas. Empatia, bondade e apoio de entes queridos são parte valiosa do seu 

tratamento. Claro que, isto pode ser extremamente difícil para os familiares que estão 

confusos, assustados e zangados. Aprender a lidar com o comportamento da pessoa que 

está mentalmente doente e com as suas próprias reações a esse comportamento, muitas 

vezes requer aconselhamento para o cônjuge e para o resto da família. 

A fé em Deus é uma imensa vantagem para os Cristãos que vivem com um parente 

mentalmente doente. Estudos recentes afirmaram que a fé da pessoa desempenha um 

papel vital no que diz respeito a ajudar alguém nesta situação a lidar com os desafios da 



sua vida—incluindo ajudar familiares a lidar com o stress a cuidar de um parente com 

doença mental. Contudo, esta fé deve ser intrínseca em vez de extrínseca (Pargament, 

2001), ou seja, a pessoa deve genuinamente acreditar no que alega crer— “O que também 

aprendestes, e recebestes, e ouvistes, e vistes em mim, isso fazei; e o Deus de paz será 

convosco. “ Filipenses 4:9 
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O IMPACTO DO ABUSO SEXUAL 

NAS CRIANÇAS  

POR ALINA BALTAZAR 
PhD, MSW, LMSW, CFLE, CCTP-I, CCTP-F é Professora na Escola de Serviço Social e Diretora Coassociada do Instituto de Prevenção 

de Dependências na Universidade de Andrews, e também psicoterapeuta que trata doenças mentais nas crianças/adolescentes e 

famílias em Berrien Springs, MI, EUA. 

 

OS TEXTOS 

“Eis que os filhos são herança do Senhor, e o fruto do ventre o seu galardão.” 

Salmos 127:3 

 

“E disse: Em verdade vos digo que, se não vos converterdes e não vos fizerdes como 

meninos, de modo algum entrareis no reino dos céus. Portanto, aquele que se tornar 

humilde como este menino, esse é o maior no reino dos céus. E qualquer que receber em 

meu nome um menino, tal como este, a mim me recebe. Mas, qualquer que escandalizar 

um destes pequeninos, que creem em mim, melhor lhe fora que se lhe pendurasse ao 

pescoço uma mó de azenha, e se submergisse na profundeza do mar.” Mateus 18:3-6 

 

DECLARAÇÃO DE PROPÓSITO 

O objetivo deste seminário é analisar o impacto do abuso sexual nas crianças, possíveis 

causas, como reconhecê-lo nas crianças, proteger as crianças de serem molestadas e 

onde conseguir tratamento para crianças que foram molestadas sexualmente. Este 

seminário assenta numa perspetiva bíblica. 

 

MATERIAIS NECESSÁRIOS 

Laptop, PowerPoint software, e um projetor. Este seminário provavelmente terá a duração 

de 1h-1h30. 

 

SONDAGEM 

Quantos de vocês conhecem pessoalmente alguém que foi molestado sexualmente 

quando era criança/adolescente, ou alguém que agrediu sexualmente uma 

criança/adolescente? 

 

INTRODUÇÃO 

As crianças são um dom especial de Deus à humanidade como mencionado em Salmos 

127:3. Jesus diz-nos que devíamos ser mais como as criancinhas na sua humildade, 

inocência e dependência (Mateus 18:3). As crianças são completamente dependentes dos 

adultos para cuidarem das suas necessidades básicas e para proverem amor e orientação. 

Os seus cérebros levam vários anos para se desenvolverem não só para poderem cuidar 

das suas necessidades, mas para terem a capacidade de funcionamento executivo de 

saberem como o seu comportamento presente impacta o seu futuro. O cérebro humano 

não está completamente maduro até a metade da casa dos 20. Um ambiente estável e 

acolhedor é essencial para as crianças se tornarem membros contribuidores saudáveis para 

a sociedade. Há muitas formas de o pecado ferir o desenvolvimento de uma criança. Uma 

das mais devastadoras é a agressão sexual. 



Infelizmente, o pecado sexual é uma forma comum que o diabo deseja usar para ferir a 

criação de Deus e o nosso relacionamento com Ele. Existem múltiplos versículos a encorajar 

a pureza sexual e contra a imoralidade sexual. Nos tempos modernos, a expressão sexual é 

considerada um comportamento positivo e não prejudicial, mas até indivíduos seculares e 

cientistas sabem dos efeitos nefastos que o abuso sexual tem nas crianças. Devido às 

elevadas expectativas para o comportamento sexual entre os Cristãos, a imoralidade 

sexual, especialmente no que diz respeito às crianças, carrega um grande estigma. Por isso, 

é importante abordar este tópico no contexto da igreja. 

 

ESTATÍSTICAS 

De acordo com os Centros de Controlo e Prevenção de Doenças (2022), o abuso sexual de 

crianças era um problema de saúde público significativo. O abuso sexual de uma Criança 

inclui o envolvimento de uma criança (pessoa com menos de 18 anos de idade) em algum 

tipo de atividade sexual que viola as leis ou expectativas culturais que a criança não 

compreende inteiramente, não consentiu ou é incapaz ao nível do desenvolvimento de 

consentir. O que pode aparentar ser um relacionamento “consensual” entre uma 

adolescente de 16 anos e um rapaz de 21 anos de idade é abuso sexual de acordo com 

estes parâmetros. Aquilo que um adulto pode considerar um comportamento sexual 

voluntário de uma criança para consigo, se usado intencionalmente para estimular 

sexualmente esse adulto, também é abuso sexual. As crianças, frequentemente, não 

compreendem que o abuso ocorreu ou nunca reportam o abuso sexual por medo do 

estigma ou represálias por isso estas estimativas podem ser baixas. As estimativas poderão 

varia rem diferentes estudos e estados, mas no geral as pesquisas concluem que: 

 

• 1 em cada 4 mulheres e 1 em cada 6 homens nos EUA vão passar por uma agressão 

sexual antes dos 18 anos. 

• 91% dos perpetradores são pessoas conhecidas da criança (amigos e familiares) 

• Este abuso não impacta apenas a Criança e a familia, mas também a sociedade 

com um fardo económico para vida de pelo menos $9.3 bilhões desde 2015. 

 

PERGUNTA PARA DEBATE 

Estas estatísticas assustam-no/a ou pensa que não vai acontecer com o/a seu/sua filho/a? 

 

O IMPACTO DO ABUSO SEXUAL EM CRIANÇAS/ADOLESCENTES  

De todas as experiências adversas que uma Criança pode ter na infância, o abuso sexual é 

a mais prejudicial devido ao impacto que tem no desenvolvimento da criança, a longo-

prazo. De acordo com o CDC (2022), o abuso sexual impacta 

crianças/adolescentes/adultos de múltiplas formas. 

 

COMPORTAMENTAL 

Mais propenso a usar e abusar de substâncias, incluindo opioides, participar de 

comportamentos sexuais de risco (múltiplos parceiros sexuais ou sexo desprotegido), e mais 

propenso a perpetrar violência sexual. 

 

EMOCIONAL 

Taxas mais elevadas de depressão, suicídio e Stress-Pós-traumático (PTSD). Mais 

probabilidades de, mais tarde, serem vítimas. Mulheres que passaram por abuso sexual na 

infância são 2-13 mais propensas a vivenciar agressão sexual e correm o dobro do risco de 

serem alvo de violência doméstica na vida adulta. 



 

FÍSICO 

Elevadas taxas de infeções sexuais transmissíveis, lesões físicas e condições crónicas mais 

tarde na vida (doença cardíaca, obesidade e cancro). 

 

ESPIRITUAL 

Uma vez que vasta maioria das agressões sexuais são cometidas por adultos de confiança, 

isto pode impactar a noção da Criança quanto a um Pai Celestial amoroso. Para além 

disto, a Criança pode perguntar-se como é que um Deus de amor pode ter permitido que o 

abuso tenha acontecido ou porque não o/a salvou de um lar abusivo. Jesus sabia como 

magoar uma criança pode ter efeitos devastadores quando disse, “E qualquer que 

escandalizar um destes pequeninos que creem em mim, melhor lhe fora que lhe pusessem 

ao pescoço uma mó de atafona, e que fosse lançado no mar.” Marcos 9:42. 

 

PERGUNTA PARA DEBATE 

Aqueles de entre vós que conhecem alguém que foi abusado sexualmente quando 

criança/adolescente, como é que isso os impactou? 

 

Faça um ponto de situação junto dos participantes por esta altura. Tomar consciência do 

mal que o abuso sexual faz a uma Criança pode afetar os que são mais sensíveis 

emocionalmente e especialmente os que passaram, eles próprios, por traumas emocionais 

na infância. Vai querer reconhecer isto e assegurar-lhes que todas estas consequências não 

se verificam em todas as vítimas e que há esperança e restabelecimento para aqueles que 

sofrem. 

 

RECONHECER A AGRESSÃO SEXUAL EM CRIANÇAS/ADOLESCENTES  

As crianças exploram naturalmente a sua sexualidade e partes reprodutoras quando estão 

a desenvolver-se, especialmente na altura do desfralde, e depois na puberdade. Quando 

as crianças deixam de usar fraldas, parecem ficar subitamente conscientes de que existe 

uma parte do corpo que não tinham percebido que estava ali e que tem uma função 

relacionada com o ir à casa de banho e que lhes dá certas sensações quando tocada. 

Como resultado, as crianças podem tocar-se mais ou expor-se para obter uma reação. Isto 

pode prolongar-se até aos anos em que iniciam o ensino básico em que começam a 

interagir com os seus pares. As crianças reparam, sim, nas reações dos adultos a estes 

comportamentos. Por vezes gostam da atenção que recebem por causa destes 

comportamentos problemáticos. Estes são sinais de um desenvolvimento normal na infância 

e não sintomas de abuso sexual. Claro que, as crianças precisam, sim, de serem ensinadas a 

estabelecer limites em relação às suas partes reprodutoras, mas não devem sentir-se 

horrorizadas com partes do seu corpo com base nas reações dos adultos. Os pais são 

encorajados a ensinar aos seus filhos a diferença entre um toque bom e um toque mau. 

As crianças tendem a entrar numa fase latente entre os 7 anos de idade e a puberdade, 

em que acontece um desenvolvimento sexual limitado. As crianças envolvem-se mais com 

os pares do mesmo sexo e focam-se mais nesses relacionamentos e na escola. Assim que as 

crianças entram na puberdade, podem notar o crescimento de mais pelos em volta dos 

seus genitais, e depois reparam em mudanças físicas que levam a novas sensações 

corporais. Esta é outra fase de curiosidade natural acerca das suas partes reprodutoras que 

podem levar a uma maior consciencialização de um interesse na sexualidade. Isto também 

faz parte de um desenvolvimento normal. 



Pode ser difícil reconhecer sinais de abuso sexual em crianças. A melhor forma é apenas 

reparar em qualquer comportamento diferente ou emoção diferente que não podem ser 

explicados por outras mudanças na vida da criança. Podem ser muito subtis porque o 

abusador é bom a esconder o que está a fazer e provavelmente ameaçou a criança caso 

esta conte a alguém. As crianças, muitas vezes, não percebem o que está a acontecer-lhes 

ou como expressar os seus medos e desconforto. Aqui estão alguns sinais de que uma 

criança pode estar a ser alvo de abuso, de acordo com a Rede Nacional contra a 

Violação, Abuso e Incesto (RAINN, 2022): 

 

Sinais físicos: 

• Infeções sexualmente transmissíveis 

• Sinais de trauma ao redor da zona genital ou sangue inexplicável nos lençóis, roupa 

interior ou outra peça de roupa  

 

Sinais comportamentais: 

• Conversa excessiva, ou conhecimento, sobre tópicos sexuais 

• Manter segredos, falar menos que o habitual  

• Não querer ficar sozinho/a com certas pessoas ou ter medo de cuidadores primários, 

especialmente se este for um comportamento novo  

• Comportamentos regressivos ou voltar a comportamentos que já tinha abandonado, 

como chuchar no dedo ou fazer xixi na cama  

• Comportamento excessivamente aquiescente 

• Comportamento sexual desapropriado para a idade da criança  

• Passar uma quantidade de tempo preocupante sozinho 

• Evitar despir-se, para trocar de roupa ou tomar banho  

 

Sinais emocionais: 

• Mudança nos hábitos alimentares 

• Mudanças de temperamento ou personalidade, como o aumento de agressividade 

• Diminuição de confiança ou de autoestima 

• Preocupações ou receios excessivos 

• Aumento de problemas de saúde inexplicáveis como dores de estômago e de cabeça  

• Perda ou diminuição do interesse na escola, atividades e amigos  

• Pesadelos ou medo de estar sozinho à noite  

• Comportamentos autodestrutivos 

 

Para os adolescentes alguns sinais são iguais, outros são diferentes. Se repararem nestes 

sinais, é melhor mencionarem as vossas preocupações ao adolescente num diálogo aberto. 

• Ganho ou perda de peso anormal  

• Padrões alimentares prejudiciais, como perda de apetite ou comer excessivamente 

• Sinais de abuso físico, como nódoas negras 

• Infeções sexualmente transmissíveis ou outros infeções genitais  

• Sinais de depressão 

• Ansiedade ou preocupação 

• Negativas na escola 

• Mudanças no autocuidado, como prestar menos atenção à higiene, aparência ou moda 

do que era costume  

• Comportamento sexual e roupa que é desapropriada, e uma mudança do 

comportamento habitual  



• Comportamento autodestrutivo 

• Expressar pensamentos sobre suicídio ou comportamento suicida  

• Consumo de álcool e/ou drogas 

 

Pode ser difícil lembrar esta lista e existem outras explicações para estes comportamentos. 

O melhor a fazer é confiarem nos vossos instintos e não ignorarem os vossos sentimentos se 

algo não vos parecer bem. O mais importante a lembrar é ouvir a criança se ele/ela disser 

que não se sente confortável ao pé de alguém ou se vos diz algo sobre um comportamento 

sexual inadequado com um adulto. Acreditem neles, protegem-nos e obtenham a ajuda 

de que precisam. A culpa não é da criança/adolescente, mesmo que ele/ela tenha 

escolhido ter ficado sozinho/a ou tenha concordado inicialmente com este 

comportamento inadequado. Foi o perpetrador que iniciou o relacionamento abusivo de 

natureza sexual. 

Sem dúvida que existe a preocupação com acusações falsas de abuso sexual contra 

alguém, mas o melhor é deixar os especialistas deslindarem isso. Existem profissionais que 

fazem formações específicas para investigar acusações de abuso sexual e que 

compreendem o desenvolvimento infantil e podem reconhecer que relatórios e sintomas se 

relacionam com o abuso. É melhor não inquirir exaustivamente a criança pois pode causar 

confusão à memória da criança que ainda não está totalmente desenvolvida. O local 

onde devem dirigir-se quando há suspeita de abuso sexual a uma criança ou adolescente 

por parte de um membro adulto da família é aos serviços locais de proteção de menores 

(CPCJ, APAV). Estas denúncias são anónimas. Se o abuso está a ser cometido por outro 

adulto, então o primeiro passo é ir à Polícia Judiciária local. Isto é feito para proteger a 

criança e outras crianças que podem ser molestadas. Os pedófilos muitas vezes vitimizam 

múltiplas crianças. 

 

FATORES DE RISCO 

Como pode alguém causar tal dano a uma criança? Podem pensar que estas pessoas são 

monstros e não frequentam a vossa igreja nem vivem na vossa comunidade. À superfície, 

muitos aparentam ser cidadãos exemplares, um bom cônjuge e pai, e até podem estar 

envolvidos na liderança da igreja. Isto faz parte da manipulação que também usada para 

preparar a criança para vitimização. Nem todos os abusadores de crianças são pedófilos e 

nem todos os pedófilos molestam crianças. Um pedófilo é um adulto ou adolescente com 

mais idade (tipicamente com 16 anos ou mais) cujo alvo sexual preferido são crianças pré 

pubescentes (tipicamente crianças até aos 13 anos). Adolescentes de 16 anos têm de ter 

uma diferença de cinco anos entre eles e a vítima para serem considerados abusadores de 

crianças (DSM-IV, TR 2006). 

O incesto tem sido um problema nas famílias desde os tempos Bíblicos. Até Moisés escreveu 

sobre isto em Levítico 18:6, “Nenhum homem se chegará a qualquer parente da sua carne, 

para descobrir a sua nudez. Eu sou o Senhor”. Deus devia saber o dano que o incesto 

provoca nas famílias. O relacionamento incestuoso mais comum é o de um pai com a filha 

ou de um padrasto com a enteada. Pesquisas identificaram alguns fatores de risco para o 

incesto pai-filha (Stroebel, 2013): 

 

• Abuso físico ou verbal na família  

• Famílias que aceitam a nudez entre pai-filha  

• Famílias em que a mãe nunca beija ou abraça a filha  

• Famílias com um adulto do sexo masculino que não é o pai biológico das crianças 

(padrasto ou namorado da mãe) 



 

A sociedade está mais desperta para o abuso sexual que pode acontecer por parte do 

clero da igreja. Este abuso acontece, mesmo nas igrejas Adventistas do Sétimo Dia. Alguns 

estudos identificaram padrões de abuso sexual por parte do clero, incluindo dados 

demográficos dos que estão tipicamente envolvidos no abuso. Frawley- O’Dea (2004) 

relatou que muitos alegados abusadores sexuais na Igreja Católica eram padres 

recentemente investidos que se focavam no ministério junto dos jovens, algo que também é 

comum nas igrejas protestantes. Desenvolviam amizades com os jovens, muitas vezes 

rapazes pré-adolescentes ou adolescentes. Pouco a pouco os relacionamentos tornavam-

se físicos—e depois o padre introduzia atividade sexual no relacionamento. Numa análise 

detalhada da situação, a equipa de investigação da John Jay College (2011) descobriu 

que—à semelhança dos abusadores sexuais de crianças que não são do clero—existiam 

certas vulnerabilidades naqueles que cometiam estes atos. Os perpetradores tinham uma 

congruência emocional com crianças e adolescentes. 

A congruência emocional é um adulto identificar-se excessivamente e conectar-se 

emocionalmente com crianças (John Jay College, 2011). Esta congruência está envolvida 

na iniciação e manutenção de ofensas sexuais contra crianças e jovens adolescentes 

porque as crianças e jovens reagem de forma positive ao relacionamento e sentem que 

encontraram um adulto que os compreende. 

Os abusadores são muitas vezes solitários, vivem um grande stress no trabalho e nas suas 

mentes, neutralizaram a sua atividade sexual intencional. A dissonância cognitiva também 

pode ocorrer, forçando o abusador a debater-se com a imagem que tem de si próprio 

sobre ser “uma boa pessoa,” tendo, contudo, cometido um ato depravado. O resultado 

desta luta é, frequentemente, racionalizar o comportamento, focando-se no positive da 

relação compensando o preço do abuso, assim diminuindo sentimentos de 

responsabilidade, culpa e vergonha (Finkelhor, 1984). Na verdade, estão a preparar a vítima 

e a esforçar-se bastante para assegurar oportunidade para o abuso sexual. O 

desenvolvimento de um forte laço emocional, até de confiança com a pessoa de 

autoridade, é muitas das vezes parte essencial da iniciação e continuidade do abuso 

sexual, reduzindo a probabilidade de denúncia. Muitas vezes, a vítima passa a ser 

“aparentemente” um participante voluntário e anos mais tarde podem sentir que são tão 

“culpados” quanto o abusador, levando a vítima a ficar insegura quando ao facto de ter 

sido ou abusada (Doyle, 2003). 

Embora o abusador seja a causa do abuso, existem fatores de risco conhecidos para as 

crianças. 

De acordo com pesquisas, foram identificados certos padrões: 

• Crianças cujos pai(s) não estão a trabalhar 

• Crianças que vivem em pobreza 

• Crianças que vivem em áreas rurais (Sedlack, et al., 2010) 

• Crianças que testemunham ou são vítimas de outros crimes (Finkelhor, et al., 2010) 

• Os perpetradores procuram crianças passivas que são quietas, perturbadas e solitárias 

que vêm de famílias disfuncionais ou que têm apenas um progenitor presente (Elliott, et al., 

1995). 

• Crianças que confiam facilmente, de modo que o perpetrador consiga desenvolver um 

relacionamento de confiança com a criança antes de ocorrer o abuso (De Bellis, et al, 

2011). Isto pode incluir construir um relacionamento com a familia também (Elliott et al., 

1995). 

 

 



PERGUNTA PARA APLICAÇÃO 

O que diriam a uma menina de 12 anos que acredita que cometeu adultério porque não 

conseguiu afastar o marido da sua prima que a forçou sexualmente? Tem medo de contar 

à sua mãe porque pensa que o padrasto já não gosta muito dela e agora vai pensar que 

ela é uma pecadora. 

 

PROTEGER AS CRIANÇAS DO ABUSO SEXUAL  

Nem todas as crianças que são abusadas encaixam nos critérios de risco, pode acontecer 

a qualquer criança. Não há nenhuma forma infalível de proteger todas as crianças, mas há 

passos que podem ser dados para diminuir o risco, de acordo com o RAINN (2022). 

 

• Mostrem interesse na vida quotidiana da criança  

• Conheçam as pessoas da vida dela  

• Escolham os cuidadores criteriosamente 

• Falem sobre o assunto. Quando existem notícias e histórias sobre este tópico, que são uma 

oportunidade de educar o vosso filho/a e ajudá-lo/a a compreender. 

• Conheçam os sinais de alarme 

• Ensinem as crianças a definir limites 

• Ensinem as crianças a falar dos seus corpos ao conhecerem os nomes das suas partes 

reprodutoras para que possam comunicar quando há algo de errado. 

• Façam saber ao vosso filho/a que estão disponíveis e preparados para falar sobre o que 

quer que seja que os incomoda e depois assegurem-se de que o fazem para mostrarem 

que o disseram com intenção. 

• Assegurem-se de que eles sabem que não ficarão metidos em sarilhos. Os perpetradores 

muitas vezes ameaçam a criança para que ela sinta que a culpa é sua. 

• Se tiverem preocupados, tentem usar perguntas em aberto para os encorajar a falar, 

como “Queres contar uma coisa que tenha acontecido hoje?”  

 

Embora ter adultos que se preocupam com a vida da criança possa ajudar com a 

resiliência, precisa de existir a consciência de como proteger os nossos filhos de serem 

molestados por adultos. Famílias, vizinhança, escolas e igrejas são os principais locais para 

estes relacionamentos se desenvolverem. Devido a esse risco de desenvolvimento de 

congruência emocional que podem levar a um relacionamento sexual entre um adulto e 

um jovem, precisa de haver limites em que não haja tempo excessivo a sós ou interações 

que não seriam apropriadas se mais pessoas estivessem por perto. Os adultos precisam de 

ter relacionamentos com outros adultos para apoio emocional de modo que não se virem 

para as crianças para preencher essa necessidade que pode transformar-se num 

relacionamento sexual. Adultos que tenham sido diagnosticados ou que saibam que têm 

pedofilia devem afastar-se de crianças para proteção de ambos. 

Pesquisas identificaram seis recomendações para prevenir o abuso sexual infantil ao nível 

da comunidade: (1) tolerância zero ao abuso sexual infantil, (2) envolvimento da 

comunidade na prevenção e deteção, (3) formação na identificação de potenciais 

abusadores, (4) apoio a vítimas de abuso sexual na infância, (5) proteger os que defendem 

as vítimas de assédio, e (6) comunidades de igreja que liguem a rejeição do abuso sexual 

de crianças a valores religiosos (Pulido, et al., 2021). 

 

PERGUNTA PARA APLICAÇÃO 

O que podem fazer para aumentar a segurança dos vossos filhos e das crianças da vossa 

vida? 



 

PROCURAR AJUDA 

Os pais debatem-se com muita culpa quando se apercebem que o seu filho ou filha foi 

molestado/a sexualmente. Proteger a criança é uma das principais responsabilidades dos 

pais, mas não podemos impedir todos os males. Os danos infligidos à criança irão variar, 

dependendo de quão jovem era, durante quanto tempo sucedeu, do tipo de abuso que 

ocorreu, do papel que o abusador tinha na vida da criança, e do apoio prestado pelos 

adultos. Os adultos deveriam estar atentos aos sintomas problemáticos enumerados acima 

e procurar ajuda para a Criança de um conselheiro formado na área dos traumas e que 

trabalhe com crianças que tenham sido abusadas. Uma criança/adolescente pode não se 

conectar bem com o terapeuta. Estejam abertos a tentar diversos conselheiros até a 

criança estar confortável. O aconselhamento pode parecer que não ajuda muito à 

primeira vista, especialmente se a criança oferecer resistência. Assim que estas crianças 

atingem a idade adulta, muitas vezes veem os terapeutas como um recurso a usar apenas 

quando estiverem prontos para sarar dos traumas de infância. Aconselhamento familiar 

também pode ajudar a abordar qualquer conflito que tenha levado a, ou que tenham 

acontecido depois do abuso. 

Existe ajuda para que as igrejas protejam as crianças uma vez que os perpetradores 

frequentemente se aproveitam do relacionamento de confiança que pais e crianças têm 

com os voluntários da igreja ou líderes dos vários ministérios. O End it Now é um recurso 

maravilhoso da Igreja Adventista do Sétimo Dia. O website inclui informação sobre proteção 

de menores, políticas de avaliação de voluntários, o que podem os pastores fazer, 

informação sobre má conduta sexual por parte do clero, como os líderes espirituais podem 

manter limites saudáveis, e como lidar com predadores sexuais dentro da igreja. 

 

CONCLUSÃO 

Quando Deus criou o homem e a mulher, Ele começou com um relacionamento baseado 

em amor e confiança mútuos. Esse relacionamento foi concebido para ser a base de uma 

familia feliz, estável onde todos os membros são tratados com dignidade e valor. É 

esperado que os pais protejam e cuidem dos filhos. 

A Bíblia condena veementemente o abuso sexual de crianças. É uma traição ao plano 

original de Deus. Quando se tira partido da confiança e esse relacionamento com a figura 

de autoridade causa dano à criança, não só fere a criança, mas distorce a sua visão de 

um Deus de amor. Jesus sabia disto por isso usou uma linguagem forte para condenar 

qualquer pessoa que cause dano a uma criança. 

O maligno nada mais quer do que prejudicar os filhos de Deus e ferir as famílias. O pecado 

sexual é uma ferramenta habitualmente usada. A Bíblia dá orientações claras que definem 

padrões, mas quando esses padrões não são honrados, pode existir um estigma que 

impede as crianças e as famílias de obterem a ajuda de que necessitam. Fiquemos alerta 

quanto aos nossos filhos e falemos quando existem preocupações. 

 

EXERCÍCIO 

Como podemos ultrapassar o estigma de falar sobre o abuso sexual de crianças? 

 

RECURSOS ABUSO SEXUAL 

 

CPCJ  (Comissão Nacional de Promoção dos Direitos de Crianças e Jovens) 

Linha Crianças em Perigo 96 123 11 11 

 



APAV (Associação Portuguesa de Apoio à Vítima) 

21 358 7900 

 

Polícia Judiciária 

Número da Sede 

211 967 000 

 

Quebrar o Silêncio 

(associação sem fins lucrativos de apoio especializado a homens e rapazes sobreviventes 

de violência e abuso sexual) 

910 846 589 

apoio@quebrarosilencio.pt 

 

DECLARAÇÃO OFICIAL SOBRE ABUSO SEXUAL DE CRIANÇAS:  

http://centrowhite.org.br/declaracao-sobre-o-abuso-sexual-infantil/ 

 

SUICÍDIO 

SOS VOZ AMIGA 

Horário: Diariamente das 15:30 às 00:30 

Contacto Telefónico: 213 544 545 | 912 802 669 | 963 524 660 
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MOLDAR A VISÃO QUE OS SEUS 

FILHOS TÊM DO MUNDO ATRAVÉS 

DO EXEMPLO, ENSINAMENTOS E 

MINISTÉRIO 

POR JOSEPH KIDDER E KATELYN CAMPBELL WEAKLEY 

 

OS TEXTOS 

“Em tudo te dá por exemplo de boas obras; na doutrina mostra incorrupção, gravidade, 

sinceridade.” Tito 2:7 

 

“Porque o Filho do homem também não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua 

vida em resgate de muitos.” Marcos 10:45 

 

“NA FAMÍLIA, OS PAIS E MÃES DEVEM SEMPRE APRESENTAR AOS FILHOS O EXEMPLO QUE DESEJAM SEJA 

IMITADO. DEVEM MANIFESTAR UM PARA COM O OUTRO TERNO RESPEITO NA PALAVRA, NO OLHAR E 

NA AÇÃO. DEVEM TORNAR MANIFESTO QUE O ESPÍRITO SANTO OS ESTÁ CONTROLANDO, 

REPRESENTANDO ANTE OS FILHOS O CARÁTER DE JESUS CRISTO. FORTE É O PODER DA IMITAÇÃO; E NA 

INFÂNCIA E NA JUVENTUDE, QUANDO ESSA FACULDADE É MUITO ATIVA, DEVE SER APRESENTADO AOS 

JOVENS UM MODELO PERFEITO. OS FILHOS DEVEM TER CONFIANÇA NOS PAIS, E ASSIM RECEBER AS 

LIÇÕES QUE ESTES LHES VIEREM A INCULCAR.” ELLEN WHITE1 

 

INTRODUÇÃO E PROPÓSITO 

As lições que uma mãe e um pai podem demostrar, quer intencionalmente quer sem querer 

impactam significativamente a criança. Nos Recursos dos Ministérios da Família de 2022, Eu 

Irei com a Minha Família: Resiliência Familiar2, encontra-se o artigo sobre como 

relacionamentos de amor fazem a diferença no desenvolvimento de uma visão Bíblica do 

mundo por parte da criança. Neste seminário, vamos discutir um caminho de Educação 

com três facetas que tem a capacidade, através do poder do Espírito Santo, de formar a 

visão que o vosso filho tem do mundo através dos ensinamentos da Escritura. A primeira e 

mais penetrante via de educação é o exemplo, que oferece constantes ensinos indiretos à 

medida que a criança observa e vê os pais. A segunda via é a educação direta dada 

através de ensinamentos baseados no quotidiano. A terceira via é ministrando juntamente 

com o vosso filho ou filha, uma oportunidade prática para educar. Ensinando os vossos filhos 

através destas três vias, podem ajudá-los a desenvolver uma visão Bíblica do mundo. 

 

A visão do mundo é a forma como vemos as nossas vidas: os nossos pressupostos acerca do 

mundo e as nossas respostas às questões mais profundas da vida.3  

Quem sou eu? Porque estou aqui? De onde venho? Para onde vou? 

O que é real? O que é certo e errado? Quem é Deus? 

Todas estas questões, e mais, são respondidas pela visão do mundo que a Criança 

desenvolve, moldando a sua perspetiva e pressupostos básicos. Nenhuma decisão é 

tomada sem uma visão do mundo. As nossas visões do mundo são formadas através de 



várias influências nas nossas vidas. Enquanto Cristãos, buscamos ter uma visão Bíblica do 

mundo. Uma visão Bíblica do mundo é uma forma de pensar baseada nas Escrituras que 

nos ajuda a ver e a interpretar o mundo que nos rodeia através de uma compreensão 

Bíblica. Para tomar decisões positivas, saudáveis, a Criança precisa de uma visão Bíblica do 

mundo positiva. 

 

DISCUSSÃO DE GRUPO 

Em grupos de 4-5, discutam o que significa ter uma visão bíblica do mundo versus uma visão 

secular do mundo? Discutam os desafios que enfrentam enquanto Cristãos e enquanto pais 

ao tentarem transmitir esta visão do mundo aos vossos filhos. 

 

DAR O EXEMPLO COMO CRISTO 

“Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e 

glorifiquem a vosso Pai, que está nos céus.” (Mateus 5:16). A luz que refletimos aos nossos 

filhos vai direcioná-los à Fonte de toda a luz, o que significa que as ações que escolhemos 

ter têm o potencial de ensinar-lhes acerca de Deus. 

Se não assumem a vossa fé, os vossos filhos também não vão assumir. Os crentes mais 

comprometidos são os que transferem a crença à geração seguinte. Vern Bengtson denota 

que os pais que são ativos em viver a sua fé produzem filhos que têm mais probabilidades 

de permanecerem comprometidos com Cristo. Contudo, “se os próprios pais não estão 

envolvidos em atividades religiosas, se as suas ações não são consistentes com o que 

pregam, os filhos raramente se sentem motivados a seguir as pegadas dos pais.”4 Cristãos 

que são fracos na sua fé provavelmente irão educar filhos que também serão fracos na fé. 

Por conseguinte, os pais precisam de demonstrar valores consagrados nas suas próprias 

vidas, caso contrário, as lições que ensinariam seriam apenas palavras vazias. Quando Jesus 

ministrou na terra, as Suas palavras eram sempre apoiadas pelo Seu comportamento: a 

forma como se conectava com os outros, como reagia às circunstâncias e simplesmente a 

forma como vivia a Sua vida. Esta forma de ensinar não-verbal explícita é tão importante 

como as lições intencionais que ensinam aos vossos filhos.5 É ao verem o vosso 

comportamento que os vossos filhos aprendem o que é certo e o que é errado. 

O apóstolo Paulo escreve ao seu jovem prodígio Timóteo, “Ninguém despreze a tua 

mocidade; mas sê o exemplo dos fiéis, na palavra, no trato, no amor, no espírito, na fé, na 

pureza.” (1 Timóteo 4:12). Existem 5 aspetos chave para darmos o exemplo que Paulo toca 

neste único versículo, e embora esteja a falar com um jovem, é importante que estes 

princípios sejam demonstrados por pais, avós e cuidadores de todas as idades aos seus 

filhos, netos, etc. 

Discurso: “Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para 

promover a edificação, para que dê graça aos que a ouvem.” (Efésios 4:29). Nossa 

conversação deve ser bondosa e útil aos outros, elevando-nos uns aos outros e não 

destruindo-nos uns aos outros. O que faz a diferença é o que dizemos e como o dizemos. Ao 

comunicarmos com outros, façamo-lo com amor. Os vossos filhos vão ver e aprender que 

esta é a forma cristã de nos envolvermos com outras pessoas.  

Conduta: “Portanto, quer comais quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo 

para glória de Deus.” (1 Coríntios 10:31). Mantenham Deus e o Seu reino ao centro da vossa 

mente ao longo do dia. Desde aos livros que leem até às vossas reações quando alguém se 

atravessa à vossa frente no trânsito, tenham uma conduta que não é deste mundo. O 

comportamento que os vossos filhos observam em vocês irá guiá-los no seu próprio 

comportamento e vai ensiná-los sobre o que é apropriado para um seguidor de Cristo.  



Amor: “Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros.” 

(João 13:35). O amor devia ser a base para tudo o que dizem e fazem. Demonstrar um amor 

sacrificial e altruísta pelos outros e por Deus vai dar aos vossos filhos uma ideia do que é o 

amor celestial do Pai. Amem os outros bem e os vossos filhos farão o mesmo. 

Fé: “Para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de 

Deus.” (1 Coríntios 2:5). Coloquem a vossa confiança no Pai celestial. Quando os tempos 

são difíceis, voltem-se para Deus e demonstrem a vossa fé aos vossos filhos. Se a vossa 

reação é colocar a vossa fé em Deus, os vossos filhos irão aprender que Ele é digno de 

confiança, e em breve o vosso filho e a vossa filha porão a sua confiança em Deus de 

forma natural também. 

Pureza: “Todos os caminhos do homem são puros aos seus olhos, mas o Senhor pesa o 

espírito.” (Provérbios 16:2). Sintonizem-se com as intenções do vosso coração. Consagrem-se 

inteiramente a Deus e permitam que Ele vos purifique das vossas tendências pecaminosas. 

À medida que Deus trabalha no vosso interior, Ele vai purificar-vos e dar aos vossos filhos 

uma melhor imagem da vida que Ele deseja dar-nos. 

Os vossos filhos estão sempre a ver e a ouvir, observando tudo quanto vocês dizem e fazem. 

São vocês que lhes dão pistas sobre o que é certo e errado, mesmo quando vocês não 

estão a dizê-lo explicitamente. Orem a Deus para que Ele trabalhe na vossa vida para que, 

à medida que se aproximam Dele, os vossos filhos sejam atraídos para mais perto também. 

 

DEBATE DE GRUPO 

Individualmente, pensem nos vossos pais, guardiões ou outros adultos que admirem, e no 

que conseguem recordar a partir da observação das suas ações. As suas palavras 

condiziam com as suas ações? Reflitam em como o seu compromisso com Deus, versos que 

partilharam ou como a sua falta de compromisso influenciou a visão que vocês têm do 

mundo. Que exemplos dos vossos pais gostariam de manter para os vossos filhos e o que 

gostariam de descartar? 

 

ENSINAR CONFORME AS INSTRUÇÕES DE DEUS 

Quando os Israelitas estavam a vaguear no deserto, o Senhor deu-lhes um mandamento em 

relação a uma educação 24/7 para os seus filhos. Este mandamento, conhecido como a 

Shema (ש  ׁ  traduzido literalmente como “ouvir”), tem sido memorizado por todos os ,עמ

Israelitas fiéis ao longo dos tempos, e seria uma ideia sábia da nossa parte segui-lo hoje. 

 

“Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de 

todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todas as tuas forças. E estas palavras, que 

hoje te ordeno, estarão no teu coração; E as ensinarás a teus filhos e delas falarás 

assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te. Também 

as atarás por sinal na tua mão, e te serão por frontais entre os teus olhos. E as escreverás nos 

umbrais de tua casa, e nas tuas portas.” (Deuteronómio 6:4-9). 

 

Uma implicação chave da Shema é a experiência contínua que é educar uma criança. O 

Senhor instrui os pais a ensinar os seus filhos sobre Ele em todos os momentos—da manhã até 

à noite, em casa e de viagem, em toda a oportunidade que existe. O amor de Deus por nós 

e o nosso amor poe Ele deve estar continuamente nos nossos lábios, e passado aos nossos 

filhos. Este sentimento ecoa quer através do Velho quer do Novo Testamento: 

Salmos 78:2-4: “Abrirei a minha boca numa parábola; falarei enigmas da antiguidade. Os 

quais temos ouvido e sabido, e nossos pais no-los têm contado. Não os encobriremos aos 



seus filhos, mostrando à geração futura os louvores do Senhor, assim como a sua força e as 

maravilhas que fez.” 

Provérbios 22:6: “Educa a criança no caminho em que deve andar; e até quando 

envelhecer não se desviará dele.” 

Efésios 6:4: “E vós, pais, não provoqueis à ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina e 

admoestação do Senhor.” 

2 Timóteo 1:5: “Trazendo à memória a fé não fingida que em ti há, a qual habitou primeiro 

em tua avó Loide, e em tua mãe Eunice, e estou certo de que também habita em ti.” 

Através dos fiéis ensinamentos de Loide e Eunice, o jovem pregador Timóteo foi educado 

para ensinar a inúmeros outros sobre Deus. 

Como é possível que os pais passem todo o seu tempo a ensinar os seus filhos? Quando 

começamos a olhar através das lentes da instrução diária, conseguimos ver lições sobre 

Deus em todas as nossas experiências do quotidiano. 

Claro que, as Escrituras podem ser usadas para instruir os nossos filhos. A Shema relembra-

nos de escrever e conhecer os conceitos da Palavra de Deus. A história e os eventos atuais 

à nossa volta também podem ser oportunidades de instrução. Podemos apontar a forma 

como Deus se faz presente e se envolve com o mundo hoje. A natureza também pode ser 

um meio significativo de ensinar aos nossos filhos sobre Deus. Os salmos estão cheios de 

exemplos de formas de ligar a criação ao Criador. 

 

“Ó Senhor, quão variadas são as tuas obras! Todas as coisas fizeste com sabedoria; cheia 

está a terra das tuas riquezas. Assim é este mar grande e muito espaçoso, onde há seres 

sem número, animais pequenos e grandes.” (Salmos 104:24-25). 

 

À medida que a vossa familia passa pelas experiências da vida em conjunto, quer estejam 

no carro a caminho da escola ou em contemplação à beira do Grand Canyon, vejam que 

ligações a Deus podem encontrar. Que lições morais podem ser aprendidas? Como podem 

sentir a presença de Deus na vossa vida? Que aspetos do caráter de Deus podem ser 

vistos? Orem para que Deus abra os vossos olhos para verem as lições que podem tirar da 

vida quotidiana, e depois simplesmente partilhem com os vossos filhos. Façam-lhes 

perguntas sobre o que eles veem e experienciam. Perguntem-lhes como isso está ligado ao 

que eles conhecem de Deus e da Bíblia. Ao ganharem prática neste tipo de conversas com 

os vossos filhos, gradualmente isto passará a integrar a vossa rotina diária, e os vossos filhos 

vão participar avidamente. 

 

ENSINAR COM RELEVÂNCIA 

Tomás e Tabita são pais de três rapazes. São intencionais na leitura da Bíblia com eles e até 

os encorajam a memorizar versos das Escrituras. Aqui, o Tomás exemplifica como as 

Escrituras estão a ajudar a formar a visão que o seu filho mais velho, Lukas, tem do mundo, 

que tinha quatro anos à altura que esta história aconteceu: 

“Temos estado a ler o livro de Êxodo, mas na noite passada o Lukas ficou acordado um 

pouco mais tempo do que o Philip, por isso decidimos suspender a leitura do capítulo 

seguinte e lemos antes uma das histórias de 2 Reis que o Lukas ouviu recentemente na Your 

Story Hour. Isto fazia parte da história: ‘E sucedeu que, indo eles andando e falando, eis que 

um carro de fogo, com cavalos de fogo, os separou um do outro; e Elias subiu ao céu num 

redemoinho.’ 2 Reis 2:11. Claro que eu não tinha pensado no que acontece no fim do 

capítulo depois de Eliseu ficar com o manto de Elias, e depois de sarar as águas de Jericó: 

‘Então subiu dali a Betel; e, subindo ele pelo caminho, uns meninos saíram da cidade, e 

zombavam dele, e diziam-lhe: Sobe, calvo; sobe, calvo! E, virando-se ele para trás, os viu, e 



os amaldiçoou no nome do Senhor; então duas ursas saíram do bosque, e despedaçaram 

quarenta e dois daqueles meninos. E dali foi para o monte Carmelo de onde voltou para 

Samaria.’ 2 Reis 2:23-25. 

Quando acabámos de ler, perguntei ao Lukas, ‘Então, o que achas?’ E ele começou 

imediatamente a falar sobre a charrete, e de Elias a subir ao Céu. Depois, direcionei a 

conversa para a parte sobre os ursos e os rapazes. ‘Porque é que aquilo aconteceu? O que 

estavam eles a fazer?’ perguntei. ‘Estavam a fazer pouco de Elias, por ele ter ido para o 

Céu, respondeu o Lukas. 

“Era evidente, dado o que se seguiu, que o Lukas não ytinha qualquer problema com a 

história, e eu tinha indagado por algum tempo que impacto o aprender versos Bíblicos tinha 

nas crianças e como molda a sua visão do mundo. Por isso, depois dele se levantar, eu fiz-

lhe a seguinte pergunta: ‘Lukas, de todos os versos Bíblicos que já aprendemos, qual te faz 

pensar que o que aconteceu nesta era OK?’ Ele ficou ali alguns segundos. Depois olhou 

para mim e disse, ‘Não faria justiça o Juiz de toda a terra?’ Génesis 18:25.’ 

 

“Quer eu, quer a Tabita ficámos boquiabertos. Eu sei que há muitas coisas que ele não 

entende, e o que entende é obviamente processado à luz dos seus 4 anos de idade. Mas 

ele fez a ligação! Ele sabia que Deus é justo. E isso ajudou quando ele ouviu uma história 

que muitos de nós, provavelmente, questionaríamos.”7 

O Lukas viu as Escrituras na sua totalidade. Para interpretar a história em 2 Reis, ele foi a 

Génesis 18:25. Isto mostra-nos como é importante estarmos impregnados com a Palavra de 

Deus e de orientarmos os nossos filhos a estarem cheios dessa Palavra e serem guiados por 

ela. Com as Escrituras no coração dos nossos meninos e meninos, Podemos direcioná-los a 

interpretar e compreender o que quer que encontrem na vida com relevância e 

praticidade. 

 

DEBATE DE GRUPO 

Discutam a experiência da Tabita, do Tomás e do Lukas. Que impacto é que aprender 

versos Bíblicos teve no Lukas, e como é que isso moldou a sua visão do mundo? 

 

MINISTRAR SOB A DIREÇÃO DO ESPÍRITO SANTO  

Muitos encontraram inúmeros benefícios em se envolverem no serviço: é uma atividade 

saudável para aprender e crescer.8 Separar tempo para envolver toda a família no 

ministério pode ser uma experiência poderosa e espiritualmente formativa para os vossos 

filhos. Ellen White escreveu no livro Serviço Cristão, “O CULTO VERDADEIRO CONSISTE EM 

TRABALHAR JUNTAMENTE COM CRISTO. ORAÇÕES, EXORTAÇÕES, E CONVERSAS SÃO FRUTOS 

BARATOS, QUE FREQUENTEMENTE SÃO ACRESCENTADOS; MAS OS FRUTOS QUE SE MANIFESTAM EM 

BOAS OBRAS, EM CUIDAR DOS NECESSITADOS, DOS ÓRFÃOS E DAS VIÚVAS, SÃO FRUTOS GENUÍNOS, E 

CRESCEM NATURALMENTE NUMA ÁRVORE BOA.”9  

Os valores e lições ensinados em casa são melhor cimentados através da ação. Para além 

disto, nós Cristãos somos chamados a servir através da direção do Espírito Santo. Gálatas 

5:13b diz, “mas servi-vos uns aos outros pelo amor,” e Romanos 12:11 relembra-nos que este 

serviço a Deus deveria ser feito de forma apaixonada e com zelo. Esta atitude de serviço 

deve ser passada aos nossos filhos, especialmente porque lhes ensina sobre o Deus a quem 

servimos. 

Quando os meus dois filhos ainda eram bastante pequenos, a nossa família deu início a 

uma tradição de Natal. A minha familia tinha vindo a orar sobre como exercer o ministério 

em conjunto, e certo Natal sentimos que o Espírito Santo nos dirigiu a determinado projeto. 



A cada Dezembro, a nossa igreja participou num programa Angel Tree. Foi trazida uma 

árvore de Natal para a igreja e esta foi coberta com etiquetas com os nomes de famílias 

necessitadas. Todos os anos, a nossa familia de quatro selecionava outra familia da árvore, 

e saíamos para lhes comprar presentes. Os meus filhos embrulhavam cheios de entusiasmo 

estes presentes, e trazíamo-los com orgulho para a Igreja para que fossem oferecidos à 

família que tínhamos selecionado. Esta foi uma forma fácil e divertida de envolver os meus 

filhos no serviço, e desenvolveu neles um coração de serviço e cuidado pelos mais 

necessitados. 

Ellen White escreve, “AS CRIANÇAS DEVEM SER EDUCADAS DE TAL MANEIRA QUE SIMPATIZEM COM 

OS IDOSOS E ENFERMOS, E DESEJEM ALIVIAR OS SOFRIMENTOS DOS POBRES E OPRIMIDOS. DEVE-SE-

LHES ENSINAR A SEREM DILIGENTES NO TRABALHO MISSIONÁRIO; E, DESDE TENRA IDADE, INCULCAR-LHES 

A ABNEGAÇÃO, O SACRIFÍCIO PELO BEM DOS OUTROS E O PROGRESSO DA CAUSA DE CRISTO, PARA 

QUE POSSAM SER COLABORADORES DE DEUS.”10 

As crianças prosperam no ministério quando lhes é dada uma oportunidade apropriada 

para praticar os valores Cristãos que aprendem. Não só isto dá ao vosso filho ou filha uma 

oportunidade de desenvolver a sua fé, mas também pode ajudar outros com a sua fé. 

Cheri Fuller escreve, “NÃO LHES DIGAM PARA ESPERAR ATÉ SEREM CRESCIDOS PARA QUE DEUS OS 

USE. DESCUBRAM COMO É PARTILHAREM DEUS JUNTOS, PARA QUE ELES TENHAM ALGUMAS 

EXPERIÊNCIAS MEMORÁVEIS.”11 Deixe o seu filho desfrutar da experiência de ministrarem juntos. 

Irá desenvolvê-lo grandemente na sua caminhada com Deus. 

 

DEBATE DE GRUPO 

Partilhem exemplos da vossa vida quando os seus pais, ou vocês enquanto pais foram 

intencionais em ensinar aos vossos filhos a partir das experiências do quotidiano. (Nota: 

Lembrem-se, nem todas as experiências de vida são úteis, relevantes e apropriadas para 

partilharem com os vossos filhos. Assegurem-se que avaliam o valor da experiência de vida 

que vão partilhar, se é apropriada e se vai ser útil ou causar mais dano.) 

 

OS EFEITOS DE DAR O EXEMPLO, ENSINAR E MINISTRAR 

Ellen White escreve, “DEVEIS INSTRUIR, ADVERTIR E ACONSELHAR, LEMBRANDO-VOS SEMPRE DE QUE 

VOSSO OLHAR, VOSSAS PALAVRAS E AÇÕES TÊM UMA INFLUÊNCIA DIRETA SOBRE O RUMO FUTURO DE 

VOSSOS QUERIDOS. VOSSA OBRA NÃO VISA UMA BELA FORMA SOBRE A TELA, OU BURILÁ-LA NO 

MÁRMORE, MAS IMPRIMIR A IMAGEM DIVINA NA ALMA HUMANA”12 É o desejo e mandamento de 

Deus que as mães e pais formem os filhos para seguirem a Cristo. Tudo o que é feito—cada 

palavra e ação— deve estar centrado em Cristo, demonstrando uma visão Bíblica do 

mundo às jovens mentes. 

Em Génesis 18:19, Deus fala de Abraão, dizendo, “Porque eu o tenho conhecido, e sei que 

ele há de ordenar a seus filhos e à sua casa depois dele, para que guardem o caminho do 

Senhor, para agir com justiça…” Isto é o que os pais são chamados a fazer: educar e instruir 

os seus filhos nos caminhos do Senhor. Como diz o autor Craig Hill, “SE OS PAIS NÃO FIZEREM 

MAIS NADA NESTA TERRA EM RELAÇÃO AOS FILHOS, A ÚNICA COISA QUE DEUS IDEALIZOU QUE FIZESSEM 

É CERTIFICAREM-SE QUE SÃO AGENTES DE REVELAÇÃO DA IDENTIDADE DIVINA E DESTINO AOS SEUS 

FILHOS…”13 

O melhor exemplo que poderíamos encontrar de mãe que deixou um legado de fé usando 

todas as ferramentas que discutimos é o de uma mulher chamada Susanna Wesley. Muitas 

pessoas conhecem John e Charles Wesley, duas figuras proeminentes no Cristianismo 

conhecidos por fazerem música, por pregarem e terem fundado o Metodismo. Mas poucos 



conhecem a sua mãe, Susanna. A Susanna deu à luz 19 crianças, embora só 10 tenham 

sobrevivido. Ela levou o cuidado pelos seus filhos muito a sério e consagra-se à sua 

educação e amadurecimento. Embora o marido, Samuel, estivesse frequentemente longe 

de casa quer para pregar ou para passar tempo na prisão por dívidas, era Susanna que 

educava os filhos para seguirem a Cristo. 

Deu a todos os seus filhos, rapazes e raparigas, uma educação rigorosa. Todos os seus filhos 

aprenderam a ler até aos 5 anos, e todos aprenderam Latim e Grego. O mais 

impressionante, contudo, foi como Susanna instilou a espiritualidade na vida quotidiana. 

Punha de parte duas horas por dia para o seu tempo pessoal com Deus, por isso os seus 

filhos cresceram a ver o quão importante era o relacionamento com Deus. Quando a igreja 

local parecia estar moribunda, a Susanna convidou as pessoas a virem à sua casa onde 

conduzia o culto familiar. Como resultado começou a haver mais pessoas a frequentar as 

suas reuniões do que a ir à igreja! Os seus filhos participavam no culto com a sua mãe—

para eles, era simplesmente uma forma de vida na família. Antes de se deitar, todas as 

noites, a Susanna passava uma hora individualmente com cada filho, todas as noites um 

filho/filha diferente.14 

Através do seu exemplo, ministério, ensinamentos e amor Susanna Wesley educou os seus 

filhos para serem fortes na sua fé. O impacto que ela teve neles enquanto crianças 

continuou a prosperar dentro deles ao tornarem-se adultos e muito depois disso. Este 

impacto até se estendeu à Cristandade no geral, especialmente através do contributo dos 

seus filhos Charles e John Wesley. A influência que os pais têm nos seus filhos pode ser 

inacreditável. Iniciando-os numa trajetória direcionada a Jesus, os pais estabelecem nos 

filhos a base para que mantenham uma visão Bíblica do mundo e um relacionamento 

íntimo com o Seu Salvador para o resto das suas vidas. 

Isto é o que significa deixar um legado de fé. Susanna Wesley, Eunice (mãe de Timóteo) e 

Loide (avó de Timóteo), e o próprio Paulo são claros exemplos do tipo de legado que pode 

ser criado quando somos intencionais a moldar a visão que os nossos filhos têm do mundo. 

As decisões que tomamos para ajudar a moldar a sua visão do mundo podem ter efeitos 

eternos. Que o legado que deixamos possa ser um que aponta os nossos filhos e mesmo 

outros a Cristo muito depois de já cá não estarmos. 

 

“Educa a criança no caminho em que deve andar; e até quando envelhecer não se 

desviará dele.” (Provérbios 22:6). 

 

DEBATE DE GRUPO 

De forma independente, com o seu cônjuge ou em pequenos grupos, discutam e orem 

sobre o seguinte: 

1. Discutam o que significa moldar a visão que os vossos filhos constroem do mundo através 

do exemplo, ensino e ministério. 

2. Pensem nas vossas atitudes, educação direta e experiências que planeiam que 

eduquem e impactem as vidas e visão dos vossos filhos. De que formas podem ser mais 

intencionais na transferência das vossas crenças para os vossos filhos? 

3. Pensem em dois projetos evangelísticos em que podem envolver a vossa família para 

porem em prática os valores Cristãos que são importantes para vocês? Acrescentem-nos 

hoje ao vosso calendário! 
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