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C on tato  pe ss oal
Fases da vida

Li recentemente uma definição de família que 
adorei: “A família é a bússola que nos orienta; a 
inspiração para atingirmos as alturas e o amparo 
para quando caímos.”

Mas famílias não são entidades estáticas. Na 
verdade, uma das muitas coisas que mudam com as fases da vida é nossa 
relação com a própria família. Como disse o filho de três anos de um amigo: 
“Primeiro, você é um menino; depois vira pai; e, depois, avô.” A simplicidade 
da sabedoria infantil!

A vida é bem mais complicada, com certeza, mas é inevitável que passemos 
por suas fases. Existem trechos dessa jornada dos quais lembramos com alegria; 
outros, tentamos esquecer. No capítulo 3 do livro de Eclesiastes, o rei Salomão 
descreveu assim os ciclos da vida: tempo de nascer e de morrer; de semear e de 
colher; de tentar e de desistir; de ganhar e de perder; de lamentar e de rir.

Há momentos de superar limites, quando Deus está criando algo em nossos 
corações. Existem as épocas de fortes paixões, de amor crescente e as estiagens 
da alma, quando o amor é posto à prova. Há períodos repletos de bênçãos e 
outros em que elas todas nos deixam, como se mudassem para as vidas dos 
outros.

É importante entender que a vida é composta de fases e perceber em qual 
(ou quais) estamos no momento. Há dificuldades que não conseguimos 
evitar, mas podemos mudar nossas perspectivas com relação a elas. Até 
mesmo os tempos de provação podem ser ricos e belos, se os enxergarmos 
pelo prisma certo. O artigo de Maria Fontaine nesta edição (“Valorizando o 
envelhecimento,” pp. 4–6) é um grande exemplo disso.

Mário Sant’Ana
Editor
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Na minha infância, nos 
EUA, minhas expectativas em torno 
do Dia de Ação de Graças eram quase 
tão grandes quanto as que precediam 
o Natal. As cores do outono adicio-
navam dramaticidade ao evento: os 
tons de marrom, amarelo, laranja e 
vermelho decoravam a paisagem de 
árvores de madeira de lei no Vale 
de Ohio, como se toda a região se ele-
vasse em louvores e gratidão a Deus 
pelo verão caloroso e iluminado que 
Ele lhe havia dado. Era o derradeiro 
reconhecimento da glória de Deus 
antes de finalmente deixar que se es-
capassem de seus galhos as folhas, que 
flutuavam para se espalharem sobre o 
solo e generosamente fertilizá-lo.

Eu adorava ver os montes de 
feno nos campos, transbordantes de 
bondades e visões de prosperidade. 
Principalmente, adorava ir para a 

Gratidão  
pelas memórias

casa de minha avó e esperar ansioso 
meu avô trazer o peru para a mesa, 
à qual chamava todos os tios, tias, 
primos e primas, para que tomassem 
seus lugares na sala de jantar.

Em sinal de respeito, baixávamos a 
cabeça enquanto Vovô reverentemente 
agradecia a Deus pelo alimento e 
por mais um ano de abundante 
provisão. Então, todos esperavam tão 
pacientemente quanto possível pelas 
travessas com comida passarem de 
mão em mão, entre os parentes. Meu 
interesse maior era uma tigela grande 
cheia do recheio especial de peru, 
especialidade da minha avó!

O dia de “ação de graças” varia 
entre os muitos países que adotam 
a tradição. Nos Estados Unidos, 
o costume iniciado pelos antigos 
colonizadores, após a primeira 
colheita do Novo Mundo se tornou 
oficial quando, em 1863, o então 
presidente Abraham Lincoln 
proclamou a quarta quinta-feira de 

novembro um dia nacional de “ação 
de graças e louvor ao nosso bondoso 
Pai que habita os céus”.

Espero que pessoas que celebram 
o dia de Ação de Graças nestes 
tempos mais modernos se lembrem 
de fato dAquele do qual fluem todas 
as bênçãos. É maravilhoso que seja 
dedicado um dia do ano para se 
demonstrar a gratidão, mas a Bíblia 
ensina que os filhos de Deus devem 
dar graças em todos os momentos e em 
tudo, não apenas uma vez por ano.1

Muito tempo passou desde que 
eu era um menino sentado à mesa de 
meus avós, pedindo para comer mais 
recheio. Hoje, as coisas pelas quais 
estou mais agradecido são boa saúde, 
uma esposa amorosa e simplesmente 
mais um dia de vida para servir “o 
nosso bondoso Pai que habita os céus”.

Andrew Heart e sua esposa, 
Anna, são missionários há 
quase cinco décadas. ■1. Veja 1 Tessalonicenses 5:18.

Por Andrew Heart
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Valorizando o 
enVelhecimento

Por Maria Fontaine

Desde que completei 70 anos, tenho pensado 
mais nas vantagens de envelhecer. Como muitos sabem, 
essa fase da vida chega trazendo perdas e dificuldades, 
mas também proporciona muitas coisas boas. Vou aqui 
compartilhar minhas experiências e reflexões a respeito 
desses benefícios. Entendo que nem todos os leitores 
têm idade para aplicar já este conteúdo às suas vidas, 
mas talvez tenham interesse em ler por amor a amigos e 
parentes mais velhos.

Como em qualquer outra fase da vida, a velhice traz 
grandes desafios. Alguns podem contrariar nossos planos 
e desejos, mas se valorizarmos o potencial que essas 
contradições são capazes de liberar, envelhecer será uma 
experiência muito positiva.

Admito que em certas ocasiões as dores e outros reveses 
não pareçam benefícios, mas estou determinada a encarar 
estes anos como uma oportunidade de crescimento. 
Quero continuar a “correr com paciência a carreira que 
me está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador 
da minha fé.”1 Alguns chamam esse modelo mental 
positivo de “envelhecer com graça”, “envelhecimento 
vitorioso” ou “envelhecimento triunfante”.

 Maior respeito pelo tempo. Envelhecer ensina 
a importância de usar bem o tempo. Em vez de adiar 
as coisas, tenho mais motivação para definir e alcançar 
metas, enquanto posso. Esperar até “outro dia” parece 

1. Hebreus 12:1–2 NVI
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crer sobre si próprio se refletirá nos seus pensamentos, 
palavras e ações. Escolha tratar cada novo dia e quaisquer 
mudanças que surgirem como oportunidades para 
permanecer jovem de coração e vibrante em espírito.

 Ultimatos e mudança de estilo de vida são 
bênçãos. Alguns amigos receberam ultimatos na forma 
de ataques cardíacos, os quais os forçaram a diminuir 
o ritmo, analisar e mudar seus estilos de vida. Essas 
mudanças trouxeram renovação e uma nova perspectiva 
do que é realmente importante.

É claro que nem todos os ultimatos são tão 
drásticos. Sou grata pelo que me fez mudar meu estilo 
de vida, apesar de, no início, as mudanças terem sido 
desconfortáveis, inconvenientes, humilhantes e, às vezes, 
desconcertantes.

 Consciência da saúde. Parte de valorizar mais 
a vida por causa do envelhecimento é ver a importância 
que Deus dá à saúde. Hoje estou mais atenta ao meu 
corpo, mais interessada em pesquisar os desafios relativos 
à saúde, obter conselhos confiáveis, encontrar bons 
remédios e soluções naturais.

 Criar vínculos com outros idosos. 
Nós, mais velhos, temos muito em comum e um 
grupo de apoio é sempre útil. Podemos nos ajudar 
mutuamente a valorizar os diferentes aspectos positivos 
do envelhecimento. Somos testemunhas de que Deus nos 
guarda e nos ajuda a enfrentar e até superar os desafios, 
mantendo-nos positivos apesar dos problemas inerentes à 
idade avançada.

 Devagar é melhor. Aceitei que preciso ir mais 
devagar, pois não tenho tanta energia, meu corpo não 
funciona com a agilidade de antes e não consigo realizar 
tantos trabalhos físicos quanto antigamente. Por outro 
lado, ir mais devagar me permite desfrutar mais a jornada 
e traz maior senso de realização.

 Compartilhar experiências valiosas. É 
um grande privilégio poder compartilhar com pessoas 

menos garantido, pois esse dia 
poderá nunca chegar. As distrações 
são relegadas quando temos uma 
maior consciência da importância de 
usar bem os dias.

 Seletividade que leva 
à eficiência. Para mim, uma 
boa memória é o resultado de me 
concentrar em uma coisa de cada 
vez. Pode parecer que tentar fazer 
muito ao mesmo tempo aumenta 
a produtividade, mas, na verdade, 
se somarmos todas as coisinhas 
e detalhes que deixamos escapar, 
veremos que não é a forma mais 
efetiva de trabalhar.

 Depender mais de outros. 
Pode ser frustrante sentir-se menos 
independente, menos capaz, ou até 
mesmo incapaz de fazer algumas 
coisas. Por outro lado, precisar de 
ajuda nos torna mais humildes e 
pode contribuir para uma comunhão 
maior com Jesus e uma relação mais 
estreita com os outros.

 Desafios estimulam o 
cérebro. Estou descobrindo que 
os muitos novos desafios que tenho 
hoje mantêm meu cérebro ativo. 
Pensar, estudar, desenvolver ideias e 
encontrar alternativas para superar 
esses desafios são atividades que 
contribuem para meu bem-estar.

 Atitudes para permanecer 
vibrante e flexível em 
espírito. Para muitos, ser jovem 
em espírito não está relacionado à 
idade biológica. O que você escolhe 
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da nossa idade e mais jovens as 
nossas experiências, a sabedoria que 
a vida nos ensinou, histórias ou 
testemunhos.

Tenho visto que muitos jovens 
aceitam melhor os conselhos de um 
avô do que os oferecidos pelos amigos 
ou por uma figura paterna. Na velhi-
ce, podemos ser uma bênção ainda 
maior para as gerações mais jovens, 
até mesmo como confidentes e/ou 
mentores. (Logicamente, dar conse-
lhos ou compartilhar experiências é 
algo que não deve ser feito no formato 
de sermões e censuras.)

 A beleza de ser uma 
eterna aprendiz. Para mim, 
aprender, mesmo quando requer 
um esforço maior, costuma ser 
muito divertido e proporcionar 
uma sensação de realização. Tenho 
uma amiga que começou a ensinar 
inglês para imigrantes, porque queria 
complementar sua renda e ensinar se 
tornou sua nova paixão.

 Compartilhar compaixão 
e consolo. Conforme envelhece, 
geralmente a pessoa aprende a ter 
mais compaixão dos outros, porque 
se identifica com muitos dos seus 
desafios, os quais conhece em 
primeira mão.

 A dádiva da simplicidade. Outra vantagem de envelhecer é 
reconhecer o valor das bênçãos mais simples da vida.

 Oportunidades para uma vida mais equilibrada. A idade 
nos permite entender que podemos equilibrar nossas ações e esforços, pois 
passamos a ver a vida como uma experiência e não algo a ser tolerado ou 
superado. Quando as circunstâncias nos obrigam a um ritmo mais lento, 
podemos nos dedicar aos outros por meio de oração e palavras de ânimo.

 Preencher o vazio. Se você estiver sozinho, ou não conseguir 
manter a vida social que tinha antes, pode transformar essa perda em uma 
oportunidade para se aproximar dos outros que estejam passando pelo 
mesmo. Não há melhor maneira para acabar com o oco em nossa vida do que 
preencher os vazios de outras vidas.

 Benefícios do riso. Às vezes, faço coisas bem engraçadas, como, por 
exemplo, pegar algo para levar para outra parte da casa, chegar ao lugar com 
as mãos vazias, voltar para onde estava e perceber que havia pegado o objeto, 
mas, distraída, o deixara no mesmo lugar. Você por acaso já se viu procurando 
o seu celular enquanto ele estava na sua mão? Eu já! Houve vezes em que 
procurei os óculos que estavam no meu rosto.

Rir é ótimo para liberar o estresse e faz bem à saúde, pois ajuda o sistema 
imunológico e relaxa o muscular por até 45 minutos.2

Maria Fontaine e seu marido, Peter Amsterdam, são diretores da 
Família Internacional, uma comunidade cristã. Este texto é uma 
adaptação do artigo original, com o mesmo título. ■

2. Ver http://www.helpguide.org/

articles/emotional-health/laughter-

is-the-best-medicine.htm. Ver 

também https://www.mayoclinic.org/

healthy-lifestyle/stress-management/

in-depth/stress-relief/art-20044456
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Meu marido e eu 
recentemente voltamos a 
viver sozinhos. Nos 40 anos 
em que criamos dez filhos nunca me 
imaginei nesta situação!

Sempre fomos uma família muito 
unida, mas, como é típico, os filhos 
crescem e se mudam. Chorei em cada 
uma dessas separações, pois parecia 
que um pedaço do meu coração 
estava sendo arrancado.

Recentemente, ao dizer adeus ao 
“bebê” da família, fiquei pensando: 
E agora? Como seguir em frente ou 
recomeçar a vida? Mudar é difícil. 
Temos de adaptar nosso modelo 
mental e cultivar novos hábitos.

Perguntei a Deus por que Ele me 
deu tantos filhos, para no fim eu ter 
de abrir mão de todos. Ele me disse 
que era minha chance de relaxar e 
deixá-lO fazer algo novo em minha 
vida.

Vou compartilhar com vocês 
algumas coisas que tenho aprendido 
e têm sido úteis na minha jornada:
• Lembre-se, constantemente, 

que é bom que uma fase tenha 

Por Melody Cagle

começado. É como uma nova 
vida, um recomeço.

• Veja isso como uma mudança 
positiva, não negativa.

• Agora pode ser sua chance de fazer 
algumas coisas que sempre quis 
fazer mas não pôde.

• Comece um hobby.
• Termine aquele projeto que 

começou, mas nunca concluiu.
• Estude um tópico de seu interesse.
• Se você sempre viveu à sombra de 

seus filhos, esta pode ser sua hora 
de brilhar.

• Saia de si mesmo e ajude os outros
• Compartilhe suas experiências de 

vida com o mundo. Escreva um 
livro, comece um blog ou um 
canal no YouTube

• Forme um grupo de oração ou de 
estudos bíblicos.

• Passe a frequentar uma academia 
ou aprenda um esporte.

• As possibilidades são infinitas!

Melody Cagle é membro da 
Família Internacional e 
missionária nos EUA. ■

Oração: Jesus, aceito a novidade 
que Você está trazendo para minha 
vida. Ajude-me a ser grata por tudo 
o que Você me mandar. Coloquei 
minha vida e a de meus filhos em 
Suas mãos e confio plenamente em 
Seus cuidados. Por favor, seja muito 
presente na minha vida e no meu 
coração. Eu O recebo como meu 
Senhor e Salvador.

♦
A velhice é oportunidade não menor
Do que a juventude com roupa 
diferente.
E, à proporção que a tarde vai 
morrendo,
O firmamento se nos revela repleto 
de estrelas, invisíveis à luz do dia. — 
Henry Wadsworth Longfellow

♦
A dádiva desses anos não é 
simplesmente estar vivo, mas poder 
viver com mais plenitude do que 
antes. — Joan Chittister

♦
Ninguém é velho demais para definir 
outra meta ou para ter um novo 
sonho. — Les Brown

UM  
NOVO 
COMEÇO
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Recentemente, decidi 
participar de algumas aulas gratuitas 
de tricô e crochê oferecidas em 
um centro comunitário. A ideia 
de aprender é mais atraente para 
mim aos 63 anos do que o foi em 
outros tempos. Além disso, eu tinha 
esperança de que ajudaria a combater 
o estresse, algo que meu médico 
recentemente me alertou estava 
afetando a minha saúde

Naturalmente, todo mundo 
começa no nível iniciante e, para ser 
sincera, não progredi muito além 
disso. Ainda assim, concluí alguns 
projetos simples e é um prazer con-
templar os resultados fofos, embora 
imperfeitos, do meu trabalho.

Quando eu disse à minha filha 
que queria fazer um gorro para seu 
filho, ela sugeriu que eu fizesse um 
parecido com o que é usado por uma 
personagem de um de seus filmes 
favoritos. Como me pareceu viável, 

1. Leia a história de Ló em Gênesis 

capítulos 11 a 14 e 19

2. Ver Gênesis 13:9–11.

3. Ver Gênesis 14:12.

4. Ver 2 Pedro 2:7.

comprei a linha vermelha e me pus a 
trabalhar.

Na metade do projeto, percebi um 
erro que cometera no começo, o qual, 
apesar de inicialmente pequeno, cres-
cera conforme avancei com o traba-
lho. Tive de desfazer grande parte do 
que havia realizado para recomeçar 
quase do zero. E enquanto desatava 
os nós, pensei: Este gorro tem de ser 
perfeito —mas, logo me corrigi: talvez 
não perfeito, mas certo!” O processo de 
fazer e desfazer o meu crochê danifi-
cou um pouco a textura do fio. Pensei 
que provavelmente seria perceptível se 
alguém olhasse mais de perto. Ainda 
assim, eu queria que o gorro ficasse 
certo, mesmo que o material em si 
ficasse com algumas falhas

Após refletir, senti que com essa 
lição prática, o Senhor estava me 
lembrando da minha própria vida, 
com todas as suas imperfeições, 
algumas quase imperceptíveis e 
outras, gigantescas e bem visíveis. 
Então adaptei a mesma reflexão para 
qualificar minha vida: “não é perfeita, 
mas certa”. Jesus me lembrou que 
minha vida tem sido correta, a vida 
de uma pessoa feita justa por Ele, 

independentemente do material com 
que Ele tenha de trabalhar, o que 
inclui meus defeitos, decisões erradas, 
pecados e o que eu frequentemente 
percebo como fracassos terríveis.

E há todo o processo de corrigir 
erros pequenos ou grandes, 
possivelmente com desdobramentos 
que vão de complicados a 
traumáticos, demandam muito 
esforço e até sacrifícios.

Felizmente, sinto-me segura do 
amor e da aceitação incondicionais 
de Jesus. No entanto, procurar os 
outros, sejam eles familiares, amigos 
ou conhecidos, para reconhecer meus 
erros, muitas vezes sem mesmo conse-
guir verbalizar como ou por que fiz o 
que fiz, pode fazer com que o tecido 
da relação fique ainda mais danifica-
do. Sinto-me tentada a nem mesmo 
tentar me desculpar, porque é quase 
sempre um processo doloroso e com-

IMPERFEITO,  
MAS CERTO

Por Diana Motolinia 
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plicado. Contudo, é o que, no tempo 
de Deus, produz um fruto pacífico de 
justiça. O produto acabado é melhor, 
mesmo que, os que veem de fora 
possam perceber imperfeições.

Ló é uma personagem bíblica que, 
sinceramente, nunca admirei muito.1 
Quando era uma jovem cristã, colo-
quei-o na categoria de seres indignos 
de meu respeito. Puxa, como ele era 
egoísta: escolheu o melhor pasto 
para si, basicamente deixando as 
sobras para seu tio, Abraão, que de 
bom coração lhe ofereceu a primeira 
escolha.2 E isso aconteceu depois 
de Abraão ter cuidado dele quando 
ficou órfão e tê-lo levado consigo, em 
sua migração para Canaã.

Eu achava que Ló recebeu o que 
mereceu quando sua família e todos 
os seus bens foram levados pelos 
quatro reis que conquistaram a terra 
de Sodoma, onde ele vivia.3 Eu não 

entendia por que Abraão se deu ao 
trabalho de resgatar aquele sobrinho 
ganancioso e egoísta. Mas, como di-
zem, família é família e o amor cobre 
a multidão de pecados — ensina a Bí-
blia. Depois de tudo isso, porém, em 
vez de tomar outro rumo na vida, Ló 
teve a audácia de voltar para Sodoma.

Nada disso impediu, entretanto, 
que Ló fosse considerado justo, como 
está registrado na Palavra de Deus.4 É 
um exemplo dentre os muitos que a 
Bíblia nos traz da Sua graça e do Seu 
poder de redimir. Muitos consideram 
Davi e Paulo os mais notáveis da 
Bíblia; e, claro, há outros ao longo 
da história. Meus favoritos atuais são 
Santo Agostinho e John Newton.

Hoje em dia, depois de mais de 
quatro décadas seguindo e servindo o 
Senhor como missionária, mãe e pro-
fessora, a escola dos duros golpes me 
ensinou algumas coisas e já consigo 

me identificar com Ló e sua história. 
Assim como ele, tenho seguido Deus, 
muitas vezes sem saber para onde es-
tava me levando. Também fui egoísta 
e diversas vezes me cansei de fazer 
o bem. É estranho refletir hoje nas 
vezes em que me faltou coragem para 
enfrentar a oposição, quando fazer a 
coisa certa era impopular. Meu cora-
ção sofre quando reflito nas ocasiões 
em que falhei em nutrir, fortalecer, 
proteger ou cuidar daqueles que amo 
como deveria, e como eles foram 
magoados por causa de meus erros. 
No entanto, Deus, em Sua grande 
sabedoria e plano, usou meus erros 
e desacertos para ilustrar Sua grande 
misericórdia e longanimidade para 
comigo, Sua filha.

Somos justificados em Cristo, 
segundo a Sua misericórdia, graça e 
desígnio divino. No fim, é isso que 
importa. ■

MAS CERTO
O sentido da vida! As escolhas erradas da vida. 

Deus responde à bagunça da vida com uma 
palavra: graça! — Max Lucado

Coisa rara e bela é erguer-se do  
engano para a verdade. — Victor Hugo
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Desentendimentos com meus pais 
marcaram meus anos de faculdade. Tivemos 
uma discussão sobre o tempo que eu gastava para 
expandir minha vida social, meu novo amor pelos talk-
shows, meu desejo de comprar uma moto e uma miríade 
de outras coisas, triviais em retrospecto, mas de grande 
importância para mim na época. Via meus pais como 
guardiões antiquados bloqueando meu caminho para o 
pleno gozo do auge da minha vida.

No meu último semestre na universidade, fiz um curso 
de Antropologia. Durante uma aula a respeito de crenças 
culturais sobre a morte, meu professor nos mostrou um 
documentário produzido pela rede de radiodifusão nacional 
do Japão (NHK) intitulado O telefone do vento: Sussurros 
para famílias perdidas. O documentário abordava a crença 
de algumas pessoas de que é possível fazer contato com 
familiares mortos, por meio de um telefone desconectado, 
que eles batizaram de “O telefone do vento”. Um homem 
chamado Itaru Sasaki instalou o dispositivo em 2010, na 
tentativa de manter contato com o seu primo, que havia 
morrido naquele ano. Após o sismo e tsunami de Tohoku 
em 2011, com consequências devastadoras para o país, 
as pessoas passaram a frequentar a cabine telefônica para 
deixar mensagens para parentes que perderam na tragédia.1

AMAR 
ENQUANTO 
P SSO

1. Nota do editor: Esse documentário (com legendas em 

inglês) pode ser assistido em: https://www.youtube.

com/watch?v=v9ZOuP1vByU

Não consegui segurar as lágrimas depois de assistir cena 
após cena de pessoas com corações partidos chorando, 
falando em um telefone desligado, expressando a dor da 
perda e seus sentimentos de abandono. Perguntavam: 
“Por que você morreu?” E imploravam: “Volte para nós.” 
No final do documentário, uma mãe e seus três filhos 
visitaram a cabine para falar com seu marido e pai que 
tinha morrido no terremoto. Como a relação da jovem 
com o pai havia sido tumultuada, ela perguntou ao irmão: 
“O que devo dizer?”, com o telefone na mão. Então as 
lágrimas rolaram no rosto da jovem, enquanto pedia 
perdão ao pai por implicar com ele. Mostrando entender o 
que acontecia, a mãe disse: “Ela o amava mais.” O irmão, 
surpreso, comentou: “Eu pensava que ela o odiava.”

Refleti nas minhas disputas com meus pais. E se 
algum tipo de desastre natural tirasse a vida de um de 
nós? No conforto e na conveniência da modernidade, me 
esquecera de quão frágil a vida pode ser. Vendo a imagem 
trágica da filha dizer soluçante as palavras que ela desejava 
ter dito ao pai, me lembrou de que eu precisava fazer o 
melhor possível para colocar meus aborrecimentos em 
perspectiva. Como não sei o que pode acontecer amanhã, 
devo mostrar o amor hoje. Não posso deixar desacordos 
irrelevantes tomar o lugar do que é verdadeiramente 
importante para todos nós: o amor que partilhamos.

Elsa Sichrovsky é escritora freelance. Vive 
com sua família em Taiwan. ■

Por Elsa Sichrovsky 
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 Faz alguns 
anos, nossos vizinhos 
deram sua cadela para 
um amigo. Não muito 
tempo depois, esse 
homem morreu e a 
cachorra voltou para 
nossa rua, só que seus 
antigos donos haviam 
se mudado. Mais 
magro e mais frágil 
a cada dia, o animal 
cavou um buraco sob nossa cerca, pelo qual passava para 
se alimentar das sobras de ração deixadas por nossos 
cachorros em suas vasilhas.

Com a chegada do inverno, a cadela sem dono 
passou a dormir na nossa antiga casa de cachorro. Um 
dia, meu filho adolescente me disse: “Ela vai morrer no 
nosso quintal!” De fato, a coitada era só pele e ossos. 
Mal tinha forças para andar. Depois que comecei a 
alimentá-la duas vezes por dia junto com meus cães, 
recuperou as forças e passou a conviver normalmente 
com os outros bichos. Decidimos, então, ficar com 
Chiquita (como a batizamos) até acharmos quem a 
adotasse.

Durante uma visita de meu filho mais velho e sua 
esposa, esta deu muita atenção à nova integrante do canil. 
Por isso, na próxima visita deles, a cachorra se mostrou 
tão feliz e emocionada ao voltar a vê-la que senti ciúmes. 
Afinal, fui eu que a salvara, a alimentara, lhe dera banho e 
todo o resto!

UMA AULA  
DE BONDADE

Toda aquela 
alegria autêntica 
da Chiquita ao 
reencontrar minha 
nora me fez pensar. 
Claro, eu a havia 
resgatado da fome, 
talvez motivada 
pelo senso dever 
ou por piedade, 
mas eu não lhe 
havia mostrado 

muito amor. Com essa lição, comecei a incluí-la nas mi-
nhas brincadeiras com os outros cães. Em pouco tempo, 
comecei a ficar na expectativa de seus saltos e carinhos 
toda vez que eu chegava em casa.

Até que um dia o canil municipal encontrou uma nova 
casa para ela e eu concordei que a levassem. Isso me deixou 
com o coração doído por alguns dias. Foi uma sensação 
parecida com a que tenho quando meus netos se vão depois 
de passarem uns dias de férias comigo. Eu me acostumo 
com o som de seu saltitar feliz e suas gargalhadas pela casa, 
mas, quando as aulas recomeçam, lá se vão eles, de volta 
para a casa dos pais. E aí fica aquela dorzinha no coração.

Ainda penso na Chiquita, oro por ela e me pergunto 
onde ela está. Às vezes, olho para o quintal e sinto falta 
das suas travessuras e demonstrações de amor.

Rosane Pereira é professora de inglês e 
escritora no Rio de Janeiro, onde é membro da 
Família Internacional. ■ 

Por Rosane Pereira
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Os primeiros passos de uma jornada
Cada bebê é singular: alguém especial que entrou em 

sua vida, que tem algo importante para fazer, que vai viver 
a eternidade com você. Ter um filho é o começo de um 
relacionamento e de uma bênção que vai ultrapassar os 
limites desta vida presente.

Cada um de nós é especial para Deus e tem um 
propósito exclusivo para estar aqui. Este mundo é um 
lugar de aprendizagem pelo qual todos devemos passar na 
nossa viagem de volta para Deus. Seu bebê também tem 
um propósito especial na vida. Como pais, nosso trabalho 
é ajudar o recém-chegado a se instalar e com segurança 
começar sua jornada neste mundo.

O ponto de interrogação, a promessa e a tremenda 
possibilidade que existem em cada recém-nascido nos 
lembram do que é divino em nós — divino na razão, no 
entendimento e na visão. Há magia e mistério naque-
le pacotinho frágil. Há um gênio naquela cabecinha. 
Ele pode crescer e pode aprender. A beleza do mundo 
está em seu rosto; dorme com a inocência da neve; e 
seu pequeno punho que hoje parece uma pequena flor 
crescerá para dominar o arado, pilotar navios, curar 
doentes, conduzir multidões e talvez até apontar o 

CADA UM e 
SINGULAR

Por Derek e Michelle Brookes 

1. Ver João 3:1-8.

Um bebê enche nossas vidas de uma 
alegria especial e renova nossa esperança. É uma 
alma vivente, formada pela união de um espírito criado 
por Deus com os elementos físicos de seu corpo. É o que 
William Wordsworth descreve com muita beleza:

Nosso nascimento é, ao mesmo tempo, um sonho e 
um esquecimento:
A alma que ascende em nós, a estrela da nossa vida,
Teve em outra parte o seu poente,
E vem de longe:
Não em completo esquecimento,
E não em completa nudez,
Mas deixando rastros de glória viemos
De Deus, o nosso lar.

A ciência pode descrever como as crianças passam a 
existir, mas segurar seu bebê e olhar para seus olhinhos 
nos coloca diante de um dos grandes mistérios do 
universo — um vislumbre do céu e do poder criativo de 
Deus. Em seus braços, há prova tangível do amor que 
Deus tem por você, pois a escolheu para criar uma alma.

12



caminho para um mundo novo feliz. — 
Autor desconhecido

Novamente um bebê
O nascimento marca a entrada para esta 

vida. Celebrar este momento é uma boa oportunidade 
para refletir sobre nosso próprio crescimento e 
renascimento espiritual.

Nicodemos, um líder religioso, procurou Jesus na 
calada da noite. Tudo que aquele ancião aprendera 
não lhe trouxera alegria ou paz de espírito, e ele tinha 
uma pergunta para Jesus: queria saber como encontrar 
a vida eterna. Jesus lhe respondeu que para entrar no 
Reino dos Céus teria de simplesmente nascer de novo. 
Intrigadíssimo, Nicodemos quis saber mais.

“Como pode um homem velho como eu virar um 
bebê no ventre da mãe?”

Jesus esclareceu que o renascimento ao qual se referia 
era espiritual, pelo batismo do Espírito de Deus.1

Assim como tivemos de nascer para entrar nesta vida, 
devemos renascer para ingressar no Reino de Deus, o 
mundo eterno de felicidade que nos espera no porvir.

Que vida! Que jornada!

Adaptado de Keys to Babies, por Derek e 
Michelle Brookes, disponível na íntegra para 
leitura online em: https://activated.org/en/
books/parenting/keys-to-baby/keys-to-baby-
intro/ ■

O  B E B Ê

Pequenino, de onde vieste para assim encantar?
Vim do todo para aqui chegar.

Quem te pintou os olhos de azul tão profundo?
Veio do céu para este mundo.

O que os faz brilhar e encantar?
Algumas estrelas decidiram neles ficar.

E essa lágrima que secar tentei?
Encontrei-a aqui, logo quando cheguei.

E por que tua testinha é tão macia?
Uma mão terna me fez uma carícia.

E tuas maçãs, o que as faz tão rosadas?
Ainda não choro por águas passadas.

E esse sorriso encantador que agora vejo?
Os anjos o desenharam com um beijo.

E essa orelhinha como se fez?
Deus falou e ela surgiu de uma vez.

E esses braços e mãos queridas?
São laços de amor que sara feridas.

E esses pezinhos gordinhos que não sabem parar?
Foram feitos onde os anjos vão para cantar.

E como te tornaste assim esse ser?
Deus teve uma ideia e me fez para a ver.

E por que estás conosco querido?
Deus os viu do céu e ficou comovido.

—George Macdonald (1824–1905)
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mim a consciência da necessidade de 
investir tempo e esforço para criarmos 
a família que queremos. Como a vida 
é corrida e ocupada, estou aprendendo 
que preciso reexaminar minhas 
prioridades. Estas são algumas coisas 
que tenho aprendido:

Faça o que pode com quem pode. 
Nem sempre dá para esperar que toda 
a família esteja reunida para fazermos 
algo juntos. Todas as dinâmicas e 
combinações de nossa família são 
importantes e contribuem para a 
“vibe” da família.

A comunidade é importante para a 
família. Como diz o ditado, “É preciso 
uma aldeia para criar uma criança”. 
Nossos filhos recebem muito por 
terem tantas pessoas maravilhosas em 
suas vidas e nós, pais, também. Então, 
investimos em nossa comunidade e 
passamos tempo com ela.

Dia a dia. A cultura da família se de-
senvolve nas pequenas coisas: orar pela 

noite juntos, grupos de mensagens, 
tarefas compartilhadas, risos, abraços, 
debates e todas essas coisas cotidianas. 
São os fios com os quais criamos o 
tecido da família. Isso tem um efeito 
muito maior do que as férias anuais ou 
os grandes eventos. Reconhecemos o 
valor e a beleza dessas coisas.

A família que ora unida permanece 
unida. Uma das melhores maneiras 
de ensinar nossos filhos a depender 
de Deus é lhes demonstrar como 
dependemos dEle.

Famílias fortes criam sociedades 
fortes. Acredito firmemente que Deus 
tem interesse em nossos laços familia-
res e quer nos ajudar a construir famí-
lias fortes e felizes, inclusive em meio 
aos muitos desafios que nos cercam.

Marie Alvero foi missionária 
na África e no México. 
Atualmente vive com o marido 
e os filhos na Região Central 
do Texas, nos EUA. ■

CRIANDO 
UMA FAMÍLIA

Por Marie Alvero

No consultório médico 
onde trabalho, temos uma 
paciente chamada Blender. Ainda 
não tive a oportunidade de lhe 
perguntar por que seus pais lhe deram 
o nome de um eletrodoméstico 
[N.T. Em inglês, “blender” significa 
liquidificador]. Talvez signifique algo 
belo em outro idioma. Não faço ideia!

Não escolhemos nossos nomes. 
Tem gente que parece que ganhou na 
loteria da família, se tal coisa houvesse, 
no que diz respeito à genética, 
situação econômica, talentos naturais 
ou simplesmente por nascer em um 
ambiente amoroso e feliz. Outros, 
nem tanto. Todos conhecemos 
histórias familiares de partir o coração. 
E todos conhecemos nossas próprias 
histórias e como pais, irmãos, tios, tias, 
avós e primos influenciaram nossas 
vidas positivamente ou negativamente. 
Há também os que cresceram sem 
conhecer suas famílias biológicas ou 
sabem de alguém nessa condição.

Meus filhos estão chegando à 
adolescência e isso tem aumentado em 
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de tudo que acontecera em minha 
vida naquela semana.

Com paciência infinita, balançava 
a cabeça e sorria de vez em quan-
do. Quando finalmente ele tinha a 
chance de falar, passava horas me 
contando histórias emocionantes 
que sempre começava com “Era 
uma vez…”, mas nem sempre eram 
felizes. Contava das dificuldades da 
guerra, do racionamento de alimen-
tos e das noites de invernos rigorosos, 
quando, sem carvão para o fogão, se 
enrolavam em cobertores.

Adorávamos nossas conversas das 
manhãs de sábado e domingo, que 
tínhamos enquanto passeávamos na 
floresta perto de onde ele morava. 
Opa me ensinava os nomes das árvo-
res, dos arbustos, dos frutos silvestres 
e, o melhor de tudo: como encontrar 
o caminho para casa lembrando dos 
pontos de referência do lugar.

A Oma cozinhava em um fogão a 
carvão enorme, que também servia 
como a única fonte de aquecimento 
do apartamento. No inverno, o calor 
mal chegava ao quarto ao lado. Ela 
tinha um ferro de passar o qual abas-

tecia com brasa para passar as camisas 
e uniforme de trabalho do Opa.

Nos congelantes meses de inverno, 
vestíamos pijamas de flanela quando 
era hora de dormir e rapidamente 
nos enfiávamos debaixo dos edredons 
fofinhos. Aqueles eram dias felizes e 
despreocupados, mas que formaram 
meu caráter e cultivaram em mim um 
coração grato.

O Opa morreu quando eu tinha 
12 anos, deixando um vazio em mi-
nha vida, mas sua partida me ensinou 
a orar e, às vezes, eu sentia sua presen-
ça, como uma vozinha da consciência 
que me orientava e me animava.

Aprendi assim o valor do tempo 
com um avô e a importância de 
eu dar minha atenção integral aos 
meus netos quando estou com eles. 
É um investimento maravilhoso que 
abençoa a todos nós, como o Opa me 
ensinou há tantos anos.

Iris Richard é conselheira 
no Quênia, onde tem se 
mantido ativa em trabalhos 
comunitários e voluntários 
desde 1995. ■

OPA E EU
Por Iris Richard

Meu avô, a quem eu cha-
mava “Opa”, e eu éramos insepa-
ráveis. Ele aguçava meus instintos e 
compartilhava comigo seu amor pela 
natureza durante nossas caminhadas 
semanais pelas matas.

Cada semana, eu esperava ansiosa 
o momento quando meus pais me 
deixavam no apartamento de um 
quarto onde viviam Opa e Oma 
(minha avó) em um pequeno centro 
industrial da Alemanha.

O ano era 1960 e eu tinha cinco 
anos. O Opa trabalhava como encar-
regado em uma usina de aço e, nas tar-
des de sexta-feira, eu ficava sentada em 
um morro perto da usina, esperando 
impaciente pelo soar da sirene anun-
ciando o fim da semana de trabalho. 
Observava as centenas de trabalhado-
res com seus uniformes azuis passando 
pelos gigantescos portões de ferro, 
celebrando o início do fim-de-semana 
e contando uns para os outros seus 
planos para os próximos dois dias.

Tão logo eu localizava meu Opa, 
desembestava morro a baixo em sua 
direção. Ele me carregava no colo um 
pouco, colocava-me no chão e lá ia 
eu, saltitando ao seu lado, tagarelan-
do sem parar.

Quando chegávamos ao quarto 
andar do velho edifício de aparta-
mentos, com escadas de madeira 
pintadas em um tom avermelhado 
e um banheiro compartilhado para 
cada dois andares, Opa já estava a par 
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APRENDA COM  
AS CRIANCAS

Com amor, Jesus

Ao ver as crianças brincando felizes e 
despreocupadas, muitos adultos desejam 
ser crianças outra vez. Parecem tão 
cheias de paz, felicidade e sem nenhuma 
inquietação. Riem fácil, desfrutam o que 
fazem e se empolgam com as coisas mais 
simples. Quando se preocupam, é por 
algo menor e dura pouco. É provável que 
passem mais tempo do que você sendo 
felizes e desfrutando a vida.

Por que parecem ter tanta paz? 
Obviamente, em parte, porque têm muito 
menos a fazer, mas o motivo principal 
de terem tanta paz de espírito é a falta de 
medo do futuro.

Respire fundo. De novo. Agora pense 
em coisas boas e felizes por alguns minutos. 
Esqueça seus problemas. Não pense no 
seu dia. Valorize a vida. Gostoso, não é? 
Se ainda não se sentir melhor, cultivar o 
hábito de desfrutar as coisas simples da 
vida ajudará.

Quero que você desfrute a vida ple-
namente, abençoar você com momentos 
felizes e boas memórias que o susterão nas 
dificuldades. Quero que ria com os outros 
e ame as pessoas. Quero que ame, viva e 
desfrute cada momento do seu dia. 


