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SOMOS SERES INTEGRAIS, INDIVISÍVEIS. 
Isto signifi ca que todos os aspectos da nossa 
vida são intimamente conectados. Se esta-
mos felizes por uma promoção no trabalho, 
é natural nos sentirmos fi sicamente mais 
dispostas para qualquer atividade. Se algum 
problema familiar preocupa a nossa mente, 
talvez isso afete a nossa vontade de socializar 
ou até a forma como nos dirigimos a Deus.

Isso me lembra um trecho bíblico: “E 

crescia Jesus em sabedoria, estatura e graça 

diante de Deus e dos homens” (Lucas 2:52). 

Perceba que estão abarcados os aspectos in-

telectual, físico, espiritual e social, e todos 

foram cruciais ao longo do ministério do nos-

so Salvador aqui na Terra. Isso me faz pensar 

que, assim como Cristo, precisamos crescer 

constantemente. Vivendo em equilíbrio e de-

senvolvendo habilidades em diversas áreas, 

certamente estaremos mais aptas a cumprir 

a missão que Deus nos confi ou.

De Todo o Coração é um programa elabo-

rado com muito carinho para te ajudar nessa 

jornada de crescimento integral, e você vai 

entendê-lo bem ao longo desta revista. Eu oro 

para que, a cada página, você seja inspirada 

a fl orescer como mulher, profi ssional, amiga, 

esposa, mãe, líder e como cristã. Sei que você 

tem um enorme potencial, e Deus deseja usá-

-lo para honra e glória do Seu nome.

“Deus quer que cresçamos, conheçamos 

toda a verdade e a proclamemos em amor - à 

semelhança de Cristo, em tudo” (Efésios 4:14 

- Versão A Mensagem).

{ Jeanete Lima }
é a coordenadora da Afam para oito 

países sul-americanos

VIVENDO EM 

EQUILÍBRIO E 

DESENVOLVENDO 

HABILIDADES EM 

DIVERSAS ÁREAS, 

CERTAMENTE 

ESTAREMOS MAIS 

APTAS A CUMPRIR 

A MISSÃO QUE DEUS 

NOS CONFIOU
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LUCAS ALVES
líder da Associação Ministerial da  
Divisão Sul-Americana

reservasSEM

udo o que fizerem, façam de todo o coração, 
como para o Senhor, e não para as pessoas, 
sabendo que receberão do Senhor a recompensa 
da herança. É a Cristo, o Senhor, que vocês 
estão servindo” (Colossenses 3:23 e 24).

Integralidade. Esta palavra deveria res-
soar continuamente nos pensamentos de 
todo servo de Deus. Nós não O adoramos 
apenas no dia sagrado, nem obedecemos à 
Sua lei apenas quando nos convém, certo? 
A vida cristã implica dedicação plena; uma 
devoção que se reflete em todos os nossos 
pensamentos, palavras, ações e propósitos.

O conceito de integralidade também se 
aplica às esferas da nossa vida. Deus nos 
criou como seres indivisíveis. Nossa mente 
corpo trabalham em estreita conexão. Nos-
sas faculdades – física, intelectual, social, e 
espiritual – são interdependentes. Quando 
uma não vai bem, todas as outras sofrem. 
Por outro lado, um estado de bem-estar 

“t

liderar planejar

crescertestemunhar

amar

{ por dentro do assunto
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significa que todos esses aspectos estão em 
equilíbrio.

Querida amiga, o nosso objetivo, aqui 
na Associação Ministerial, é que você e sua 
família vivenciem esse bem-estar. Nossa 
missão é trabalhar para que o seu minis-
tério seja bem-sucedido e a sua vida renda 
frutos para o Reino de Deus. Por isso, elabo-
ramos o programa De Todo o Coração. Ele 
aborda cinco áreas que são cruciais na vida 
de todo servo do Senhor, e cada uma delas 
é dividida em subelementos que aju-
dam na compreensão de como 
podemos trabalhá-las no 
dia a dia.

A seguir, eu vou te 
apresentar rapidamen-
te essas áreas, mas 
você vai se aprofun-
dar mais nelas nos 
próximos artigos. Eu 
peço que você leia com 
carinho e em atitude de 
oração, pedindo a Deus que 
a ajude no propósito de aplicar 
cada elemento desse, e de viver uma 
vida dedicada integralmente, sem reser-
vas, ao Seu serviço.

udo o que fizerem, façam de todo o coração, 
como para o Senhor, e não para as pessoas, 
sabendo que receberão do Senhor a recompensa 
da herança. É a Cristo, o Senhor, que vocês 
estão servindo” (Colossenses 3:23 e 24).

Integralidade. Esta palavra deveria res-
soar continuamente nos pensamentos de 
todo servo de Deus. Nós não O adoramos 
apenas no dia sagrado, nem obedecemos à 
Sua lei apenas quando nos convém, certo? 
A vida cristã implica dedicação plena; uma 
devoção que se reflete em todos os nossos 
pensamentos, palavras, ações e propósitos.

O conceito de integralidade também se 
aplica às esferas da nossa vida. Deus nos 
criou como seres indivisíveis. Nossa mente 
corpo trabalham em estreita conexão. Nos-
sas faculdades – física, intelectual, social, e 
espiritual – são interdependentes. Quando 
uma não vai bem, todas as outras sofrem. 
Por outro lado, um estado de bem-estar 
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O planner AFAM traz 
ferramentas 

desenvolvidas 
exclusivamente para 
você ter o programa  

De todo o coração
integrado à sua rotina. 

  
planejar

Atenção ao uso do tempo, organizando a agenda 
para as múltiplas atividades do dia, e compartilhar 
o assunto com a igreja, através de palestras. 

Estabelecimento de alvos em todas as áreas 
da vida, com a descrição das etapas até a meta. 

Administração equilibrada dos recursos da família 
e manutenção da fidelidade, através dos dízimos 
e ofertas. 

Moderação

Desafio

Finanças

crescer

Compromisso com o 
desenvolvimento da 
comunhão, através 
da devoção pessoal. 

Atenção ao relacionamento 
familiar, com tempo dedicado 
ao culto doméstico, diálogo 
e lazer em família. 

Espiritual

Familiar
Investimento no 
desenvolvimento cultural, 
através de leituras e 
cursos que potencializem a 
vida profissional, pessoal, 
familiar e ministerial. 

IntelectuAL

Cuidado com a saúde física 
e emocional, desenvolvendo 
hábitos saudáveis e com 
visitas médicas periódicas. 

Pessoal

testemunhar

Projeto para estudar a Bíblia com, pelo menos, 
uma pessoa a cada ano e ter um alvo pessoal 
de batismo, incentivando também outras mulheres. 

Promoção do desenvolvimento espiritual familiar 
e incentivo aos filhos para que ensinem sobre 
a Bíblia para os amigos. 

Inspiração para que outras pessoas desenvolvam 
uma rotina de comunhão, relacionamento, 
missão e liderança. 

Ensino

Discipulado na família

Discipulado na igreja

liderar

Apoio aos líderes das igrejas em diferentes 
ministérios e às famílias, durante as visitas que 
faz acompanhando o esposo. 

Incentivo à participação na igreja, descobrindo 
e aperfeiçoando os talentos locais, inclusive, 
capacitando para posições de liderança.  

Ministérios

Talentos

Pastoreio das esposas de anciãos (presencial 
ou virtual), realizando visitas, encontros, etc..

Aproximação

amar

Acompanhamento do esposo, sempre que possível, 
para estabelecer vínculos com os líderes da igreja, 
membros, interessados e a comunidade em geral.

Fortalecimento dos relacionamentos de amizade 
com as colegas de ministério.

Promoção de projetos sociais ou auxílio a 
ministérios que atendam as necessidades 
das pessoas, com foco missionário.

Amizade

Ministério

Comunidade

6 AFAM JAN/MAR
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8 AFAM

PARA FRENTE E 
PARA CIMA

ESTER LEAL líder da Afam na União Sudeste Brasileira

JAN/MAR
2022/

ocê e eu temos uma missão especial. E não 
digo isso apenas por sermos esposas de pas-
tores. O simples fato de nos reconhecermos 
como servas de Deus nos impõe responsa-
bilidades além daquelas que o mundo nos 
atribui. Dedicar-se à obra do Senhor é um 
dos maiores privilégios desta vida, mas 
também implica uma busca constante pelo 
crescimento pessoal.

“Nosso primeiro dever para com Deus e 
nossos semelhantes é o desenvolvimento pró-
prio. Toda a faculdade com que o Criador nos 
dotou deve ser cultivada no mais alto grau de 
perfeição, para que possamos executar a maior 
quantidade de bem de que somos capazes” (Th e 
Signs of the Times, 17 de novembro de 1890).

Esse crescimento não ocorre da noite 
para o dia. É uma jornada que demanda 
tempo, planejamento, dedicação e autoco-

nhecimento. E, seja em qual âmbito 
for, o desenvolvimento passa 

pelo seguinte tripé:

v

{ crescer
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Oportunidades
São as ocasiões propícias ao alcance dos objetivos. Elas podem surgir do 

acaso ou ser induzidas por uma estratégia. O bom aproveitamento delas de-
pende diretamente dos próximos elementos.

Potencialidades
São as habilidades com que Deus dotou cada um de nós. Algumas delas 

são natas, outras podem ser adquiridas a partir das circunstâncias. Mas to-
das podem e devem ser aprimoradas.

Disposição
É o entusiasmo e o esforço para alcançar um objetivo. A intensida-

de da disposição é – ou, pelo menos, deve ser - proporcional ao valor 
desse propósito.

Agora que já conhecemos os elementos que sustentam qualquer proces-
so de crescimento, quero explorar os quatro aspectos em que o programa De 
Todo o Coração nos desafi a a desenvolver-nos. Então, vamos lá!

Crescimento intelectual
Oportunidades para o desenvolvimento intelectual não faltam. O co-

nhecimento em qualquer área está cada vez mais abundante e acessível. 
Bastam alguns cliques na internet e podemos aprender ou nos aprofundar 
em um novo idioma, uma nova profi ssão, um novo instrumento musical ou 
qualquer outra habilidade útil.

Porém, é comum nos sobrecarregarmos de tarefas cotidianas a ponto 
de ignorarmos as possibilidades de aprendizado. Talvez, o que nos falta é 
disposição para tornar esta uma prioridade e explorarmos o potencial inte-
lectual com que Deus nos dotou.

Crescimento familiar
O lar é o terreno mais fértil para o desenvolvimento de qualquer das 

nossas potencialidades. A vida em família é uma troca constante de experi-
ências que desafi am as nossas habilidades intelectuais, emocionais, físicas, 
sociais e espirituais.

Mas não basta estar sob o mesmo teto; é necessário dedicar tempo e 
energia às relações. É preciso promover diálogos intencionais, criar memó-
rias signifi cativas, praticar a empatia, a tolerância, o respeito, o perdão...   

Como dizem, o lar é um pequeno Céu na Terra. Tudo de bom que apren-
demos e praticamos nele nos aproxima do ideal que Deus sonhou para nós. 
Ao melhorarmos como familiares, nos tornamos melhores vizinhos, me-
lhores amigos, melhores profi ssionais e melhores cidadãos, tanto para esta 
Terra quanto para a Eternidade.

Crescimento pessoal
Ainda é comum vermos membros de famílias pastorais negligenciando 

o cuidado do corpo e da mente. Consideram essa tarefa como secundária, 

sem relevância. No entanto, nada do que 
abordamos até aqui é viável se não tivermos 
saúde física e emocional.

Nós, adventistas, somos privilegiados 
com uma mensagem de saúde. Conhecemos 
bem os oito remédios naturais e os cami-
nhos para mantermos nossas emoções em 
equilíbrio. Se ignoramos esse conhecimen-
to, não cultivando bons hábitos, estamos 
desperdiçando algo muito, muito valioso.

Crescimento espiritual
Dos quatro aspectos, este é o mais im-

portante. E não é porque vivemos num con-
texto ministerial que podemos presumir 
termos uma espiritualidade grande e sólida 
o sufi ciente. Pelo contrário! Esta posição 
nos exige o cuidado constante da nossa co-
munhão com Deus.

Estar em comunhão é, na essência da pala-
vra, ter algo em comum. É viver em sintonia e 
unidade. Isso só se alcança com a convivência. 
Logo, para crescermos espiritualmente preci-
samos fomentar e aproveitar qualquer oportu-
nidade de conexão com Deus, seja por meio da 
oração, do estudo da Palavra ou da contempla-
ção do caráter divino expresso nas Suas obras.

Naturalmente, a nossa comunhão com 
Deus se refl ete numa vida de obediência aos 
Seus mandamentos e de compartilhamento 
com o próximo da nossa experiência com 
o Criador. É impossível crescer espiritual-
mente sem que isso tenha impacto na vida 
das pessoas ao nosso redor.

Que você decida hoje mover-se para 
frente e para cima. Que não se contente 
com o que já fez ou conquistou, mas que 
tenha disposição para aproveitar todas as 
oportunidades que surgirem e desenvolver 
todas as suas potencialidades. Que você as 
use para a glória de Deus e em favor do seu 
próximo, é o meu desejo e oração. A

45240 – AFAM DSA - 1 TRIMESTRE 2022
Designer R. F.C. Q.

Milena

29/3/2022  11:39
P1P3



??
??

Im
ag

em
: ©

Al
ex

an
de

r O
ze

ro
v 

| 
Ad

ob
e 

St
oc

k

AFAM10 JAN/MAR
 2022/

NOS PASSOS DE

ROSÁRIO COSTA líder da Afam na União Nordeste Brasileira

s evangelhos narram maravilhosos discursos e milagres que Jesus proferiu 
e operou enquanto esteve aqui na Terra. A sabedoria das Suas palavras e os 
atos sobrenaturais, como curas e ressurreições, despertaram a admiração 
da comunidade. O povo creu que o Céu baixou à Terra, pois somente Deus 
poderia realizar o impossível. Porém, há um elemento sem o qual esses fei-
tos não teriam o mesmo impacto na vida das pessoas.

Em Mateus 9:36 lemos: “Ao ver as multidões, Jesus se compadeceu delas, 
porque estavam aflitas e exaustas como ovelhas que não têm pastor”. Mais 
do que ensinar nas sinagogas, o ministério de Cristo consistia em viver o 
amor. O povo estava habituado a uma religião ritualística, mas Jesus propôs 
uma religião prática, que ultrapassava as paredes do templo e adentrava o 
coração e a rotina das pessoas.

O povo compreendeu as boas novas do Reino muito mais pela maneira 
gentil como o Mestre agia do que pelo que pregava. De igual modo, nós im-
pactamos muito mais a vida das pessoas com a forma como as tratamos do 
que pelo que dizemos. Inclusive, ao lermos Mateus 25:34 a 45, percebemos 
que o amor e a compaixão são elementos decisivos no juízo de Deus. Em 
outras palavras, a nossa salvação depende de termos um coração realmente 
aberto e disposto a se doar em favor do nosso próximo.

 Um legado de amor
No programa De Todo o Coração, somos desafiadas a amar. Seja com as 

nossas colegas de ministério, dentro da igreja ou na comunidade, precisa-
mos enxergar todas as pessoas com os olhos de Cristo. Isto significa dedicar 
tempo a elas, escutá-las com atenção e suprir as suas necessidades.

Ellen White afirmou que “unicamente os métodos de Cristo trarão ver-
dadeiro êxito no aproximar-se do povo. O Salvador misturava-Se com os ho-
mens como uma pessoa que lhes desejava o bem. Manifestava simpatia por 
eles, ministrava-lhes às necessidades e granjeava-lhes a confiança. Ordena-
va então: ‘Segue-Me’” (A Ciência do Bom Viver, 143). Para algumas pessoas, 
a nossa vida será a única leitura do Evangelho a que elas terão acesso. Logo, 
por mais simplórios que possam parecer os nossos atos de compaixão, eles 
têm um grande potencial missionário.

Vamos, então, fazer mais pelo Mestre fazendo mais pelo nosso semelhan-
te. Vamos nos envolver em atividades sociais, apoiar projetos comunitários, 
desenvolver ministérios de suporte. Vamos ser mais tolerantes com aqueles 
que pensam e vivem de forma distinta à nossa. Vamos pacificar as intrigas e 
promover a união na nossa igreja. Vamos edificar ao invés de criticar.

Se nos sentirmos perdidas, sem saber qual a melhor atitude diante de 
uma situação, nos perguntemos: o que Jesus faria no meu lugar? Se, ainda 
assim, parecer difícil, peçamos a Ele forças e sabedoria. Sei que Ele não nos 
negará auxílio se, de todo o coração, nos dispusermos a amar como Ele amou.

o

A

Cristo

{ amar
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s evangelhos narram maravilhosos discursos e milagres que Jesus proferiu 
e operou enquanto esteve aqui na Terra. A sabedoria das Suas palavras e os 
atos sobrenaturais, como curas e ressurreições, despertaram a admiração 
da comunidade. O povo creu que o Céu baixou à Terra, pois somente Deus 
poderia realizar o impossível. Porém, há um elemento sem o qual esses fei-
tos não teriam o mesmo impacto na vida das pessoas.

Em Mateus 9:36 lemos: “Ao ver as multidões, Jesus se compadeceu delas, 
porque estavam aflitas e exaustas como ovelhas que não têm pastor”. Mais 
do que ensinar nas sinagogas, o ministério de Cristo consistia em viver o 
amor. O povo estava habituado a uma religião ritualística, mas Jesus propôs 
uma religião prática, que ultrapassava as paredes do templo e adentrava o 
coração e a rotina das pessoas.

O povo compreendeu as boas novas do Reino muito mais pela maneira 
gentil como o Mestre agia do que pelo que pregava. De igual modo, nós im-
pactamos muito mais a vida das pessoas com a forma como as tratamos do 
que pelo que dizemos. Inclusive, ao lermos Mateus 25:34 a 45, percebemos 
que o amor e a compaixão são elementos decisivos no juízo de Deus. Em 
outras palavras, a nossa salvação depende de termos um coração realmente 
aberto e disposto a se doar em favor do nosso próximo.

 Um legado de amor
No programa De Todo o Coração, somos desafiadas a amar. Seja com as 

nossas colegas de ministério, dentro da igreja ou na comunidade, precisa-
mos enxergar todas as pessoas com os olhos de Cristo. Isto significa dedicar 
tempo a elas, escutá-las com atenção e suprir as suas necessidades.

Ellen White afirmou que “unicamente os métodos de Cristo trarão ver-
dadeiro êxito no aproximar-se do povo. O Salvador misturava-Se com os ho-
mens como uma pessoa que lhes desejava o bem. Manifestava simpatia por 
eles, ministrava-lhes às necessidades e granjeava-lhes a confiança. Ordena-
va então: ‘Segue-Me’” (A Ciência do Bom Viver, 143). Para algumas pessoas, 
a nossa vida será a única leitura do Evangelho a que elas terão acesso. Logo, 
por mais simplórios que possam parecer os nossos atos de compaixão, eles 
têm um grande potencial missionário.

Vamos, então, fazer mais pelo Mestre fazendo mais pelo nosso semelhan-
te. Vamos nos envolver em atividades sociais, apoiar projetos comunitários, 
desenvolver ministérios de suporte. Vamos ser mais tolerantes com aqueles 
que pensam e vivem de forma distinta à nossa. Vamos pacificar as intrigas e 
promover a união na nossa igreja. Vamos edificar ao invés de criticar.

Se nos sentirmos perdidas, sem saber qual a melhor atitude diante de 
uma situação, nos perguntemos: o que Jesus faria no meu lugar? Se, ainda 
assim, parecer difícil, peçamos a Ele forças e sabedoria. Sei que Ele não nos 
negará auxílio se, de todo o coração, nos dispusermos a amar como Ele amou.
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ANDRESSA PAIVA doutora em Educação

Por que elas?

amos falar de liderança. E já que esta é uma conversa de mu-
lher para mulher, fi carei bem à vontade para “puxar a sardi-
nha” para o nosso lado – mantendo, claro, o devido respeito 
aos homens - tudo bem? 

Bom, as estatísticas mostram que nós, mulheres, so-
mos a maioria entre os membros da Igreja Adventista. 
Portanto, nada mais natural do que também assumir-
mos cargos de liderança, certo? E que bom que isso já é 
uma realidade! Da mesma forma como homens e mulhe-
res assumem papeis diferentes e complementares na for-
mação de uma família, também podem exercer funções 
complementares na liderança da comunidade eclesiásti-
ca. Ambos têm muito a contribuir com suas particulari-
dades, competências e desejo de servir a Deus. 
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A SENSIBILIDADE 

FEMININA E O NOSSO 

INTERESSE PELO 

PRÓXIMO PROPICIA 

A APROXIMAÇÃO 

DAS PESSOAS 

PARA AJUDÁ-LAS E 

ALCANÇAR O SEU 

CORAÇÃO

{
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Uma das vantagens de haver mulheres 
à frente da Igreja é o aproveitamento das 
nossas habilidades natas, como orientar, 
delegar, acompanhar e verifi car resultados. 
Nossas competências para a gestão têm sido 
cada vez mais reconhecidas no mundo pro-
fi ssional, e a Igreja também pode se valer 
delas para o avanço da obra do Senhor. 

Outra característica que se destaca em 
nós é a facilidade para fazer amizades e 
criar vínculos. E este é um dos aspectos 
mais importantes para trazer almas aos 
pés de Jesus. Somos muito habilidosas com 
questões socioemocionais e interpessoais; 
sabemos gerenciar confl itos e contribuir 
na resolução de situações complexas. Sim, 
também há homens com tais aptidões, mas 
é indiscutível que a sensibilidade feminina 
e o nosso interesse pelo próximo propicia 
a aproximação das pessoas para ajudá-las e 
alcançar o seu coração. 

Também somos muito comunicativas 
e expressivas; sabemos expor o que pensa-
mos e sentimos, o que pode ser muito útil 
na missão. Admitimos nossos erros e pedi-
mos desculpas, e isso abre portas para fa-
zermos algo da melhor maneira. Em muitas 
situações, a presença de uma líder pode ser 
mais adequada para evitar constrangimen-
tos, transmitir de forma sensível alguma 
notícia delicada, aconselhar, alertar, etc. 

Um terreno fértil 
A verdade é que existem muitas con-

gregações, inúmeras oportunidades para 
colaborar, mas uma parcela grande de 
membros que não aceitam cargos de res-
ponsabilidade. Os poucos que se dispõem 
a serem líderes ficam, muitas vezes, so-
brecarregados, e isso impacta negativa-
mente na sua qualidade de vida e na pró-
pria espiritualidade. Mas quando a igreja 

recebe bem as mulheres nessas funções, 
isso significa mais pessoas dispostas a co-
laborar, e os problemas de sobrecarga são 
solucionados. 

Em resumo, habilidades masculinas 
e femininas podem - e devem - se comple-
mentar, resultando em uma gestão eclesiás-
tica humana e mais semelhante ao exemplo 
de Cristo. O melhor que podemos fazer é 
orar, pedindo humildemente que Deus diri-
ja cada um dos votos nas diversas comissões 
da igreja, para que a liderança seja escolhida 
por meio da orientação divina. Que todos, 
homens e mulheres, sejamos instrumentos 
de bênçãos nas mãos do Senhor! AIm
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VAMOS OTIMIZAR 
O TEMPO?

SOLANGE ADUVIRI psicopedagoga

as pessoas que convivem conosco. Mas isso 
só é possível com planejamento e disciplina.
Considerando que todos temos muitas ta-
refas diárias, a organização não deveria 
ser um luxo para poucos, mas uma cultura 
geral. É importante sabermos hierarquizar 
nossas tarefas e otimizar o tempo para evi-
tar sobrecarga. Alguns seres humanos têm 
uma personalidade mais voltada para a or-
dem e a disciplina do que outros, mas estas 
características também podem ser desen-
volvidas por quem não nasceu com elas.

GESTORAS DO LAR
Está comprovado que as mulheres exercem 
grande infl uência no ambiente familiar, e 
que seu humor é contagiante. Portanto, co-
mo gestoras do lar, precisamos nos aperfei-
çoar no gerenciamento inteligente do tem-
po. Para te ajudar nesse processo, seguem 
algumas dicas:

Organize sua agenda
Listar os afazeres, seja numa agenda de pa-
pel ou em alguma ferramenta digital, evita 
que nos esqueçamos de compromissos, nos 
ajuda a poupar tempo e diminui a chance 
de imprevistos. A cada noite, antes de dor-
mir, revise a agenda do dia seguinte, pois 

ocê vai concordar comigo: fi nalizar uma 
tarefa dentro do prazo estabelecido, chegar 
a um compromisso pontualmente ou ver 
a casa limpa e arrumada são coisas muito 
prazerosas, não são? Uma vida bem organi-
zada, sem dúvida, traz satisfação pessoal e 
gera bem-estar, tanto para nós quanto para 

v

{planejar
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 A ORGANIZAÇÃO 

NÃO DEVERIA SER 

UM LUXO PARA 

POUCOS, MAS 

UMA CULTURA 

GERAL

{

seu cérebro descansará melhor sabendo o 
que esperar. Ah, e não esqueça de incluir no 
topo da sua lista a comunhão com Deus!

Adiante o relógio
Algo simples, mas muito útil, não apenas 
para quem tem problemas de pontualidade. 
Esses 5 ou 10 minutos extras são um pre-
sente para qualquer um de nós.

Delegue
Muitas de nós querem abraçar o mundo 
achando que estão cumprindo bem o seu 
papel. Na verdade, isso só sobrecarrega, es-
tressa e adoece. Divida as tarefas entre to-
dos da família. Se todos colaborarem, terão 
mais tempo juntos.

Mova-se
Inclua atividade física na rotina. Alguns 
pensam que isso é perda de tempo. Pelo 
contrário! É um investimento na qualidade 
de vida. Especialistas afi rmam que 30 mi-
nutos por dia já trazem grandes benefícios 
para a saúde.

Elabore um menu
Dedique uma hora por semana para pen-
sar em um cardápio para cada um dos sete 
dias. Esta simples tarefa facilita a compra 
e o preparo das refeições, de acordo com o 
orçamento.

Organize os armários
Sempre coloque as coisas nos mesmos 
lugares e você saberá onde encontrá-las 
quando precisar delas. Assim, não perderá 
tempo procurando. Faça o mesmo com sua 
geladeira.

Faça uma lista para o mercado
Deixe sempre à mão uma folha para ir ano-
tando o que precisa ser comprado. Nunca vá 
ao mercado sem essa lista, ou você correrá o 
sério risco de esquecer algo ou de comprar o 
que não precisa, prejudicando o orçamento.

Aproveite as brechas de tempo
Enquanto aguarda o feijão cozinhar, ou na 
fi la do banco, use essa fração de tempo para 
outras pequenas tarefas ou para um rela-
xamento. Uma dica para quando estiver na 
rua é sempre levar um livro na bolsa para 
essas ocasiões.

Lave a louça com frequência
Quanto mais louça se acumular na pia, 
mais desânimo provoca e mais tempo to-
mará quando for lavada. Isso vale para 
qualquer tarefa recorrente.

Desconecte
Defi na um horário específi co para acessar 
as mídias sociais, assistir TV ou responder 
e-mails. Cumpra o cronograma estabeleci-
do e silencie as notifi cações. Todos precisa-
mos descansar.

Planeje o futuro
Separe um tempo algumas vezes por ano 
para defi nir e revisar suas metas de vida a 
curto, médio e longo prazo. Faça isso indivi-
dualmente e em família. Saber onde se quer 
chegar ajuda a ter um ponto de partida e a 
manter o foco durante a jornada.

Defi na um orçamento
Finanças são um assunto sério. Separe um 
tempo frequentemente para defi nir, em fa-
mília, as despesas conforme a renda. É im-
portante que toda a família esteja compro-
metida a respeitar o orçamento. Tivemos 
uma edição da revista Afam sobre fi nanças, 
com dicas valiosíssimas. Vale a pena rever! 

Desfrute
Aproveite o tempo livre para fazer algo de 
que gosta (ler um bom livro, fazer um ar-
tesanato, caminhar na natureza, estar com 
as pessoas que ama...). E não se esqueça de 
terminar o dia agradecendo a Deus por ca-
da precioso minuto vivido. AIm
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O Planner Afam é o nosso 
presente para você

Ele traz ferramentas 
desenvolvidas exclusivamente para 

que você tenha o programa 
De Todo o Coração 

integrado 
à sua rotina
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WALESKA BLU líder da Afam na União Chilena

uando falamos de discipulado, não podemos confiná-lo a 
um grupo de pessoas, pois a grande comissão tem alcance 
global. Tampouco podemos pensar que o seu objetivo é ape-
nas manter os membros da igreja. Ele tem mais a ver com 
a ordem de Jesus em Mateus 28:19 e 20, de fazermos dis-
cípulos em todas as nações, batizando-os e ensinando-os a 
obedecer a Deus. Portanto, o discipulado tem um propósito 
de aprendizado e reprodução, como uma corrente que, elo 
após elo, se perpetua para o Reino de Deus.

Cada uma de nós deve identificar em qual esfera de in-
fluência o Senhor nos colocou. Nem todas temos o dom de 
pregar, mas cada talento tem o seu potencial de fazer dis-
cípulos. De uma forma ou de outra, todas podemos ajudar 
pessoas a viverem uma vida de acordo com a vontade de 
Deus. E, como esposas de pastores, sempre temos oportuni-
dades maravilhosas para exercer essa influência.

 Grandes líderes
Perceba que o discipulado está intimamente relacionado 

à liderança. E quando falamos disso, um dos grandes exem-
plos que temos é o de Moisés. Designado por Deus para liber-
tar e guiar o povo de Israel até a Terra Prometida, a sua histó-
ria nos inspira em nosso objetivo de sermos discipuladoras. 
Mas eu queria que desviássemos o olhar para a sua esposa, 
Zípora. Sabemos muito pouco sobre ela, exceto por alguns 
textos bíblicos que a mencionam. No livro Patriarcas e Profe-
tas, porém, Ellen White nos dá mais detalhes. Ela a descreve 
como “adoradora do verdadeiro Deus. Tinha disposição, era 
tímida, acanhada, e era gentil, afetuosa, e grandemente sen-
sível à vista do sofrimento” (p. 276). Durante a peregrinação 
de Israel no deserto, Zípora percebeu que seu esposo estava 
sobrecarregado, e prontamente “deu a conhecer seus temo-
res a Jetro, que sugeriu medidas para o aliviarem” (p. 277).

Não é equivocado concluirmos que Zípora, sendo uma 
grande mulher, teve muita influência no sucesso de Moi-
sés em sua missão de liderança. Minha amiga, nós temos, 
sim, um compromisso com o ministério dos nossos mari-
dos; mas, antes de qualquer coisa, temos um compromisso 
com Deus. Precisamos ser mulheres de visão, tementes ao 
Senhor, bem dispostas, gentis, afetuosas e empáticas. Com 
a Sua ajuda e direção, podemos impactar a vida de muitas 
pessoas com quem nos relacionamos.

qLÍDERES Esacerdotes
{ testemunhar
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uando falamos de discipulado, não podemos confiná-lo a 
um grupo de pessoas, pois a grande comissão tem alcance 
global. Tampouco podemos pensar que o seu objetivo é ape-
nas manter os membros da igreja. Ele tem mais a ver com 
a ordem de Jesus em Mateus 28:19 e 20, de fazermos dis-
cípulos em todas as nações, batizando-os e ensinando-os a 
obedecer a Deus. Portanto, o discipulado tem um propósito 
de aprendizado e reprodução, como uma corrente que, elo 
após elo, se perpetua para o Reino de Deus.

Cada uma de nós deve identificar em qual esfera de in-
fluência o Senhor nos colocou. Nem todas temos o dom de 
pregar, mas cada talento tem o seu potencial de fazer dis-
cípulos. De uma forma ou de outra, todas podemos ajudar 
pessoas a viverem uma vida de acordo com a vontade de 
Deus. E, como esposas de pastores, sempre temos oportuni-
dades maravilhosas para exercer essa influência.

 Grandes líderes
Perceba que o discipulado está intimamente relacionado 

à liderança. E quando falamos disso, um dos grandes exem-
plos que temos é o de Moisés. Designado por Deus para liber-
tar e guiar o povo de Israel até a Terra Prometida, a sua histó-
ria nos inspira em nosso objetivo de sermos discipuladoras. 
Mas eu queria que desviássemos o olhar para a sua esposa, 
Zípora. Sabemos muito pouco sobre ela, exceto por alguns 
textos bíblicos que a mencionam. No livro Patriarcas e Profe-
tas, porém, Ellen White nos dá mais detalhes. Ela a descreve 
como “adoradora do verdadeiro Deus. Tinha disposição, era 
tímida, acanhada, e era gentil, afetuosa, e grandemente sen-
sível à vista do sofrimento” (p. 276). Durante a peregrinação 
de Israel no deserto, Zípora percebeu que seu esposo estava 
sobrecarregado, e prontamente “deu a conhecer seus temo-
res a Jetro, que sugeriu medidas para o aliviarem” (p. 277).

Não é equivocado concluirmos que Zípora, sendo uma 
grande mulher, teve muita influência no sucesso de Moi-
sés em sua missão de liderança. Minha amiga, nós temos, 
sim, um compromisso com o ministério dos nossos mari-
dos; mas, antes de qualquer coisa, temos um compromisso 
com Deus. Precisamos ser mulheres de visão, tementes ao 
Senhor, bem dispostas, gentis, afetuosas e empáticas. Com 
a Sua ajuda e direção, podemos impactar a vida de muitas 
pessoas com quem nos relacionamos.

q

 Grandes sacerdotes
Alguns acreditam que o ministério é 

responsabilidade exclusiva dos pastores, 
mas a verdade é que se estende a todos os 
cristãos. O apóstolo Pedro escreveu: “Vocês, 
porém, são geração eleita, sacerdócio real, 
nação santa, povo de propriedade exclusiva 
de Deus, a fim de proclamar as virtudes da-
quele que os chamou das trevas para a sua 
maravilhosa luz” (1 Pedro 2:9). Assim, des-
de a igreja primitiva, a norma era que cada 
crente exercesse seu próprio ministério em 
harmonia com seus dons espirituais.

Para cumprir o discipulado, devemos, 
primeiro, consagrar-nos a Deus e viver 
uma vida de retidão e serviço. Então, com 
o nosso testemunho, precisamos ensinar e 
motivar pessoas, na nossa família, igreja e 
comunidade, a fazerem o mesmo. Devemos, 
também, ajudá-las a identificarem seus 
dons para usá-los na obra do Senhor. Como 
resultado, a igreja crescerá naturalmente.

Eu desafio você, querida esposa de pas-
tor, a viver esse ciclo de discipulado. De todo 
o seu coração, dedique seus dons e seu tem-
po a servir e testemunhar. Você tem muito a 
contribuir com a obra de Deus, e Ele honra-
rá a sua decisão. A

sacerdotes DE UMA FORMA 

OU DE OUTRA, 

TODAS PODEMOS 

AJUDAR PESSOAS 

A VIVEREM UMA 

VIDA DE ACORDO 

COM A VONTADE 

DE DEUS

{
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