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A cada manhã, ao despertar, e até o fi nal do dia, temos 

ao nosso lado uma agenda que nos ajuda a organizar 

nossas atividades e tarefas.

Esta “agenda” serve de apoio para não nos perdermos 

nas tarefas diárias, para mantermos o foco no que é impor-

tante dentro dos propósitos estabelecidos. 

A minha, para o dia de hoje, não deve estar muito di-

ferente da sua, repleta de itens. Há tarefas rotineiras e ur-

gentes, sem falar nas que aparecem pelo meio do caminho. 

Também temos aquelas atividades que estão em “verme-

lho”, gritando a palavra “imprescindível” para nós.  

Bom, correrias à parte, vamos agora à Bíblia. Ela nos diz 

que Deus, ao executar a obra da criação, tinha um propósi-

to para cada criatura. Adão e Eva foram criados à Sua ima-

gem e semelhança. Isto signifi ca que Seu objetivo para eles 

era que refl etissem, espelhassem o caráter do Pai.

Amiga, Deus confi ou a mim e a você estas mesmas res-

ponsabilidades. Ele conta conosco, hoje, para refl etirmos 

Seu caráter onde quer que estivermos e em qualquer con-

tato que fi zermos. Que todos os itens da sua agenda, nesse 

dia, sejam eles urgentes ou não, sirvam para abençoar a 

vida de outras pessoas, sirvam para render ao Seu criador a 

honra que Lhe é devida.

Medite neste tema enquanto lê esta edição da revista 

AFAM.

Boa leitura! 
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intencional

©
 C

ar
lo

s 
Sa

nt
a 

| F
ot

ol
ia

É só aceitar a 
água que Ele 

quer dar...

É só aceitar a “ “
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Ela era uma pessoa alheia a assun-
tos religiosos. Suas preocupa-
ções eram consigo mesma e não 

faltavam motivos para isso. Carregava 
uma lista enorme de problemas, e alguns 
deles eram tão pesados que a tornaram 
amarga e a empurraram para uma situa-
ção de isolamento das pessoas.

O que menos queria, era outros 
apontando seus erros, erros que ela co-
nhecia muito bem e que a incomoda-
vam diariamente.

Assim era a sua vida. O dia todo. 
Todos os dias. E continuou assim, 
até que um dia ela teve um encontro 
com Jesus. O ponto de contato partiu 
do Mestre e foi através de um simples 
pedido: “Dá-me de beber” (João 4:7). 
Foi o sufi ciente para mudar o rumo de 
sua vida.

As pessoas na cidade estranharam: 
“O que aconteceu com você? Não te-
mos lembrança de vê-la abordando a 
gente. Você não é de puxar conversa. 
Onde está seu cântaro? E a água?”

Ela responde: “Eu não sei de cânta-
ro e nem da água, talvez fi caram lá no 
poço de Jacó. Mas encontrei algo mui-
to mais importante do que cântaro e 
água. Mais importante que minha vida 
cheia de problemas.”

De apática e egocêntrica, aque-
la mulher se transformou em uma 
“Mensageira de Esperança”, resultado 
de um encontro que teve com Jesus. 
Muitos vivem assim, hoje. A lista de 
problemas só aumenta e o slogan passa 
a ser: “Cada um para si, e Deus para 
todos”. Eu tenho que me preocupar co-
migo, e cada um se vire como puder. 
É assim que funciona e continuará 
sendo assim, a não ser que Jesus entre 
nessa história.

Eu não vou perguntar se você tem 
problemas, porque todos têm proble-
mas. Mesmo aqueles que aparentam 
não tê-los. Mesmo os bonitos, ricos, 
bem casados e bem empregados. A per-
gunta que quero lhe fazer é: Suas in-

tenções e energias têm sido direcionadas apenas para você e seus 
problemas? Seu cântaro tem pesado tanto que não sobra tempo 
nem energia para mais nada?

Jesus quer mudar isso. É só você permitir. É só aceitar a água 
que Ele quer dar. E de egoísta e preocupada apenas consigo mes-
ma e seus problemas, você vai se transformar numa “Mensageira 
de Esperança”. E isso não será algo casual, será uma decisão inten-
cional. Será o desejo de criar oportunidades de testemunhar onde 
elas não aparecem automaticamente.

Desafi o você a ser uma “Missionária Intencional”. Ou, em ou-
tras palavras, uma “Mensageira de Esperança”.

Pastor Maurício Lima
Presidente da União Sudeste Brasileira

Dicas para ser uma 
“Missionária Intencional”

1 |  Ter um encontro diário com Jesus. De preferência 
no primeiro momento do seu dia.

2 |  Identifi car algumas pessoas (3 a 5) próximas
 e que você deseja ver no céu, mas que ainda
 não aceitaram a Jesus de forma correta.

3 |  Estabelecer algumas ações envolvendo essas pessoas:
 »  Defi nir um período para isso (6, 10, 12 meses, etc).
 »  Começar a orar diariamente por essas pessoas.
 »  Fazer contato e mencionar sua decisão de orar 

por elas.
 » Dar-lhes um livro missionário.
 »  Convidá-las para um programa especial na igreja.
 »  Oferecer-lhes um Estudo Bíblico. Ideias: Ir à casa 

dessas pessoas uma vez por semana; convidá-las 
para participarem da Classe Bíblica na Igreja; 
convidá-las para participarem de um PG.

 »  Acompanhá-las durante todo o período estabele-
cido ou mais, se necessário.

 »  Ao longo dos estudos fazer convites para que as 
pessoas tomem decisões ao lado de Jesus.

4 |  Convidar as pessoas que tomaram sua decisão e 
foram batizadas a participarem de um novo ciclo 
desses com você.  
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“A coluna de nuvem, de dia, e a coluna de fogo, de noite, 
nunca se afastaram do povo de Israel.” Êxodo 13:22

Quando você vai sair e não vai estar acompanhado dos seus pais, quais são as recomendações mais 
frequentes feitas por eles? Normalmente são coisas do tipo: “escove os dentes, agasalhe-se bem, 
coma direito, procure ajudar as pessoas, não fi que acordado até tarde, não esqueça de ler sua Bíblia”. 
É assim mesmo, quando a gente ama, a gente cuida e quer o melhor.

Assim foi com o povo de Deus quando saiu do Egito em direção à terra prometida. Lembra da 
história? Caíram as dez pragas e o Faraó deixou os hebreus irem embora. Depois disso, o povo teve 
que atravessar um deserto. Nestas regiões é quente durante o dia e frio à noite, além disso, ocorrem 
tempestades de areia e raramente chove.

O ser humano não foi feito para viver nestas condições. Sabendo disso, afi nal Deus é o criador de 
todas as coisas, Ele providenciou alguns cuidados especiais para Seus fi lhos durante aquela viagem.

A Bíblia diz que Deus os guiava e ia adiante deles. De dia Ele ia como uma nuvem, mostrando o caminho 
e protegendo do forte calor; e de noite Ele ia como uma coluna de fogo, guiando e protegendo do frio.

E você, já sentiu na pele alguma demonstração do cuidado de Deus por você? Se ainda não tinha 
parado para pensar nisso, pense agora. Deus colocou em sua vida pessoas que amam e cuidam de você. 
Deus providencia diariamente água, alimento, roupas e toda uma estrutura para que você viva e se 
desenvolva. Ele ainda fornece o sol e a chuva para que os alimentos cresçam. Deu pra você uma mente 
clara e inteligente, deu a capacidade de aprender. Ele envia um anjo especialmente escolhido para estar 
ao seu lado. O fato de você abrir os olhos e respirar a cada manhã é demonstração do amor de Deus. 
Enfi m, nesta folha de papel não vai caber toda a lista das coisas que Deus faz por você a cada dia.

Talvez agora você esteja pensando em coisas que acontecem que não se parecem muito com presentes 
de Deus, fatos ruins, acontecimentos tristes que acontecem na vida de todos nós. Lembre-se que o plano 
de Deus para o ser humano era de felicidade eterna. Se coisas ruins acontecem, não são planejadas 
por Ele e, ainda assim, Ele as transforma, de alguma maneira, em bênção na nossa vida.

Gaste um tempinho, agora, e nas linhas abaixo dê sequência a esta lista de amor que começamos ali 
em cima. Escreva tudo de bom que Deus tem lhe dado todos os dias e assim, você vai ver
que até os problemas irão parecer bem menores:

Márcia Ebinger, jornalista.A
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Márcia Ebinger, jornalista.Márcia Ebinger, jornalista.
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Para crianças



Testemunhando
“Vós sois as Minhas testemunhas”

(Isaías 43:10)
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23h30, e um inverno diferente também, o sol começa a brilhar às 10h 
da manhã e às 15h30 já se põe. Agora sim chegou a hora de uma nova e 
grande adaptação.

Uma das regiões de Punta Arenas se chama Fim do Mundo e lá tudo é 
muito caro. O salário do meu esposo não é su� ciente por isso fui em busca 
de trabalho na minha área. Infelizmente recebi a triste notícia de que 
não poderia exercer minha pro� ssão aqui, precisaria validar o meu título 
nessa região. Ajoelhei-me e perguntei ao Senhor o que devia fazer, a� nal, 
como família tínhamos que ter mais uma entrada � nanceira. Naquele 
momento Deus me capacitou, foi impressionante: sem fazer curso, Ele 
me ensinou a costurar. 

Deus me mostrou que agora é o momento de trabalhar em casa para ter 
mais tempo para servi-Lo na Sua obra. Com esta atividade consigo fazer 
meu próprio horário. Deus é maravilhoso e cada dia nos capacita. Cuidamos 
de cinco igrejas na cidade de Punta Arenas, uma em Puerto Porvenir, que 
� ca a duas horas e meia de barco atravessando o estreito de Magalhães, e 
a outra na cidade de Puerto Natales, a 260km de Punta Arenas.

Deus tem um plano especial para seus � lhos. Agradeço ao nosso Senhor 
por tudo que fez e faz pela minha família. 

Elaine Margaret Lenz
Esposa do pastor Maxell J. Arias Justiniano, 

distrito de Punta Arenas – Chile.

Sou casada há 16 anos com o pas-
tor Maxell J. Arias Justiniano. 
Deus nos deu a oportunidade de 

servi-Lo em três países e cidades dife-
rentes.

Primeiro trabalhamos na Bolívia, 
depois no Brasil e atualmente no 
Chile. Foram experiências grati� can-
tes. Servindo ao Senhor no Brasil tive 
a oportunidade de realizar meu sonho 
de fazer o curso técnico em enferma-
gem, mesmo com di� culdade pois já era 
mãe de dois � lhos: Maxiane e Wilhen. 
A Maxiane tem 15 anos e atualmente 
é aluna interna do IAESC no Brasil, o 
Wilhen tem 11 anos e está na sétima 
série, no Chile.

Depois de formada comecei a exercer 
minha pro� ssão em hospitais e asilos. No 
ano de 2011 recebemos um chamado de 
Deus para trabalhar no Chile. Chegando 
a este maravilhoso país, fomos para a 
cidade de Villarrica. Após nove meses 
Deus tinha outro plano para nossa fa-
mília, queria que proclamássemos Sua 
obra em Punta Arenas, uma cidade com 

muitos desa� os: ven-
tos de até 180km 

por hora, neve, 
um verão bem 
d i ferente, 
o sol nasce 
às 3h30 da 
madrugada 

e se põe às 

Chamados inesperados
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Certa de minhas
convicções

No início do ano de 1992, conhe-
ci um rapaz na escola em que 
eu estudava próximo da minha 

casa. Estudando na mesma sala de aula, 
começamos uma amizade muito bonita. 
Eu, adventista de berço, ele, na época, 
frequentava outra denominação religio-
sa. Mesmo assim começamos a namorar. 
Porém, eu sempre pensava que de certa 
forma não estava fazendo o que era cor-
reto diante de Deus.

Também fazia parte do Clube de 
Desbravadores de minha igreja e convi-
dei meu namorado para participar des-
se ministério. Ele aceitou rapidamente. 
Logo na primeira reunião, num sábado 
à tarde, ele � cou encantado com a orga-
nização do Clube. Achou que era bem 
diferente de tudo o que já havia visto, 
permaneceu e se apaixonou.

Durante os estudos bíblicos ofereci-
dos pela classe bíblica que funcionava 
durante as reuniões de sábado, ele � cou 
interessado em conhecer melhor as ver-
dades bíblicas e o amor de Jesus. Para 
minha alegria, no ano seguinte, ele acei-
tou a Jesus como Senhor e Salvador de 
sua vida e desceu às águas do batismo 
com a certeza da salvação.

Namoramos durante três anos e ca-
samos. Após três anos de casados ele 
sentiu o chamado de Deus para se tor-
nar um pastor da Igreja Adventista do 
Sétimo Dia.

Tivemos que morar na Venezuela por 
um ano e meio, para que ele começasse o 
curso teológico. No começo, tivemos al-
gumas di� culdades com o idioma, a cul-
tura, a comida e principalmente o visto 
de estudante.

Devido a esses problemas, decidimos que ele continuaria o curso na 
Bahia, no antigo IAENE, e moramos naquele belo lugar por três mara-
vilhosos anos.

Nosso primeiro e tão esperado � lho nasceu no último ano do curso, 
e Deus sempre esteve conosco, principalmente em meio às di� culdades 
que enfrentamos no nosso dia a dia.

Nosso primeiro distrito foi em Rio Negro, que � ca no interior do 
Amazonas, onde passamos três anos. No segundo ano de ministério nasceu 
nossa linda e amada � lha, que veio completar a felicidade da nossa família.

Sinto-me muito honrada por tão valioso presente: nossos 22 anos de 
casamento e 11 de ministério levando pessoas aos pés do Salvador. Nunca 
imaginei que um dia seria esposa de pastor, mas sempre estive certa de 
minhas convicções. Mesmo no período em que meu namorado não era 
adventista, os princípios recebidos de meus pais foram muito valiosos 
para mim, e sempre acreditei que o meu Deus nunca me desampararia. 
Ele realmente jamais falhou.

Creia que o Deus do impossível é capaz de transformar a sua vida, 
assim como Ele transformou a de minha família.

Sou grata a Deus pelo privilégio de ser Sua � lha, Sua serva e esposa 
de pastor. Acredito que Ele sabe o nosso passado, o nosso presente e o 
que é melhor para o nosso futuro. É só con� ar.  

Ianny
Esposa do pastor Christian
e mãe de Calisto e Caline.
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CAJUZINHO SEM INGREDIENTES 
DE ORIGEM ANIMAL 

OU REFINADOS

Ingredientes:  
2 xícaras de amendoim torrado sem pele e sem sal
3 colheres de melado de cana
2 colheres de chocolate em pó (opcional)
Açúcar demerara ou cristal orgânico para enrolar
Amendoins para decorar

Modo de Fazer: 
Triture o amendoim no liquidifi cador. Em uma 
panela, junte todos os ingredientes (menos o açúcar) 
para cozinhar, mexendo até desgrudar. Deixe esfriar, 
enrole e passe no açúcar. Decore com um amendoim. 
Rende cerca de 40 docinhos.
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ALMÔNDEGAS DE AVEIA

Ingredientes: 
2 xícaras de aveia
1 xícara de farinha de rosca
2 ovos
Sal
Cheiro verde e orégano
2 colheres de óleo
2 colheres de queijo ralado

Modo de Fazer:
Coloque os ingredientes em uma tigela conforme 
a ordem dada, junte água aos poucos até dar para 
formar as almôndegas. Frite em pouco óleo só 
para unir a massa ou asse no forno. Faça à parte 
um molho de tomate, cebola, alho e cheiro verde 
e cozinhe aí as almôndegas por 10 a 15 minutos. 
Quando terminar o cozimento pode acrescentar 
azeitonas picadas ao molho para dar mais sabor.
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Se você nunca praticou, pelo menos já ou-
viu falar em circuito de Crossfi t, Focus 
T25, Kettlebell e Pilates, certo? Algumas 

destas novas modalidades podem ser realizadas 
em casa e por isso estão ganhando muitos adep-
tos. Vejamos o benefício das que estão na onda 
do momento.

CROSSFIT: Possui três conceitos para chegar ao 
condicionamento físico. Primeiro: o trabalho de 
10 aptidões físicas (resistência cardiorrespiratória, 
resistência muscular, força, fl exibilidade, potência, 
velocidade, coordenação, agilidade, precisão e 
equilíbrio). Segundo: a constante variação dos 
exercícios durante o programa. Terceiro: a alta 
intensidade dos exercícios, com alta, moderada 
e baixa potência.

FOCUS T25: É um treino elaborado para ser reali-
zado em 25 minutos durante cinco dias na semana 
e com dois dias de folga. No fi nal são realizados 
três minutos de alongamento. Possui três fases 
Alpha, Beta e Gama. Desde o primeiro minuto a 
pessoa é levada a um limite extremo do corpo e 
todas as partes do corpo são acionadas a traba-
lhar. A grande vantagem deste programa está na 
quase ausência de custo fi nanceiro, no tempo de 
realização e na fl exibilidade do horário e local.

KETTLEBELL: Programa com exercícios intensos e 
de curta duração, utilizando um peso em forma de 
sino ou chaleira. No Kettlebell o centro de gravidade 
do peso muda durante o movimento. Para estabili-
zar o sino e o corpo, muitos grupos musculares são 
acionados. Progressivamente ao ganho de força e 
tamanho pelos músculos, a carga é aumentada e 
as repetições dos exercícios são reduzidas.

Para estas três modalidades, o organismo re-
age de modo semelhante. Devido à mistura de 
treino aeróbico com musculação, o corpo sofre 
um desgaste físico que continua queimando ca-
lorias muitas horas depois do término do treino. 
Por serem treinos extenuantes o corpo entende 
que seus tecidos, especialmente os músculos, 
precisam ser reparados. Acontece, assim, uma 
liberação, uma descarga do hormônio do cresci-
mento, o GH, pela hipófi se. Neste processo de 
reconstrução e reparo é que ocorre a defi nição 
estética e o ganho de força/elasticidade.

PILATES: É fun-
damentado no 
conceito de con-
trole completo das 
estruturas corporais. 
Os exercícios, em sua 
maioria, são executados 
na posição deitada para 
garantir menor risco de lesão 
e melhor recuperação das 
estruturas musculares, 
ligamentares e óssea.  
O programa fortalece 
toda a musculatura corpo-
ral, especialmente a musculatura 
abdominal e paravertebral, bem 
como aumento da fl exibilidade.  
Os exercícios não são padronizados, 
pois o método segue o princípio da individuali-
dade. Devido a isso o Pilates é utilizado tanto 
para tratamento como para condicionamento.

Para quem vai iniciar o hábito de se exercitar é 
importante obter o aval médico. Fatores de risco 
como diabetes, hipertensão e doença cardiovas-
cular devem ser monitorados e a atividade física 
direcionada por um profi ssional.

Faça sempre aquecimento antes da atividade 
física. Escolha um local claro e arejado, em que 
haja total liberdade para realizar os movimentos 
necessários. Sempre que possível, exercite-se ao 
ar livre e em meio à natureza.

As duas primeiras semanas são um período 
de adaptação do corpo à atividade física. Não 
confunda o cansaço ou o desconforto muscular 
decorrido do exercício com dor causada por le-
sões. Quando se realiza uma atividade esportiva 
de modo independente o risco de lesão aumen-
ta. Então esteja atenta aos sinais que seu corpo 
apresentar como a dor aguda e o inchaço local.

O importante é praticar uma atividade que pro-
mova saúde e bem-estar. Embora tenhamos falado 
apenas de quatro modalidades, as opções são mui-
tas. Escolha aquela que ajudará você a encontrar e 
manter sua boa forma, e bom exercício! 

Lisiane Goetz
Fisioterapeuta, esposa de Paulo Roberto 

Coelho, diretor do IAJA e 
tesoureiro assistente da DSA.
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Geralmente, na busca de solu-
ções para os problemas, ima-
ginamos que somente grandes 

feitos poderão ter um resultado efi cien-
te.  Quando olhamos uma imensa mon-
tanha, por exemplo, concluímos que 
muito trabalho foi preciso para que ela 
tomasse as dimensões que possui, mas 
nos esquecemos de que ela é formada de 
pequenos grãos de areia.

Olhando o mundo sob esse ponto de 
vista, e fazendo a parte que nos cabe, 
em pouco tempo teríamos um mundo 
melhor. Mas se pensarmos que somos 
incapazes de mudar o mundo, o mundo 
permanecerá como está por muito tem-
po. Todos temos valores íntimos a explo-
rar. Todos temos condições de contribuir 
com uma parcela para a melhoria do 
mundo em que vivemos. Como pudemos 
perceber, um palito de fósforo aceso, 
é capaz de derrotar as trevas. Pode ser 
uma pequena chama, mas a sua clarida-
de é percebida à grande distância.

Jesus falou das possibilidades indivi-
duais de cada um com a recomendação 
“brilhe a vossa luz.” Assim, quando a si-
tuação se apresentar nublada em derre-
dor, podemos acender a nossa pequena 
chama e romper com a escuridão. Não 
importa a situação em que estamos co-
locados, sempre poderemos fazer algo de 
bom em benefício de todos.

Cada indivíduo é uma engrenagem 
inteligente agindo no contexto da máqui-
na social. E a máquina somente funcio-
nará em harmonia e atingirá seus objeti-
vos se todas as peças cumprirem a parte 
que lhes cabe.

Quando Jesus disse que deveríamos 
deixar nossa luz brilhar isto está total-
mente relacionado com nossas atitudes. 
Uma pessoa sem iniciativa, sem atitude 
não ilumina nem sua própria vida nem 
a de outros. Quando decidimos liberar 
nossa luz, iluminando a todos os lugares 
em que formos, isso nos colocará em po-
sição privilegiada e realmente contribui-
rá para nosso sucesso.

Muitos se escondem por trás de de-
zenas de desculpas para seus fracassos, 
mas se esquecem de olhar para sua falta 
de atitude, falta de motivação e falta de 
otimismo. É preciso liderar-se para atin-
gir às alturas da vida.  Atitude é algo que 
ninguém poderá desenvolver por você. 
É preciso liderar as atitudes ainda que 
tudo seja difícil, desestimulante e com-
plicado. A vitória virá após o último pas-
so e não após o primeiro. Uma corrida se 
defi ni quando o último passo do primei-
ro corredor é dado e não após o primeiro 
passo na largada.

É fato que a diferença entre os profi s-
sionais que são vencedores e os que são 
perdedores está extremamente relacio-
nada com as atitudes pessoais de cada 
um. Veja:

O sucesso é sempre consequência 
das atitudes. O mesmo se dá com o 
fracasso. O velho ditado popular já di-
zia: “Tudo que se planta, colhe”. Você 
não pode plantar desatenção e colher 
afeto. Não colherá conhecimento se 
não cultivar bons hábitos de estudo. 
Se plantar pouco envolvimento em 
seu serviço, colherá baixa valorização 
pessoal, profi ssional e salarial. Tudo 
é consequência das atitudes adotadas 
por cada um. 

Wélida Dancini
Psicóloga, palestrante, escritora 

e consultora de empresas. É esposa 
do pastor Edinaldo Juarez.

Quando decidimos liberar 
nossa luz, iluminando a 

todos os lugares em que 
formos, isso nos colocará 
em posição privilegiada e 
realmente contribuirá para 

nosso sucesso.
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Certo dia estava meio desanimada, pen-
sando nas coisas que queria comprar e 
não podia. Havia escolhido parar de tra-

balhar quando meus filhos nasceram e acredito 
ser este o propósito de Deus para as mães: cuidar 
de seus filhos e educá-los não só para este mun-
do, mas para eternidade. Sempre tive convicção 
deste princípio, mas meu coração às vezes ardia 
querendo comprar coisas que nosso orçamento 
não permitia. Respeitando a organização finan-
ceira de meu esposo, não ficava questionando 
muito, mas pensava em meu coração: “ah, se es-
tivesse trabalhando poderia comprar aquele sa-
pato, ou aquela cortina pro meu quarto, ou talvez 
aquele tapete, jogo de panela ou lustre”. Ficava 
vagando nesses pensamentos materiais e fúteis.

Até que um dia, após colocar meus dois 
filhos para dormir, resolvi assistir um pouco de 
TV, já que não estava com sono e meu esposo 
ainda não havia chegado das visitas pastorais. 
Passeando por entre os canais de televisão, de 
repente me deparei com um programa que nun-
ca havia visto antes: “Mulheres Ricas”. Meus 
olhos brilharam naquele momento, seria isto 
que eu estava procurando ou almejando?!
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Rica? 
Eu?
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O programa apresentava mulheres ricas, famo-
sas, poderosas, cheias de luxo e de glamour. Elas 
mostravam suas casas cheias de conforto, com qua-
dros famosos, tapetes e lustres exuberantes, mo-
bílias requintadas, closets abarrotados de roupas 
finas e caras, e sapatos de todas as cores e modelos.

A princípio, não posso negar, fiquei imensa-
mente encantada com toda aquela “riqueza”. Mas 
graças ao bom Deus aquele sentimento foi embora 
rapidamente. Comecei a observar o olhar daquelas 
mulheres, o sorriso meio forçado escondendo algo 
irreparável, um vazio sem fim. Foi aí que acordei 
do sonho imaginário e pensei: O que sobra de todo 
aquele luxo depois que elas se deitam sozinhas? A 
maioria delas não tinha marido ou filhos, outras 
tinham filhos ausentes, vidas vividas só para si mes-
mas, egoísmo, orgulho e famílias desestruturadas. 
Tudo uma grande ilusão.

O que é realmente riqueza? O que é ser rico? 
Minha mente começou a vaguear pelas trilhas do 
pensamento e então cheguei a algumas conclusões.

Ser rica? Eu? Sim! Posso garantir que sim! Já 
não precisava desejar aquele tipo de riqueza. Con-
cluí que ser rica de verdade é ter uma família que 
serve ao Senhor, é poder contemplar cada passo dos  
filhos no caminho da aprendizagem e do saber, é 
poder colocá-los pra dormir um soninho à tarde,  
é descansar por alguns instantes quando o cansaço 
aparece, é ver um sorriso em pequeninos rostos que 
chamam pela mãe, é ver a alegria e paz que eles 
sentem quando percebem que alguém de confiança 
está ali para lhes acolher.

Além de tudo isso, posso dizer que ser rica é ter 
comida sem precisar desperdiçar, sorrir e rir do fun-
do do coração, saber que se tem amigos mesmo em 
horas de aflição, ter saúde, deitar-se ao travesseiro 
e sentir uma paz inexplicável.

Mas há ainda mais do que isto. Sou rica, imen-
samente rica, pois sou filha do Criador do universo, 
o Dono de toda riqueza, não só da riqueza da terra, 
mas da riqueza da alma. 

Carol Ritter
Pedagoga e psicopedagoga, 

esposa do pastor Gerson Ritter, 
mãe de Erick e Miguel.

   fiquei imensamente encantada
com toda aquela “riqueza”...
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verdadeiro
Enquanto apresentava um estudo bíblico para um 

grupo de pessoas, um jovem fez uma declaração 
que me deixou pensativo: “Os adventistas são 

doutores em teologia, mas acho que ainda falta-lhes en-
tender o real sentido do amor”. Ao dirigir-me para casa, 
lembrei-me das palavras de outros irmãos que igualmente 
alegavam haver falta de amor na Igreja. Imediatamente 
fui à Bíblia e li o “salmo do amor” – 1 Coríntios 13 – em 
busca de uma resposta à pergunta: O que é esse amor 
que, dizem, falta-nos?

Pela enésima vez li aqueles 13 versículos tão profundos. 
Três verdades se destacaram de imediato: (1) no verso 2 é 
dito que, ainda que possuamos qualquer dom espiritual, 
muito conhecimento científi co e uma fé capaz de transpor-
tar montanhas, sem amor, de nada valem essas virtudes; 
(2) no verso 3, Paulo diz que, mesmo que distribuamos to-
dos os nossos bens aos pobres e sejamos martirizados, sem 
amor, isso tudo de nada aproveita; (3) no fi nal do capítulo, 
o apóstolo termina dizendo que o amor é maior que a fé 
e a esperança. No entanto, o que realmente me chamou 
a atenção foram os versos 4 a 7. Há muitas semelhanças 
entre eles e o fruto do Espírito de Gálatas 5:22. Vejamos:

1 Coríntios 13 – O amor: é benigno, não se por-
ta inconvenientemente, não busca os seus pró-
prios interesses, não se irrita, regozija-se na verda-
de, tudo suporta, tudo crê, tudo sofre, tudo espera.
Gálatas 5:22 – O fruto do Espírito é: benignidade, domínio 
próprio, bondade, longanimidade/mansidão, fi delidade, 
paz/domínio próprio.

O próprio amor é a virtude que encabeça a lista de 
Gálatas 5:22. E se o amor é um dos “gomos” do fruto do 
Espírito Santo, mesmo que nos esforcemos, jamais po-
deremos fabricá-lo. Não existem estratégias ou métodos 
que nos façam sentir amor pelos irmãos.

 O amor provém do Espírito de Deus. Sem comunhão 
com Deus, portanto, não pode haver amor. O correto não 
seria dizer: “A Igreja precisa de mais amor”. Nossa maior 
necessidade é a presença do Espírito Santo na vida. De 
nada adianta uma adoração “animada” por palavras de or-
dem, ou barulho; assim como de nada adianta uma sim-
patia forçada de uns pelos outros, ao convite de “vamos 
apertar a mão de quem está ao nosso lado”. A alegria do 
louvor e a simpatia entre os irmãos só existirão na medi-
da em que cada um buscar o Espírito de Deus.
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ressado pelos outros. “Caso exista no coração a divina 
harmonia da verdade e do amor, resplandecerá em palavras 
e ações” (O Lar Adventista, p. 426).

“O que era desde o princípio, o que ouvimos, o que 
vimos com os nossos olhos, o que contemplamos e as 
nossas mãos tocaram, isto proclamamos com respeito ao 
Verbo da vida” (1 João 1:1). Neste texto, o verbo “con-
templar” (Theomai) é diferente do verbo “ver” (Horao). 
Contemplar aqui signifi ca uma experiência compenetrada 
para descobrir algo ou alguém. Portanto, precisamos con-
templar a Cristo mais do que fazemos, para que o Espírito 
de Deus tome posse de nosso coração e transforme-nos a 
vida. Assim, “os pensamentos pecaminosos são afastados, 
renunciadas as más ações; o amor, a humildade e a paz 
tomam o lugar da ira, da inveja e da contenda. A alegria 
substitui a tristeza, e o semblante refl ete a luz do Céu” 
(O Desejado de Todas as Nações, p. 173). Esse é o segredo 
do verdadeiro amor. 

Michelson Borges
Jornalista, escritor e mestre em teologia, atua 

na Casa Publicadora Brasileira onde é editor da 
Revista VIDA E SAÚDE. É o administrador do blog 

criacionismo.com.br.

Muitos abandonam a Igreja alegando falta de amor por 
parte dos irmãos. Outros dizem que a Igreja é “parada”, 
“desanimada”, “morna”. Não se daria o caso de haver falta 
do fruto do Espírito em suas vidas?

Precisamos do Espírito Santo habitando o templo 
do nosso coração. Mas como fazer isso? O discípulo 
do amor nos dá a resposta. Em sua terceira carta, João 
refere-se a Gaio, exemplo de fidelidade e amor aos 
membros da Igreja, um homem que andava “na verdade” 
(verso 3). João menciona, também, Demétrio, de cuja 
vida a própria verdade dava testemunho (verso 12). 
Numa carta que trata da aplicação prática do cristianis-
mo na vida individual, João associa o amor à verdade.

Isso é evidência inquestionável de que não pode haver 
amor na desobediência deliberada aos princípios bíblicos. 
Cristo mesmo disse: “Se Me amardes, guardareis os Meus 
mandamentos” (João 14:15). Veja: amor e obediência à 
verdade, uma vez mais, de mãos dadas. A verdade sem o 
amor é fria e formal, correta mas não cativante. O amor 
sem a verdade é mal orientado e desonesto. Por isso, como 
escreveu Ellen White, “o mais forte argumento em favor 
do evangelho é um cristão que sabe amar e é amável” 
(A Ciência do Bom Viver, p. 470).

Obediência mediante a comunhão com Cristo: eis o 
segredo. Mantendo uma relação viva com Jesus, tornamo-
-nos participantes da natureza divina (1 Pedro 1:4), o que 
nos dá a capacidade de sentir um amor puro e desinte-
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E a minha bicicleta?!
Um pastor estava na frente de sua igreja conversando com os 

irmãos antes do culto, quando passou um bêbado de bicicleta, 
andando meio descontrolado. O pastor convidou-o para entrar e 
assistir ao culto. Porém, o bêbado falou:

- E a minha bicicleta?
Ao que o pastor lhe respondeu:
- Não se preocupe, deixe aqui fora que Deus irá cuidar dela.
Desta forma o bêbado aceitou o convite e entrou na igreja para 

assistir ao culto. Depois de alguns louvores, o pastor falou:
- Deus está entre nós!
Foi quando o bêbado gritou:
- Mas você não disse que Ele estaria lá fora cuidando da minha 

bicicleta?!?

A costela de Adão

Na Escola Sabatina estavam ensinando como Deus criara 
todas as coisas, inclusive os seres humanos. O Joãozinho parecia 
especialmente interessado enquanto era explicado como Eva 
havia sido criada a partir de uma costela de Adão.

Lá pelo meio da semana sua mãe o observou deitado, como 
se estivesse doente, e perguntou:

- Joãozinho, qual é o problema?
O pequenino respondeu:
- Estou sentindo muita dor do meu lado. Acho que vou ter 

uma esposa!
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