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As mudanças são uma realidade na vida da família mi-

nisterial. Quando menos esperamos estamos às voltas 

desmontando móveis, encaixotando coisas, descartando algu-

mas e guardando outras. Estou vivendo um momento como 

este, quando a estabilidade dá lugar à ansiedade. Mas, pen-

sando bem, será que preciso fi car ansiosa?

Estou iniciando uma nova caminhada sem saber o que irei 

encontrar, mas tenho total segurança de que Deus já está lá, 

mesmo antes da minha chegada. Sei que para onde quer que 

eu vá, poderei contar com Ele, abrir o meu coração e encon-

trar o Pai amoroso e Amigo fi el.

Após 15 anos de trabalho na Divisão Sul-Americana che-

gou a hora de me despedir. Foi uma inspiração conhecer cen-

tenas de esposas de pastores, com as quais tive o privilégio de 

conversar, aprender e ouvir suas histórias reconhecendo que 

Deus usa cada uma para sustentar e apoiar o ministério pas-

toral. Mulheres proativas, servidoras, líderes apaixonadas por 

Deus, pela família e pela missão. 

Neste intercâmbio de experiências fui enriquecida. Levarei 

em meu coração as lições que aprendi para, junto com vocês, 

cumprir o chamado de Deus até o último dia!

A Área Feminina da Associação Ministerial seguirá cons-

truindo unidade e motivando cada uma a empregar seus talen-

tos para fazer a diferença no lugar para onde Deus as chamar.

Tomo para mim a promessa de Deus em Josué 1:9: “Não 

fui eu que ordenei a você? Seja forte e corajosa! Não se apavo-

re nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você 

por onde você andar”.

Boa leitura! 
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Que ideias ou pensamentos lhe vêm à mente 
quando você ouve ou lê a palavra sexualidade? 
Em certa ocasião, quando convidado a escrever 

sobre este tema, o que veio de imediato à minha mente 
foi: “sexualidade é um presente de Deus”.  Para o cristão, 
quais as implicações desta afirmação? De que maneira 
devemos nos comportar ante a sexualidade? Que cui-
dados devemos ter para desfrutar da sexualidade numa 
perspectiva divina? Como é mais fácil levantar perguntas 
do que respondê-las, convido você a considerar algumas 
ponderações em busca destas respostas.

Felizmente podemos recorrer à Palavra de Deus em 
busca de respostas para nossas inquietações. Ela é a luz 
que ilumina o nosso caminho (Sl 119:105).

Biblicamente, a sexualidade é um dom concedido por 
Deus. Ela é apresentada como parte da imagem de Deus 
na humanidade (Gn 1:27), e foi planejada por Deus para 

ser uma bênção ao gênero humano (Gn 1:28). Deve ser 
exercida entre um homem e uma mulher (Gn 2:18-25; 
Hb 13:4). Deve haver respeito, fidelidade, amor e con-
sideração pelas necessidades do cônjuge (Pv 5:15-23;  
Ef 5:22-33). Estes e outros textos bíblicos comprovam 
que a sexualidade vem de Deus, faz parte de nossa vida, 
e é o resultado da combinação espiritual, física e emocio-
nal de nosso ser. 

Como cristãos devemos recordar que Deus, em Sua 
Palavra, também colocou diretrizes relacionadas a se-
xualidade. A Bíblia classifica como pecado as diferen-
tes formas de sexo, como: a prostituição, feminina ou 
masculina (Lv 19:29; Dt 23:17); o sexo pré-marital e a 
violência sexual (Dt 22:13-21, 23-29); a relação entre 
pessoas do mesmo sexo (Lv 18:22; Lv 20:13; Rm 1:26, 
27); o travestismo (Dt 22:5); o adultério ou sexo extra-
conjugal (Êx 20:14; Lv 18:20; 20:10; Dt 22:22; 1Ts 4:3-7); 

A sexualidade é um presente de Deus
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a relação sexual com animais (Lv 18:23; Lv 20:15, 16); e 
a relação com pessoas da mesma família ou crianças (Lv 
18:6-17; 20:11, 12, 14, 17, 19-21). As Escrituras também 
condenam: manter pensamentos e desejos impuros (Mt 
5:27-28; Fp 4:8); a impureza e os vícios secretos, como 
a pornografia e a masturbação (Ez 16:15-17; 1Co 6:18; 
Gl 5:19; Ef 4:19; 1Ts 4:7); o exibicionismo sensual (Ez 
16:16, 25; Pv 7:10, 11); e o assédio sexual (Gn 39:7-9; 
2Sm 13:11-13).

Em tudo isto há um chamado divino para mantermos 
integridade nos aspectos da sexualidade. “Deus requer 
que domines não só teus pensamentos mas também as 
paixões e afeições. Tua salvação depende de te gover-
nares nessas coisas”. (Ellen G. White, Mensagens aos 
Jovens, p. 75 e 76). Em meio a tentações e deslizes em 
qualquer área do comportamento sexual, lembre-se de 
que “tudo posso nAquele que me fortalece” (Fp 4:13);  

pois “os que colocam em Cristo a confiança não devem 
ficar escravizados por nenhuma tendência ou hábito he-
reditário, ou cultivado. Em lugar de ficar subjugados em 
servidão à natureza inferior, devem reger todo apetite 
e paixão. Deus não nos deixou lutar contra o mal em 
nossa própria, limitada força. Sejam quais forem nossas 
tendências herdadas ou cultivadas para o erro, podemos 
vencer mediante o poder que Ele está disposto a nos 
comunicar” (Ellen G. White, A Ciência do Bom Viver,  
p. 175, 176). 

Que Deus nos abençoe a entender este propósito e 
nos ajude a desfrutar plenamente deste presente divino, 
que é a nossa sexualidade.

Pastor Cícero Ferreira Gama, Ministerial da 
União Leste Brasileira.

A sexualidade é um presente de Deus
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Olhando para o que 
ainda não se pode ver
Faltavam apenas três meses para o Natal, aquela época em que as 

crianças costumam esperar presentes e festa. Com Cárolyn não era 
diferente. Cada vez que ela voltava da escola passava em frente a 
uma loja cheia de brinquedos que a deixavam encantada.

Certo dia, acompanhada da mãe, arriscou pedir para entrar 
apenas por alguns minutos. Mesmo sendo muito nova ela já sabia 
que seus pais não podiam pagar o preço daqueles artigos. Um 
pouco relutante a mãe concedeu o pedido da menina. Seus 
pequenos olhos nem sequer sabiam o que olhar primeiro, 
brilhavam diante das cores e das muitas opções.

“Mamãe, por favor, compre este brinquedo para mim!”, 
foi a frase que escorregou dos seus lábios. Sabiamente 
a mãe olhou para Cárolyn e disse: “Vamos fazer um 
trato para economizar dinheiro. Vamos voltar todos os 
dias para casa a pé, não iremos de ônibus. O que acha?”. 
A garotinha pensou e decidiu: “Está bem, assim teremos 
dinheiro para comprar o meu brinquedo”.

O tempo passou. Outubro, novembro, dezembro. E 
exatamente como havia sido combinado, mãe e fi lha caminharam 
todos os dias, de casa para a escola e da escola para casa, de 
segunda a sexta-feira.

Às vésperas do Natal era grande o movimento nas ruas. 
Cárolyn e sua mãe fi nalmente estavam prontas para ir ao 
“Palácio dos Brinquedos”. Entraram na loja e a menina recebeu 
a tão esperada caixa com seu liquidifi cador de brinquedo. 
A felicidade de Cárolyn era intensa!

A mãe aproveitou aquele momento para dizer uma frase que 
Cárolyn nunca esqueceu: “Filha, quero que você saiba que as 
coisas materiais, como os brinquedos, não têm valor nenhum 
diante do profundo desejo que devemos ter de estar com 
Jesus. Assim como você quis e lutou por este brinquedo 
durante três meses, quero que você tenha o desejo de 
estar ao lado de Jesus durante toda a sua vida, e lute 
para estar no céu com Ele”.

Naquele dia Cárolyn aprendeu o valor do esforço e da 
dedicação quando desejamos alguma coisa. Mas aprendeu 
algo mais importante e que ela deseja compartilhar com 
você: as coisas daqui da terra, fáceis e superfi ciais, 
acabam, mas as coisas eternas duram para 
sempre!

História real
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Testemunhando
“Vós sois as Minhas testemunhas”

(Isaías 43:10)
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Deus tem dirigido minha vida! Em junho de 2011 
me casei com um pastor e, com ele, ganhei de 
presente um fi lho de cinco anos. Senti que o 

Espírito Santo me conduziu ao estudar sobre a difícil ta-
refa de educar fi lhos e guiá-los no caminho do Senhor. 
Comprei vários livros cristãos, e entre eles o que mais 
se destacou foi o livro “Orientação à Criança”, de Ellen 
G. White. Para mim é o livro mais completo depois da 
Bíblia, no quesito educação de fi lhos. Em poucos dias termi-
nei a leitura do livro. Aliás, já estou lendo pela terceira vez!

Aprendi muito! Depois de ler todos aqueles ensina-
mentos divinos, senti o desejo de repartir aquele apren-
dizado. Pensei na possibilidade de abrirmos uma Escola 
de Pais para o distrito no bairro Kadija, na cidade de 
Vitória da Conquista-BA. Meu esposo gostou muito da 
ideia, e começamos a planejar todo o programa. Ganhei 
de uma amiga um manual com doze fascículos feito pela 
Associação Geral com o tema “Formação do Caráter 
na Infância”, baseado no livro “Orientação da Criança”. 
Como as páginas já estavam bem amareladas, resolvi di-
gitar todo o manual, separando por fascículos.

Marcamos a Escola de Pais uma vez por mês no sá-
bado à tarde. Deus nos abençoou! Foi grande a euforia, 
e a nossa felicidade de ver muitos pais se inscreverem e 
participarem ativamente deste projeto. A cada reunião 
convidávamos um pastor ou uma esposa de pastor para 
dar as palestras. Ao fi nal dos encontros aplicávamos um 
questionário com perguntas baseadas no estudo do dia.

Com o passar dos meses vimos uma mudança signifi -
cativa na forma como os pais estavam conduzindo seus 
fi lhos na igreja. Percebemos que as crianças estavam 
melhor vestidas para o culto de sábado e sentavam junti-
nho dos seus pais, com isso a igreja fi cou mais reverente. 
Nas reuniões os pais contavam experiências que estavam 
vivenciando, e trocavam ideias de como poderiam melho-
rar suas famílias. Nossa felicidade aumentou quando ou-
vimos vários pais falando do prazer que tiveram ao voltar 
a fazer o culto familiar, por muito tempo negligenciado.

Preparando a Igreja do

Percebemos com tudo isso que a igreja repensou e anali-
sou a questão do tratamento dado às crianças, em todos os 
aspectos. O Ministério da Criança daquela igreja cresceu 
e se desenvolveu, as salas das crianças foram reformadas 
e completamente decoradas e equipadas. Quanta bênção! 
Não imaginava que iria causar tão grande impacto. A par-
tir daí não paramos, o ano terminou e continuamos no ano 
seguinte, com temas voltados para os pais de fi lhos adoles-
centes. Atualmente estamos realizando mais uma etapa 
no preparo e crescimento holístico de nossas famílias.

Nós percebemos o agir de Deus, e Ele tem nos aben-
çoado com paciência e perseverança para continuarmos 
fi rmes neste propósito, afi nal de contas, as crianças de 
hoje serão a igreja de amanhã, e precisamos com a ajuda 
do Senhor, prepará-las para essa jornada. 

Neuma Gonçalves Barbosa de Lima é esposa do
Pr. Adson Lima, da cidade de Vitória da Conquista-BA.

AMANHÃ
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Sempre planejei e sonhei com coisas bem dife-
rentes das que aconteceram na minha vida. Não 
tinha planos de ser esposa de pastor, mas fui sur-

preendida pelos planos de Deus quando meu namorado 
– hoje meu marido – foi aprovado no processo seletivo 
de Teologia do IAENE. Sabia que ser esposa de pastor 
não era tarefa fácil, principalmente no que dizia respeito 
à minha profi ssão. Logo meu coração foi tomado pela 
ansiedade e insegurança em relação ao futuro. Eu tinha 
muito medo do que estava por vir e dos efeitos do minis-
tério pastoral em minha vida.

Entretanto, Deus guiou as nossas vidas de forma ma-
ravilhosa. Lembro-me quando, por ocasião das entrevis-
tas de chamado, fui questionada pelo presidente de nosso 
campo, sobre o que eu esperava do ministério. Era muito 
claro pra mim que não era eu quem deveria esperar algo 
do sagrado ofício. Eu não poderia cumprir meu papel na 
obra de Deus correndo o risco de ter expectativas erradas. 
A pergunta certa não era “o que eu esperava do ministério”, 
mas sim, “o que o ministério esperava de mim”. Tendo isso 
em mente, eu estava disposta a realizar os planos de Deus, 
mesmo que os meus próprios planos fossem frustrados.

Casamos, recebemos o chamado e fomos para o distri-
to de Sousa-PB, na Missão Nordeste. Eu sempre pensava 
em como iria exercer minha profi ssão. Estávamos em uma 
cidade pequena e tinha minhas limitações com relação 
ao mercado de trabalho. Os dias foram se passando e a 
tristeza ia tomando conta do meu coração. Orava para que 

Deus me mostrasse os desejos do Seu coração 
e aliviasse minha ansiedade. Eu tinha duas op-
ções: Tornar-me uma pessoa deprimida, ansiosa 
e triste, ou mudar de atitude entendendo que os 

planos de Deus não podem ser frustrados. Decidi 
colocar os meus sonhos e 

planos nas mãos de Deus. 
Enquanto isso me ocu-
paria em Sua causa.

Comecei a perce-
ber as difi culdades 
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que os adolescentes de nossas igrejas tinham para viver 
a fé nos dias atuais e como eles estavam ociosos no tra-
balho de Deus. Foi aí que propus em meu coração que 
iria ajudá-los. Meus pensamentos se concentraram nesse 
ministério e a ansiedade e a tristeza foram substituídas por 
ideias e orações. O objetivo era proporcionar aos adoles-
centes verdadeiras experiências com Cristo, um cristianis-
mo real e prático, torná-los discípulos e mostrar o verda-
deiro propósito de ser igreja. Iniciamos a tarefa formando 
Pequenos Grupos de adolescentes e, como resultado, eles 
agora estavam envolvidos nas duplas missionárias, ações 
sociais, visitações e na obra de salvação como um todo. 
Realizamos a primeira Celebração de Pequenos Grupos de 
Adolescentes da União Nordeste. Ali adolescentes foram 
batizados através do trabalho dos próprios adolescentes.

Entendi de forma prática o que se encontra em Salmos 
73:26 “Ainda que a minha carne e o meu coração desfa-
leçam, o Senhor é a fortaleza do meu coração e a minha 
herança para sempre”. Ainda que os meus planos fossem 
frustrados, ainda que o meu coração estivesse entriste-
cido e abatido, o Senhor é a minha herança. O Senhor 
é tudo o que eu tenho e tudo o que tenho são as Suas 
promessas. Ele realizou os Seus desejos em minha vida. 
Os sonhos que Deus tinha eram bem melhores do que os 
que eu tinha sonhado. Lancei sobre Ele minhas ansieda-
des e Ele cuidou de mim.

Mudamos de distrito e hoje o Senhor está me honran-
do de forma maravilhosa com a Sua misericórdia. Estou 
realizada com a minha profi ssão e o meu trabalho. Não 
sei os planos de Deus para o futuro, não sei qual será o 
próximo distrito, não sei se continuarei trabalhando, mas 
sei que se não for como eu planejar ou sonhar, continu-
arei confi ando e adorando. Louvo e engrandeço a Deus 
porque Ele é a minha herança para sempre! 

Thawanna Barros
Fisioterapeuta, casada com o 
pastor Diego Rafael Barros. 

mãos dEle!Optei por estar nas

©
 A

nn
a-

M
ar

i W
es

t |
 F

ot
ol

ia



Nutrição

A
F

 A
M

   
 O

ut
ub

ro
-D

ez
em

br
o 

20
15

9

TORTA DE ERVILHA SEM OVOS

Ingredientes:  
Para a massa: 
2 xícaras de leite
1 xícara de óleo
1 colher de sopa de queijo ralado
1 colher de chá de sal
1 colher de sopa de fermento em pó
2 xícaras de farinha de trigo
Para o recheio:
2 xícaras de ervilha fresca (aquela ervilha congelada)
1 cebola picada
2 dentes de alho moídos
2 tomates maduros picados
½ xícara de tomate seco picado
½ xícara de creme de leite

Modo de Fazer: 
Refogue a cebola e o alho até dourar, em seguida acres-
cente os tomates (o seco e o fresco), deixe por 5 minutos, 
desligue e misture o creme de leite. Reserve. No liqui-
difi cador bata o leite, óleo, queijo, sal, farinha de trigo e 
por último acrescente e bata levemente o fermento em 
pó. Coloque metade da massa em uma assadeira untada, 
adicione o recheio e cubra com a outra metade da massa. 
Asse em forno médio até dourar.

BOLO DE MILHO SEM GLÚTEN

Ingredientes: 
5 ovos
2 xícaras de leite
2 xícaras de fl ocão de milho
1 xícara de açúcar
1 xícara de óleo
1 pacote de coco ralado (50g)
1 pacote de queijo ralado (50g)
1 colher sopa de fermento em pó
1 xícara de goiabada (opcional)

Modo de Fazer:
Bata tudo no liquidifi cador, menos a goiabada. Coloque 
a massa em forma untada e adicione a goiabada cortada 
em cubos por cima. Asse em forno médio por aproxima-
damente 30 minutos.
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Depois de ler este artigo, você nunca mais vai olhar 
para uma banana do mesmo jeito! É verdade! 
A banana é dona de tantas características posi-

tivas que chega a ser inacreditável. Mas leia e acredite!
A banana contém três açúcares naturais - sacarose, 

frutose e glicose, combinados com fi bra. Ao comer uma 
banana você eleva sua energia de forma instantânea e 
substancial. Pesquisas provam que apenas duas bananas 
fornecem energia sufi ciente para um treino de 90 mi-
nutos extenuantes. Não é à toa que a banana é a fruta 
número um dos maiores atletas do mundo.

Mas energia não é tudo. A banana pode também nos 
ajudar a curar ou prevenir um grande número de doenças. 
Só esse aspecto já seria sufi ciente para obrigatoriamente 
adicionarmos a banana à nossa dieta diária. Acompanhe:

 Depressão e depressão sazonal: De acordo com 
recente pesquisa realizada pela MIND entre pessoas que 
sofrem de depressão, foi constatado que elas se sentiam 
melhor após terem comido uma banana. Isto porque a 
banana contém triptofano, um tipo de proteína que o 
corpo converte em seratonina, reconhecida por relaxar, 
melhorar o humor e, geralmente, fazer você se sentir 
mais feliz.

 TPM: Esqueça as pílulas, coma uma banana. A vita-
mina B6 regula os níveis de glicose no sangue, que po-
dem afetar seu humor.

 Anemia: contendo muito ferro, bananas estimulam a 
produção de hemoglobina no sangue e ajudam nos casos 
de anemia.

 Pressão Arterial: Este fruto tropical é muito rico 
em potássio, mas pobre em sódio, o que faz com que ele 
seja perfeito para combater a pressão alta. Tanto é que 
a Food and Drug Administration, nos Estados Unidos, 
permitiu que a indústria da banana ofi cialmente infor-
masse a população que, ao comer essa fruta, ela poderá 
reduzir o risco de pressão alta e infarto.

 Cérebro: 200 estudantes da escola Twickenham, na 
Inglaterra, tiveram ajuda nos exames comendo bananas 
no café da manhã, lanche e almoço em uma tentativa 
de elevar sua capacidade mental. A pesquisa mostrou 
que o elevado teor de potássio da banana, pode ajudar na 
aprendizagem, tornando os alunos mais alertas.

 Constipação: Incluir bananas na dieta pode ajudar 
a normalizar as funções intestinais, ajudando a superar 
o problema sem recorrer a laxantes. Tudo por causa do 
elevado teor de fi bra presente na fruta.

 Azia: Elas têm efeito antiácido natural no organismo, 
por isso, se você sofre de azia, experimente comer bana-
nas para aliviar.

 Enjoo matinal: Comer uma banana entre as refei-
ções ajuda a manter os níveis de açúcar no sangue eleva-
dos e evita as náuseas.

1001 utilidades
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 Picadas de mosquito: Antes de passar o creme para 
picada de inseto, experimente esfregar a zona afetada 
com a parte interna da casca da banana. Muitas pessoas 
constataram que é excelente para reduzir o inchaço e a 
irritação.

 Nervos: Bananas são ricas em vitaminas do complexo 
B que ajudam a acalmar o sistema nervoso e combater 
o excesso de peso. Além disso, estudos do Instituto de 
Psicologia, na Áustria, mostram que a pressão no tra-
balho leva à excessiva ingestão de alimentos como cho-
colates e biscoitos. Estudando cinco mil pacientes em 
hospitais, pesquisadores concluíram que os mais obesos 
eram os que mais sofriam de pressão alta e ataques de 
ansiedade. O relatório desse estudo concluiu que: para 
evitar que comamos biscoitos e doces quando estamos 
ansiosos, é necessário comer alimentos ricos em carboi-
dratos a cada duas horas, para manter níveis estáveis de 
açúcar no sangue. É aí que entra a banana.

 Úlceras: A banana é usada na dieta diária contra 
desordens intestinais pela sua textura macia e suave. É 
a única fruta crua que pode ser comida sem desgaste 
em casos de úlcera crônica. Também neutraliza a acidez 
e reduz a irritação, protegendo as paredes do estômago.

 Controle de temperatura: Muitas culturas veem 
a banana como fruta “refrescante”, que pode reduzir 
tanto a temperatura física como emocional de mulheres 
grávidas. Na Tailândia, por exemplo, as grávidas comem 
bananas para os bebês nascerem com temperatura baixa.

 Fumo: As bananas podem ajudar as pessoas que ten-
tam parar de fumar. Vitaminas A, B6 e B12, assim como 
o potássio e magnésio, ajudam o corpo a se recuperar dos 
efeitos da retirada da nicotina.

 Stress: O potássio é um mineral vital que ajuda a 
normalizar os batimentos cardíacos, levando oxigênio ao 
cérebro e regula o equilíbrio de água no corpo. Quando 
estamos estressados, nossa taxa metabólica se eleva, re-
duzindo os níveis de potássio. Esses níveis podem ser 
reequilibrados com a ajuda da banana, rica em potássio.

 Infarto: De acordo com pesquisa publicada no New 
England Journal of Medicine, comer bananas como par-
te de uma dieta regular, pode reduzir o risco de morte 
por infarto em até 40%.

 Verrugas: Os interessados em alternativas naturais 
para acabar com verrugas podem pegar um pedaço de 
casca de banana e colocá-lo com a parte de dentro sobre 
a verruga. Prenda com um esparadrapo e mantenha as-
sim por algum tempo.

A banana é um remédio natural para muitos males. 
Inspirados nela podemos até criar uma frase muito ver-
dadeira: “Uma banana por dia mantém o doutor sem 
freguesia!” 

Fonte: REVISTA FISIOBRASIL
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Mãe orgulhosa afi rma:

“Ela tem 8 anos e já 
usa salto alto

e maquiagem.”

Todas as crianças são muito bonitas. Pele de pês-
sego, nenhuma ruga ou marca de expressão, olhos 
sempre brilhantes, sorriso fácil e muita disposição 

e energia! Além disso, são puras também, nascem, é lógico, 
com a natureza do pecado, mas nascem puras, sem malícia. 

Nesse trimestre comemoramos o “Dia das Crianças”. 
E olha, vamos comemorar mesmo, porque do jeito que 

as coisas vão, logo, logo não teremos mais crianças para 
celebrar essa data! Por quê? Porque os adultos, inteligen-
tes, já formados e preparados para a vida, estão tratando 
de acabar com elas. Você pode estar perguntando: Como 
assim? É verdade que a taxa de natalidade tende a cair, 
os casais estão tendo menos fi lhos, mas daí a acabar com 
as crianças há uma boa distância.
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Não, não é a isso que me refi ro quando digo que os 
adultos estão acabando com as crianças. Eles estão aca-
bando com elas porque estão matando a infância, não 
estão permitindo que as crianças sejam crianças. Estão 
tentando “pular” essa etapa e fazer com que os pequenos 
já adquiram, cedo demais, hábitos e procedimentos de 
adultos. Pesquisando sobre este assunto, encontrei alguns 
aspectos sobre os quais precisamos refl etir um pouco:

1 Que produtos nossas crianças usam? 
O Dr. Durval Damiami, chefe da Endocrinologia 

Pediátrica do Instituto da Criança, no Hospital das 
Clínicas da Universidade de São Paulo (USP), afi rma que 
“existem relatos de casos de comunidades expostas a pro-
dutos químicos nas quais houve registro de puberdade 
precoce. Chamamos essas substâncias de endocrinedis-
ruptors (interferentes endócrinos)”. Explicando melhor, o 
que está acontecendo é o seguinte, as crianças estão sen-
do expostas a produtos químicos, encontrados em maquia-
gem, shampoos e loções, entre outros, que desorganizam 
o sistema endócrino. Pesquisas mostram que estas subs-
tâncias ativam os receptores de produção de estrógeno, o 
que pode provocar o desenvolvimento de mamas e o início 
da puberdade em meninas.

2  O que nossas crianças veem? O impacto 
nas crianças da sexualidade escancarada que se vê 

em revistas, fi lmes, Internet e na televisão, é violento. 
Alguns pesquisadores defendem que as crianças têm sido 
expostas a estímulos sexuais e, de algum modo, isso pode 
levar o cérebro a desbloquear a puberdade, que passa a 
ocorrer mais cedo. “Muitas meninas começam cedo de-
mais a usar maquiagem, batom”, diz o Dr. Durval.  “O 
estímulo visual e erógeno poderia atuar no sistema ner-
voso central e desencadear a puberdade precoce, mas isso 
não foi provado cientifi camente, são ideias”.

3  Como estamos alimentando nossas 
crianças? Estamos acompanhando, assustados, 

o problema crescente da obesidade infantil e o papel que 
isso pode ter no início da puberdade. Algumas meninas 
gordas entram na puberdade mais cedo, porque o excesso 
de células adiposas provoca a liberação do hormônio lep-
tina, que afeta o amadurecimento.

4  O que nossas crianças estão vestindo? 
O livro Orientação da Criança, na pág. 434, diz: 

“Frequentemente os pais vestem os fi lhos com roupas ex-
travagantes, com muita ostentação de ornamento e então 
admiram abertamente o efeito de seus trajes e os cumpri-
mentam por sua aparência. Esses pais insensatos se en-
cheriam de consternação se pudessem ver como Satanás 
lhes apoia os esforços e os impele para maiores loucuras”.

13

5  O que nossas crianças leem 
(se é que o fazem) e assis-

tem? No que gastam seu tempo? A psicó-
loga Mônica Flügel Hill destaca que “os 
pais protegem os fi lhos dos perigos das 
ruas, deixando-os supostamente seguros 
em casa com a televisão e a Internet fazen-
do o papel de babás. Esquecem, porém, 
que esses meios não possuem um fi ltro 
adequado e que todo o conteúdo deve ser 
controlado por eles”. Porém, ela faz uma 
ressalva interessante: “A mídia, ou seja, os 
meios de comunicação, não são os únicos 
responsáveis por essa geração de meninas 
moças. Seu peso é grande, sim, mas os es-
tímulos recebidos pela TV, por exemplo, 
são muitas vezes reforçados por pais que 
não colocam limites”.

6  O que nossas crianças can-
tam? Há pais que aplaudem quan-

do veem suas pequenas meninas, de 2 ou 
3 anos, cantando e se requebrando ao som 
de músicas nada infantis.

7  Como nossas crianças rea-
gem a tudo isso? Alguns estu-

dos vinculam a puberdade precoce ao 
aumento do risco de comportamentos au-
todestrutivos, como uso de álcool e dro-
gas, experiência sexual antecipada e de-
pressão.

Haveria mais aspectos para serem ex-
plorados, mas o espaço aqui não permite. 
Vou terminar lembrando que para uma 
criança ser saudável e feliz ela precisa 
apenas brincar, correr, pular, rir muito, 
ter amigos e a segurança do amor e da 
liderança dos pais. Só isso. Antecipar a 
fase adulta, transformar a criança em 
um adulto em miniatura, nunca fez e 
nunca fará com que uma criança seja 
completa e feliz. Pense nisso! 

Márcia Ebinger é assessora de 
comunicação na Divisão Sul-Americana

Referências: 
1 Colégio Motivo –ebooks / 

www.selecoes.com.br 
2 Orientação da Criança,Ellen White.
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Que homem e mulher são diferentes, todos nós 
já sabemos. Mulheres gostam de proximidade 
emocional, gostam de conversar, amam rece-

ber elogios, ouvir um “eu te amo” também nos faz muito 
bem, gostamos de proximidade física, expressa em cari-
nho sem intenção de sexo.

Muitas vezes nós esposas oferecemos ao marido o que 
gostaríamos de receber e por isso não o atingimos como 
gostaríamos. Na sequência você terá a oportunidade de 
aprender quatro formas de demonstrar seus sentimentos 
por seu marido, de modo que ele se sinta amado e res-
peitado.

Valorização: o homem precisa sentir-se valoriza-
do. Uma das formas mais efi cazes que a mulher pode 
demonstrar essa valorização é através do reconheci-
mento do seu trabalho em função da família e de Deus. 
Esse é um aspecto importante para a vida do homem, 
muito mais que para as mulheres. Observe homens 
que acabaram de se conhecer, uma das primeiras per-
guntas da conversa é: “você trabalha com o quê?” Essa 
simples pergunta demonstra que o trabalho é um as-
sunto de interesse masculino. Nós, mulheres, geral-
mente falhamos nesse aspecto, raramente fazemos um 
elogio em relação a isso. Lembre-se: eles precisam de 
mulheres que acreditem neles, que se orgulhem deles.
❤ Dica: coloque no material que ele usa para o trabalho 
um bilhete agradecendo por todo seu empenho em seu 
trabalho, deixe claro que você o admira pelo profi ssional 
que ele é. Você pode também enviar uma mensagem pelo 
celular. Seu marido se sentirá amado e valorizado.

Proteção e provisão: É bom saber que você tem 
alguém que protege e provê para a família o que ela pre-
cisa. Essa característica está muito ligada com a anterior, 

pois é por meio do trabalho que o homem entende es-
tar fazendo de tudo para sustentar sua família. A mu-
lher deve aprender a verbalizar sua admiração por seu 
homem, deve elogiar o compromisso que ele tem em pro-
ver e proteger sua família. Mesmo em tempos difíceis 
a esposa precisa mostrar para seu marido que acredita 
no potencial que ele tem de provedor. Também podemos 
exercer nossa função de ajudadoras, trabalhando para 
colaborar com as fi nanças, porém, apesar de nossa aju-
da, não é saudável nos tornarmos provedoras no lugar do 
homem, essa é uma responsabilidade que faz bem aos 
homens e deve ser exercida por eles. Além de ganharem 
dinheiro, também devem ser bons administradores. Os 
homens precisam pensar nos gastos, economias, investi-
mentos. Se a mulher não trabalha fora, é importante que 
ela tenha a liberdade de usar o dinheiro da família para 
se cuidar. 
❤ Dica: use frases do tipo “obrigada por você manter o 
nosso lar com o seu trabalho sem que nada venha a faltar 
para nossa família”, “me sinto segura com sua presença”. 
São elogios que podem ser feitos por você e através deles 
seu esposo compreenderá que você o ama.

Liderança: Precisamos reconhecer que o marido é o 
líder do nosso lar. Essa autoridade é bíblica e foi atribu-
ída aos homens desde o Jardim do Éden. Por isso, deve-
mos exercer a nossa função bíblica de auxiliadoras com 
felicidade. Temos que colaborar com os nossos maridos 
de forma pensante, responsável, racional e amorosa, mas 
apesar de toda nossa colaboração, eles que são os líderes 
do lar. O marido deve liderar de forma que não abuse, 
não abandone e não evite a responsabilidade. Precisa 
demonstrar em suas ações, sensibilidade, carinho, co-
municação e amabilidade para com sua esposa e fi lhos. 

4maneiras de 
demonstrar am�  
pelo marido
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Quando o homem aceita e executa as responsabilidades 
dadas por Deus, a esposa encontra espaço para ajudar em 
características que não são comuns a ele, exercendo um 
papel indispensável de auxílio.
❤ Dica: Promova harmonia em seu lar, evite criticar 
escolhas ou ações do seu marido na frente dos fi lhos, 
amigos ou qualquer pessoa, isso faz com que ele se sinta 
envergonhado e humilhado. Se acontecer, seja humilde 
e peça desculpas. É sábio da parte feminina discordar 
reservadamente, apresentando suas razões calmamente, 
sem imposição. 

Desejo sexual: como mulher você deve apreciar o 
desejo sexual que seu marido sente por você. É pela satis-
fação física do sexo que os homens fi cam mais propensos 
para satisfazerem a necessidade emocional das mulheres. 
Fique feliz cada vez que seu marido quiser se envolver se-
xualmente com você, pois isso signifi ca que ele a deseja e 
a ama. Nós, mulheres, devemos entender que os homens 
precisam de contato sexual, assim como nós precisamos 
de contato e vínculo emocional. É através do ato sexual 
que os homens se sentem próximos de nós. Mas, quando 
o assunto é sexo, sempre temos dúvidas de que forma, 
como esposa, podemos incentivar o desejo sexual do ma-
rido. Aproveite as dicas abaixo:
❤ Dica: Seja espontânea quando o desejo sexual apare-
cer. Isso signifi ca que você deve aproveitar para usufruir 
dele. Ao sentir o desejo sexual aumentando, dê espaço 
para ele. Lembre-se que é no casamento que podemos 
vivenciar a plenitude da sexualidade.
❤ Dica: Tire as condições para se relacionar sexual-
mente. Muitas mulheres usam argumentos como: só 
se eu não estiver com dor de cabeça, só se não estiver 
cansada, só quando as crianças dormirem, só se você 
for bonzinho o dia inteiro. E acabam por perder a opor-
tunidade da intimidade.
❤ Dica: Tome iniciativa sexual, os homens apreciam 
quando as mulheres tomam iniciativa sexual. Se sentem 

amados e respeitados. A mulher que faz isso demonstra 
entusiasmo pelo sexo e faz com que o desejo do marido 
por ela aumente. Que tal se preparar para um momento 
de intimidade sexual aprontando o ambiente e vestindo 
uma lingerie bonita?
❤ Dica: Faça do relacionamento sexual uma prioridade, 
isso signifi ca que você pode ter momentos programados 
para se relacionar sexualmente. Não precisa de exageros, 
mas pelo menos duas vezes na semana, não vai matar 
ninguém. Quando se coloca a intimidade como uma 
prioridade, o casal fi ca mais próximo e unido. 

Homens e mulheres demonstram e sentem amor de 
formas diferentes. Você pode achar difícil colocar essas 
dicas em prática. Mas, comece as mudanças aos poucos. 
Entenda que homens e mulheres têm linguagens distintas 
para demonstrar amor. Avalie suas atitudes para com seu 
marido, analise os aspectos em que a mudança é necessá-
ria. A Bíblia, em Cantares 6:3, diz “eu sou do meu amado 
e meu amado é meu”.  Seu objetivo enquanto esposa deve 
ser pertencer ao seu marido e ele pertencer a você, em 
amor. Por isso decida ser sua admiradora número um, seja 
respeitosa em palavras e em ações e melhore a cada dia.

Casar e fazer dessa união um casamento feliz requer 
esforço e dedicação de ambas as partes. Amar um ao ou-
tro a despeito de nossas falhas não é tarefa fácil nem 
meramente humana. Amar é um dom que Deus nos con-
cede. Deus deseja que seu relacionamento seja repleto 
de alegria e de prazer. Ele deu a você a bênção de ser 
casada. Quando temos uma bênção devemos também 
abençoar a outros. No casamento você como esposa tem 
a oportunidade de ser uma bênção para seu marido. 

Eliane Melo 
Professora na Faculdade Adventista da Bahia,

 fisioterapeuta, especialista em saúde da mulher 
e em sexologia. É autora do livro “Conversa Íntima”. 
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A mulher do past� 
Ela é amiga tão � el,

Companheira pra valer,
Disposta e ajudadora.
Agora eu falo pra você:

Sobre a mulher do pastor
É que vamos aprender!

Estando sempre ao lado
Do seu marido, o pastor,

Essa guerreira trabalha, estuda
E cuida da casa a todo vapor.
Cuida dos � lhos e do marido
E à igreja dedica todo valor.

Seja ela bem novinha
Ou senhora de meia idade,

Tem um papel muito importante
Seja no campo ou na cidade.

Acompanha seu marido
Sempre defendendo a verdade.

Nesta edição de fechamento do ano publicamos aqui uma literatura de cordel enviada por Roziele Lima, estudante 
de Enfermagem, no IAENE. Ela é membro de igreja e com esta poesia deseja homenagear a você, esposa de pastor.

Ela é indispensável
No trabalho do marido.

Cuida para que tudo � que certo
Tendo o espírito de Deus consigo.

Auxilia seu esposo
Em cada canto do distrito.

Ela também tem dons
Sendo eles bem distintos.

De pregar ou de orar,
Talvez de cantar hinos,

Cuidar das mulheres da igreja,
Das meninas e meninos.

Desenvolvendo cada dom
No serviço do Senhor,

Cuidando de Sua causa
Se colocando a Seu dispor.
Enfrentando cada barreira

Sempre � rme essa guerreira.
Ela é a mulher do pastor!
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No entanto em sua vida
Nem sempre tudo são � ores,
Existem os momentos alegres

E também os dissabores.
Há lágrimas de alegria,
Há lágrimas de tristeza

E aqueles dias sem cores.

Às vezes, pelo trabalho,
Seu marido se ausenta.

Fica fora vários dias
Mas ela não se lamenta.

Cuida de sua casa
E seus � lhos alimenta.

E o que falar do chamado?
Que chega bem rapidinho?

Nada muito planejado
Dando aos planos outro caminho.

O negócio é arrumar as malas
E se despedir sem choramingo.

Em cada distrito novo
Tudo é um recomeço.

Novas pessoas e lugares
Nova casa e endereço.

A adaptação pode ser fácil
Ou difícil no começo.

Logo novas pessoas 
Começarão a aparecer.
E a mulher do pastor

Amigos começa a fazer,
Criando novas amizades

Para o nome de Deus engrandecer.

Ela tem sempre a Deus
Como o primeiro em sua vida.

Faz dEle seu melhor Amigo
E essa sempre é a melhor saída.

Entrega a Ele seu coração
Sua vida e sua lida.

Essa é a mulher,
A esposa do pastor!

Gente como a gente,
Pessoa de muito valor
Que entrega sua vida,

Seus planos, dons e família
Pela causa do Senhor! 
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Você quer ser batizada?

Um pastor estava realizando visitas pastorais e chegou à casa de 

um casal que tinha uma fi lha interessada no batismo. O pastor sabia 

disso e, buscando maior interação com a garota, fez várias perguntas, 

entre elas, ele questionou:

– Você quer ser batizada?

Rapidamente ela respondeu:

– Não!

O pastor fi cou um pouco desconsertado e o pai imediatamente 

arrematou:

– Filha, eu não falei que vou comprar seus óculos de mergulho?

– Ah, sim – respondeu a menina – então eu quero ser batizada!

Pilha do céu

O pequeno Jonathan havia acabado de completar nove anos 

quando a família dele mudou de casa. A nova vizinha era uma senhora 

bem comunicativa e engraçada, que tinha um cachorro amarelo. 

O menino fi cava na porta de casa conversando e brincando com o 

cãozinho. Eles corriam o tempo todo por todo o quintal. Parecia que a 

energia dos dois não acabava. Certo dia a mãe perguntou ao menino:

– De onde vem tanta energia, parece que você tem uma pilha 

que não acaba nunca!

O menino, muito consagrado, não pensou duas vezes e já 

respondeu:

– É claro que não mãezinha, foi Deus que 

me deu essa energia!


