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C O N TATO  P E S S OA L
Alcançando grandeza

Quando você pensa em “grandes” homens e 
mulheres, que tipo de pessoas lhe vêm à mente? 
Muitos listariam atletas de destaque, autores de 
best-sellers, astros do cinema ou da televisão, 
músicos, políticos e assim por diante. É natural. 

São as pessoas que dominam a mídia e recebemos um fluxo constante de 
informações sobre suas vidas, ideias, hábitos e preferências.

 Na realidade, porém, embora essas pessoas pareçam acumular realizações, 
surge a questão: E se a definição de grandeza de Deus e do cristão fosse outra?

João Batista não se locupletou, não era objeto da adulação popular, não 
quebrou recordes desportivos, não se destacou nas rodas intelectuais nem 
ergueu um império comercial. Vivia sozinho no deserto e sobreviveu com 
uma dieta à base de insetos. Sua realização foi servir como o único a preparar 
o caminho para o Messias e a anunciar Sua vinda, conclamando o povo a se 
arrepender. Era ousado e intransigente. Formou discípulos que o seguiram e, 
depois, se tornaram discípulos de Jesus. Foi leal ao seu chamado e essa lealdade 
lhe custou a vida. Foram os parâmetros que Jesus usou para avaliar a trajetória 
de João, quando disse: “De todos os homens que já nasceram, João Batista é o 
maior.”1

Jesus ensinou que o caminho para a grandeza é alcançado pelo serviço aos 
outros: “Todo aquele que, entre vós, quiser tornar-se grande, seja vosso servo.”2 
Foi o que Ele fez. Ao deixar Seu Pai, no Céu, abriu mão de tudo para se tornar 
um humano, um servo e viver como integrante da humanidade.

Podemos nos esforçar para nos tornarmos mais semelhantes a Cristo3 
seguindo Seu exemplo, lendo Sua Palavra e passando tempo com Ele. É disso 
que trata esta edição da Contato.

Mário Sant’Ana
Editor

1. Mateus 11:11 NTLH

2. Mateus 20:26 

3. Ver Romanos 8:29
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Minha Torre 
de Jenga

Um dos meus jogos 
favoritos envolve 
desmanchar coisas. 
É um jogo de alto risco, no 
qual, por mais habilidoso que 
seja o jogador, as coisas podem 
dar errado muito rapidamente 
e ser o fim.

Uma partida de Jenga começa 
com uma torre de blocos de 
madeira empilhados. Cada nível é 
formado por um grupo de três peças 
paralelas adjacentes, perpendicular 
ao do próximo nível, até o último.

Os jogadores se alternam remo-
vendo um bloco qualquer e colocan-
do-o no topo da torre, para formar 
um novo andar, até que a torre esteja 
tão enfraquecida que caia. A pessoa que 
mover o último bloco antes de a torre 
cair, perde. Simples e estressante.

Quando comecei a jogar, tentava re-
mover os blocos com as funções estruturais 
mais importantes, só para provar que era ca-
paz. Às vezes, dava certo, mas, muitas vezes, 
tudo desmoronava, literalmente. Demorei 
para aprender um jeito seguro de jogar que 
me rendesse vitórias mais frequentes. Aprendi 
minha lição. Será que aprendi mesmo?

Olhando para minha vida hoje, vejo que 
ainda tenho a tendência de jogar com a estratégia 
errada. Com minhas tarefas, planos e necessidades 
construo uma pilha imponente e muito maior 
que minha capacidade de gerenciar. Então começo 

Por Chris Mizrany 

removendo os blocos mais importantes: meu tempo em 
oração e leitura da Palavra de Deus e, na sequência, 
subtraio minha família, meu sono, minha alimentação 
e minhas atividades físicas. Todo o tempo, digo a mim 
mesmo que as coisas estão indo bem e a torre de minha 
vida ainda está de pé. Ignoro os avisos de que eu esteja 
jogando de forma arriscada e, arrogantemente, confio 
na minha capacidade de equilibrar tudo em uma base 
cada vez mais enfraquecida. O fato, porém, é que 
nunca dura. É uma questão de tempo — e muitas 
vezes na pior hora possível — para a torre da minha 
vida desmoronar. Mas não precisa ser assim.

Jesus prometeu que quem construir sobre a 
“A Rocha” estará seguro, protegido e até será 
considerado sábio. O apóstolo Paulo também 
advertiu que “ninguém pode lançar outro 
fundamento, além do que foi posto, o qual é 
Jesus Cristo”.1 A mensagem é clara: dê priori-
dade ao que é mais importante e construa a 
torre de sua vida sobre um alicerce confiá-
vel. Em seguida, mantenha as peças que a 
sustentam. Se tiver que reduzir o número 
de peças que formam a pilha, remova as 
que não são estruturais. Nosso tempo é 
limitado. Cada dia traz muitos desafios, 
assim como a tentação de abrir mão do 
que achamos prescindível. Mas Jesus, 
a oração e a comunhão com outros 
crentes são os blocos que manterão a 
torre da minha vida estável.

Chris Mizrany é missionário, 
fotógrafo e web designer na 
organização Helping Hand, 
na Cidade do Cabo, África 
do Sul. ■1. 1 Coríntios 3:11 NTLH
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dade era vista como uma característi-
ca negativa. Sugeria a subserviência, 
uma atitude covarde, de autodepre-
ciação ou degradação. A cultura de 
honra versus vergonha daquela época 
exaltava o orgulho e desprezava a hu-
mildade. Jesus redefiniu a humilda-
de. Ele, o Filho de Deus, humilhou-
-Se ao se tornar humano, mostrando 
que se Ele, tão exaltado quanto era, 
mostrou humildade, os crentes de-
veriam fazer o mesmo. Os membros 
da primeira igreja aprenderam pelos 
Seus ensinamentos e exemplo a tratar 
a humildade como uma virtude, uma 
importante atitude moral e um traço 
essencial do caráter cristão.

MAIS 
COMO 
JESUS: 

HUMILDADE

Por Peter Amsterdam

1. Lucas 22:27

2. Mateus 23:12

3. Mateus 11:29 NVI

4. Katie Brazelton e Shelley Leith, 

Character Makeover (Grand Rapids: 

Zondervan, 2008), 24

5. Randy Frazee, Think, Act, Be Like Jesus 

(Grand Rapids: Zondervan, 2014), 217

6. Rick Warren, Uma Vida com Propósitos 

(Vida Livros: 2013)

Jesus pregou e praticou a humildade:
Pois qual é maior, quem está à 

mesa, ou quem serve? Não é quem 
está à mesa? Eu, porém, entre vós sou 
como aquele que serve.1

2
Quem a si mesmo se exaltar será 

humilhado, e quem a si mesmo se 
humilhar será exaltado.

2
Tomem sobre vocês o meu jugo e 

aprendam de mim, pois sou manso 
e humilde de coração, e vocês 
encontrarão descanso para as suas 
almas.3

Um elemento chave na 
nossa busca por nos 
tornarmos mais como 
Cristo é seguir o exemplo 
de humildade de Jesus.
Nas antigas Grécia e Roma, a humil-
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podemos ser sinceros com Ele e com 
nós mesmos sobre nossos pontos 
fortes e nossos pontos fracos, pois 
nem estes nem aqueles mudarão o 
amor que Ele tem por nós. Ele não 
nos ama mais por causa de nossos 
talentos nem menos por causa de 
nossas fraquezas. A certeza de que 
somos aceitos por Deus nos ajuda 
a ter uma imagem realista de nós 
mesmos.

As definições seculares e populares 
de humildade em geral incluem 
autoestima baixa, falta de confiança, 
servir de capacho, etc. Não foi o que 
Jesus ensinou, como Randy Frazee 
explicou: Um crente tem um forte 
senso de autoestima e segurança de 
sua identidade, como aquele que 
não sente mais a necessidade de 
elevar a carne ou bombear o orgulho 
pessoal.5

Ao reconhecermos que somos 
amados por Deus, adquirimos 
um forte senso de valor próprio 
e segurança de nossa identidade 
de forma que não precisamos nos 
glorificar ou nos deixarmos inchar 
pelo orgulho pessoal.

Na condição de indivíduos 
criados à imagem de Deus e 
por Ele amados, podemos ter 
toda a confiança no nosso valor 
pessoal. Podemos com sinceridade 
reconhecer nossos pontos fortes e 
pontos fracos; talentos e hábitos 
negativos. Devemos nos esforçar 
para ter clareza do que somos, sem 
acharmos que somos maravilhosos 
ou um desastre irremediável. Não 
devemos nos elevar em orgulho 

nem nos considerarmos indignos. 
Qualquer um desse extremos — em 
que sentimos que somos as piores 
ou as melhores pessoas que existem 
é errado e indica orgulho. Achar-se 
melhor que os demais é jactância 
e presunção; julgar-se a pior das 
pessoas pode ser falsa humildade, 
outra manifestação de orgulho e 
egocentrismo. Como disse Rick 
Warren: “Humildade não é pensar 
menos de si mesmo, mas pensar 
menos em si mesmo.”6

O escritor Todd Wilson comenta:
O propósito da humildade não 

é fazer você se desvalorizar aos seus 
próprios olhos, mas lhe permitir 
amar os outros independentemente 
de quem sejam. A humildade é como 
o amor se expressa para aqueles que 
se encontram em uma condição 
diferente da nossa. É a capacidade de 
ver a todos como semelhantes. Isso 
não é negar haver diferenças entre as 
pessoas, mas ir além dessas diferenças 
para ver o que há de comum entre 
todas as pessoas. Em dois sentidos 
importantes somos iguais: somos 
criados à imagem de Deus e, por 
termos nos desviados, carecemos 
da Sua graça. Esses dois fatos, por 
sua vez, formam a fundação da 
verdadeira humildade, pois deixa 
todos no mesmo nível.7

Se formos humildes, 
reconheceremos que somos pecadores 
como todas as outras pessoas e, 
portanto, não nos sentimos mais 
merecedores de amor nem menos 
responsáveis por demonstrar amor 
pelos demais. A humildade nos 

Jesus pregou e praticou a humildade:
Pois qual é maior, quem está à 

mesa, ou quem serve? Não é quem 
está à mesa? Eu, porém, entre vós sou 
como aquele que serve.1

2
Quem a si mesmo se exaltar será 

humilhado, e quem a si mesmo se 
humilhar será exaltado.

2
Tomem sobre vocês o meu jugo e 

aprendam de mim, pois sou manso 
e humilde de coração, e vocês 
encontrarão descanso para as suas 
almas.3

O entendimento 
que o cristianismo 
tem da humildade é 
mais profundo, pois se 
fundamenta no nosso 
relacionamento com 
Deus. Em seu livro 
Character Makeover 
[Reformulação do 
Caráter, tradução 
livre] Brazelton e Leith 
propõem a seguinte 
definição do termo, do 
ponto de vista cristão: 
A humildade é um 
resultado natural de se 
ter clareza de quem Deus 
é de quem somos para 
Ele.4

E quem somos para 
Deus? Somos Seus 

filhos desviados — machucados, 
pecadores e incapazes de alcançar 
a justiça plena diante de Deus. 
Apesar de tudo, Ele nos ama 
incondicionalmente. Não podemos 
exigir Seu amor porque somos 
pecadores, mas Ele generosamente 
nos ama e por causa desse profundo 
amor que enviou Seu Filho para 
morrer por nós. É constrangedor 
saber que somos amados apesar de 
nossos pecados. Sabemos que somos 
indignos de Seu amor, mas Ele nos 
ama mesmo assim. Isso nos ajuda 
a nos sentirmos seguros em nosso 
relacionamento com o Criador. O 
amor e a aceitação de Deus formam 
a base do nosso valor próprio.

Por sermos amados 
incondicionalmente por Deus, 
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livra de preocupações com prestígio 
ou posição, características físicas 
ou atratividade, nossos sucessos, 
fracassos e muitas outras ansiedades 
que surgem do orgulho e de nos 
compararmos com os demais.

A Bíblia repetidamente exalta a 
humildade e fala da atitude positiva 
que Deus tem para com os humildes. 
A humildade precede a honra.8

Na Carta aos Filipenses, o 
apóstolo Paulo falou da humildade 
de Jesus:

Não façam nada por interesse 
pessoal ou por desejos tolos de 
receber elogios; mas sejam humildes 
e considerem os outros superiores a 
vocês mesmos. Que ninguém procure 
somente os seus próprios interesses, 
mas também os dos outros. Tenham 
entre vocês o mesmo modo de pensar 
que Cristo Jesus tinha:

Ele tinha a natureza de Deus, mas 
não tentou ficar igual a Deus.

Pelo contrário, ele abriu mão 
de tudo o que era seu e tomou a 
natureza de servo, tornando-se assim 
igual aos seres humanos.

E, vivendo a vida comum de 
um ser humano, ele foi humilde e 
obedeceu a Deus até a morte - morte 
de cruz.

Por isso Deus deu a Jesus a mais 
alta honra e pôs nele o nome que é o 
mais importante de todos os nomes.9

Apesar de Jesus ter a mesma 
natureza, as mesmas qualidades e 
a mesma “patente” ou “status” que 
Deus, deixou tudo isso de lado e 
assumiu a natureza de um servo, ao 
Se tornar humano. Ele poderia ter 
reclamado poder e glória, como ficou 
claro quando o Diabo O tentou no 
deserto,10 mas escolheu reduzir Seu 
status e ser humilhado a ponto de 
estar disposto a sofrer a morte cruel e 
torturante de um criminoso comum, 
por amor a nós. Por isso, Deus O 
“hiperexaltou” — tradução literal 
desta passagem.

Mesmo não estando no mesmo 
plano de Jesus, podemos seguir o 
princípio de humildade que vemos 
em Seu exemplo. Durante Seu 
ministério, Jesus realizou muitas 

obras poderosas. Curou os enfermos, 
expulsou demônios, multiplicou 
pães e peixes para alimentar milhares 
de pessoas e caminhou sobre a 
água. Disse ao governante romano, 
Pôncio Pilatos, que poderia pedir 
ao Seu Pai que enviasse doze legiões 
de anjos para O proteger — tal 
era Sua capacidade, poder e status. 
Contudo, humilhou-Se, viveu em 
submissão ao Seu Pai e evitou a 
glória que muitos Lhe queriam 
dar. Por tudo isso, Ele foi, no fim, 
exaltado acima de todos.

Para nos tornarmos mais como 
Ele, devemos nos determinar a nos 
“revestirmos” de humildade, pelo 
que seremos abençoados por Deus: 
Cingi-vos todos de humildade 
uns para com os outros, porque 
Deus resiste aos soberbos, mas dá 
graça aos humildes. Humilhai-vos, 
portanto, debaixo da potente mão 
de Deus, para que a Seu tempo vos 
exalte.11

Peter Amsterdam e sua esposa, 
Maria Fontaine, são diretores 
da Família Internacional, uma 
comunidade cristã. Adaptado 
do artigo original. ■

7. Todd Wilson, Real Christian (Grand 

Rapids: Zondervan, 2014), 58

8. Ver Mateus 23:12; Lucas 14:11; 18:14.

9. Filipenses 2:3–9 NTLH

10. Ver Mateus 4:1–11.

11. 1 Pedro 5:5–6
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CONHEÇA 
O CEO

Houve muitos líderes 
e CEOs carismáticos e 
visionários ao longo da 
história, mas nenhum se 
compara à importância mundial 
de Jesus Cristo. Então, que lições 
podemos aprender com Seu exemplo 
de liderança?

Jesus incorpora a mistura 
perfeita de autoridade profissional 
e humildade pessoal em Seu 
exemplo e em Seus ensinamentos. 
Surpreendeu as pessoas, “porque 
lhes ensinava como alguém que 
tem autoridade.”1 No entanto, 
passava muito tempo em oração, 
demonstrando Sua dependência de 
Seu Pai. No auge de Seu sucesso, 
quando Seus discípulos disputavam 
poder e posição, Ele os corrigiu:

“Os reis dos gentios dominam 
sobre eles, e os que exercem 

1. Marcos 1:22 NVI 

2. Lucas 22:25–26

3. Ver João 13:3–5.

4. Mateus 28:19–20 NVI

autoridade sobre eles são chamados 
benfeitores. Mas vós não sereis assim. 
Pelo contrário, o maior entre vós seja 
como o menor; e quem governa seja 
como quem serve.”2

Em Sua última noite na Terra 
com Seus amigos mais próximos, 
Jesus lavou os pés daqueles homens, 
para demonstrar a maneira 
como queria que Seus discípulos 
tratassem aqueles à sua volta.3 Foi 
um ato de extrema humildade. No 
entanto, também é considerado 
uma ilustração chave da missão de 
Jesus.

Ao mesmo tempo, Jesus não 
estava à deriva. Tinha uma visão, 
uma estratégia e um plano. Sabia 
aonde estava indo e conseguia 
inspirar os outros a segui-lO. 
Deu aos Seus seguidores uma 
incumbência muito clara:

“Vão e façam discípulos de todas 
as nações, batizando-os em nome do 
Pai e do Filho e do Espírito Santo; 
ensinando-os a obedecer a tudo o 
que Eu lhes ordenei. E eu estarei 

sempre com vocês, até o fim dos 
tempos.”4

Inspirou Seus seguidores pelo 
exemplo e os desafiou com Sua visão. 
Também confiou neles e lhes delegou 
uma tarefa. Jesus falou ao mesmo 
tempo com autoridade e muita humil-
dade. Acredito que Suas palavras e Seu 
exemplo expressam alguns dos mais 
profundos princípios de liderança.

Dina Ellens lecionou no 
Sudeste Asiático por mais 
de 25 anos. Atualmente 
aposentada, permanece ativa 
como voluntária e se dedica à 
produção literária. ■

Se ainda não conhece Jesus, pode 
conhecê-lO agora:

Querido Jesus, por favor, entre em 
minha vida, ajude-me a crescer no amor 
e na humildade que Você demonstrou 
quando estava na Terra. Por favor, per-
doe-me pelos meus erros e me conceda 
a dádiva da vida eterna. Amém.

Por Dina Ellens
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A AULA 
DE 
VIOLAO

Dê uma olhada nos dois 
violões na imagem abaixo. 
Se você fosse um violonista, qual 
escolheria para tocar? Provavelmente 
o de cima, com os trastes retos (as 
partes finas de metal ao longo do 
braço), certo? Bem, você pode se 
surpreender ao saber que alguns 
guitarristas dizem que o outro é o que 
faz o melhor som. Estranho, não é?

Os músicos experientes sabem 
que é realmente impossível afinar até 
mesmo o violão de melhor qualidade 
para produzir com perfeição notas e 
acordes em todos os lugares ao longo 
do braço. Isso ocorre por causa da 
maneira como os violões têm sido 
fabricados há centenas de anos.

Nos violões comuns, os 
tradicionais trastes retos distribuídos 
ao longo do braço não estão no local 
exato necessário para reproduzir 
o tom perfeito. Isso significa que, 
mesmo se você afinar um violão 
com precisão para reproduzir com 
perfeição o acorde Mi, pode não 
obter a mesma qualidade ao tocar 

Por George Sosich

8



o acorde Sol, ou quando executar 
o mesmo Mi, em outra posição 
do braço. É uma inconveniência 
com a qual os violonistas têm que 
lidar e uma das razões por que eles 
costumam afinar seus violões entre as 
músicas.

Alguns afinam algumas cordas 
ligeiramente fora do padrão para 
atingir um meio termo, para que, 
independentemente da posição no 
braço em que formam os acordes, 
o som reproduzido seja próximo 
o bastante do desejado. Alguns 
escolhem uma afinação para certos 
padrões de acordes, mas que deixa 
seus instrumentos desafinados em 
peças que usam outros padrões.

Um luthier ficou tão irritado por 
ter de lidar constantemente com 
essa deficiência inerente aos violões 
que decidiu criar um instrumento 
que eliminasse isso completamente. 
Inventou o que se chama de violão 
“True Temperament”, que tem 
como característica distintivas trastes 
ondulados, precisamente posicionados 
para que cada nota produza o tom 
perfeito em qualquer ponto do braço 
do instrumento. O resultado foi um 
violão com trastes aparentemente 
retorcidos, mas que, como garantem 
os músicos que o adotaram, “canta”.

Qual é a relevância disso para nós? 
À primeira vista, pode parecer que 
apenas ignorância ou incompetência 
produziria um violão com trastes tão 
obviamente disformes. Contudo, o 
instrumento tem uma sonoridade 
surpreendentemente mais harmoniosa 

O Senhor não vê como vê o homem. O homem olha 
para o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha 
para o coração. —1 Samuel 16:7

“Não por força nem por poder, mas pelo meu Espírito”, 
diz o Senhor dos Exércitos. —Zacarias 4:6

Pois a loucura de Deus é mais sábia do que os 
homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os 
homens. Ora, vede, irmãos, a vossa vocação, que não 
são muitos os sábios segundo a carne, nem muitos os 
poderosos, nem muitos os nobres que são chamados. 
Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para 
confundir as sábias; Deus escolheu as coisas fracas 
deste mundo para confundir as fortes. Deus escolheu 
as coisas vis deste mundo, e as desprezíveis, e as que 
não são, para aniquilar as que são; para que ninguém 
se glorie perante ele. —1 Coríntios 1:25–29

Porém nós que temos esse tesouro espiritual somos como 
potes de barro para que fique claro que o poder supremo 
pertence a Deus e não a nós. —2 Coríntios 4:7 NTLH

do que os que têm a aparência 
tipicamente considerada adequada. 
Não é assim conosco? A Bíblia nos diz 
que o que parece certo e apropriado 
ao homem natural pode não ser 
adequado para o uso de Deus; na 
verdade, o oposto pode ser verdade.

Com todas as nossas fraquezas 
e falhas, podemos nos sentir 
imperfeitos e retorcidos como os 
trastes do violão True Temperament; 
mas, nas mãos do Músico Mestre, 
podemos produzir as melhores 
melodias. Quando nos achamos 
muito bons e “certinhos”, 

segundo os padrões típicos, 
como violões comuns, com seus 
trastes perfeitamente retos, porém 
imperfeitos, o que produzimos pode 
ser um pouco desafinado, dissonante 
e, portanto, menos atraente.

Deus nos permite ser assim, 
imperfeitos, para um propósito, para 
sermos mais úteis e ajudar aqueles ao 
nosso redor. É assim que Ele produz 
a gloriosa harmonia da Sua melodia.

George Sosich é missionário 
cristão, músico e escritor. 
Vive no Japão. ■

9



aula, mas que têm ódio de viver em uma 
comunidade onde as pessoas não têm 
respeito ou confiança umas pelas outras, 
caçoam de quem não gostam e brigam.”

Acenando com a cabeça, os 
rapazes indicaram concordar. Foi 
como se dissessem: Finalmente, 
alguém está escutando!

“E se - perguntou Emily - 
quiséssemos criar uma comunidade 
na qual vocês se sentissem 
respeitados, em que suas necessidades 
fossem atendidas e vocês se 
sentissem seguros? Como seria essa 
comunidade? Vamos criá-la juntos!

A imaginação dos rapazes entrou 
em ação.

“Vamos chamá-la de Parkville!” 
- alguém sugeriu e os demais 
concordaram.

BEM-VINDO A 
PARKVILLE

Por Curtis Peter van Gorder 

Participei de uma oficina 
em que a psicodramista 
Emily Nash1 relatou sua 
experiência em uma clínica 
terapêutica nos EUA, envolvendo 
crianças e adolescentes vítimas de 
traumas. Os rapazes que participavam 
do seu grupo eram muitas vezes 
agressivos, propensos a um 
comportamento de autodestruição 
e incapazes de confiar nos adultos 
ou em seus colegas. Quase todos 

tinham sido vítimas de abusos graves 
e negligência emocional.

Rotineiramente, levavam suas 
atitudes negativas para a sala de 
aula, as quais se refletiam na sua 
linguagem vulgar e rudeza no trato.

Certa vez, sentados em círculo, 
como é típico em sessões de 
aconselhamento, alguns expressaram 
sua ira com frases do tipo: “Tenho ódio 
deste lugar!” ou “Odeio fazer isto!”

“Entendi. Mas por quê?” — 
perguntou a cada um dos jovens.

“Ninguém respeita ninguém!”
“Esses babacas riem de mim!”
“Aqui ninguém me escuta!”
“Tem muita briga!”
Depois de escutar seus argumentos, 

Emily comentou: “O que vocês estão 
dizendo não é exatamente que odeiam a 

1. Emily Nash é a fundadora e diretora 

da Therapeutic Arts Alliance 

Manhattan, uma organização 

que oferece oficinas e seminários 

dedicados ao uso das artes criativas 

como um processo de cura.

2. http://elixirmime.com
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Por Curtis Peter van Gorder 

Parkville se transformou em um 
projeto de seis meses. A classe criou 
uma faixa com as inscrições: Bem-
-vindo a Parkville - Onde todas as 
suas necessidades são atendidas! Dese-
nharam um mapa da cidade imagi-
nária que incluía pontos de interesse 
que refletiam o que os jovens queriam 
em sua comunidade. Elegeram e de-
signaram pessoas para desempenhar 
várias funções, como a de prefeito, 
superintendente da escola, diretor do 
centro de artes, lojista e chef da cafe-
teria da comunidade e muitos outros. 
Também criaram eventos especiais e 
nas reuniões do Conselho da Cidade 
encontraram soluções para os proble-
mas da cidade inventada. Parkville 
se tornou uma comunidade na qual 
todos disseram que adorariam viver.

O primeiro passo foi provocar 
a participação dos jovens fazendo 
perguntas e escutando com atenção e 
respeito suas respostas, apesar do tom 
negativo inicial. O passo seguinte foi 
desafiá-los a fazer a diferença, canali-
zando suas energias para um projeto 
construtivo do seu interesse. Assim 
Emily explica o sucesso de Parkville:

A experiência deu aos jovens uma 
oportunidade de viver, alguns pela 
primeira vez, em uma comunidade 
onde as coisas funcionam bem, ainda 
que somente naquele período que 
compartilharam no centro. Naquela 
comunidade, as pessoas se sentiam 
apoiadas, podiam expressar suas 

necessidades, às quais os demais 
davam atenção e atendiam. Era 
uma comunidade construída sobre 
o respeito mútuo e a solidariedade, 
um ambiente de possibilidades.

Ao desempenharem os papéis 
que criaram naquele faz-de-conta, 
descobriram que podiam ser cida-
dãos participativos e que tinham 
algo com que contribuir. Os limi-
tes que os integrantes do grupo ha-
viam imposto a si próprios foram 
expandidos e puderam desenvolver 
novas habilidades e capacidades. 
Um adolescente de comportamen-
to destrutivo transformou-se em 
líder, pai atencioso e um impor-
tante membro da comunidade.

Vários métodos estão sen-
do usados hoje para alcançar a 
juventude, partindo dos interesses 
dos próprios jovens, tais como a 
prática de esportes, arte, psicodra-
ma e projetos comunitários. São 
abordagens que ajudam os jovens 
a adquirir habilidades para a vida 
e a construir uma autoimagem 
positiva. Quando os ajudamos a 
identificar suas metas e encontrar 
meios de superar os obstáculos 
com que se deparam no caminho, 
contribuímos para que vivam à 
altura do seu potencial.

Curtis Peter van Gorder 
é roteirista e mímico a 
Alemanha2. ■

“ Q U E M  A I N D A  Q U E R ? ” 
— Autoria desconhecida

Um palestrante iniciou um seminário 
mostrando uma nota de 20 dólares 
aos 200 participantes.

“Quem quer esta nota?” 
-perguntou.

Vendo que muitos levantaram a 
mão, anunciou:

“Vou dar esta nota de 20 dólares 
a um de vocês, mas, primeiro, vou 
fazer uma coisa.” - E amassou a 
cédula.

“Quem ainda a quer?”
Como muitos da plateia 

continuavam com a mão erguida, o 
palestrante atirou o dinheiro ao chão, 
o pisoteou e repetiu a pergunta ao 
público, que manteve a opinião.

O homem declarou:
“Esta é uma lição muito valiosa. 

Depois de tudo que fiz com o 
dinheiro, vocês ainda o querem 
porque não perdeu o seu valor. 
Ainda são 20 dólares.

“Muitas vezes, devido às 
decisões que tomamos e às circuns-
tâncias, sentimo-nos amassados, 
largados, jogados ao chão no meio 
da imundície, e desvalorizados. 
Contudo, para Deus, você sempre 
terá valor. Para Ele, esteja você 
sujo ou limpo, ‘amassado’ ou bem 
‘passadinho’, o seu valor não muda 
e é inestimável.” ■
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importar com quem tinha razão. 
Fui pontual em todos os meus 
compromissos. Passei tempo na 
Palavra mais do que de costume. 
Limpei e conservei limpos os meus 
espaços.

Isso durou quase duas semanas 
inteiras. Mas, como não é assim 
que as coisas são, logo o desafio 
perdeu o efeito. Tinha cumprido 
o prometido até aquele ponto. Foi 
difícil, mas não tanto. Só exigiu um 
pouco de disciplina, mas isso não é 
difícil para mim. É claro que pensar 
assim afetou meu comportamento, 
deixei o barco correr e perdi um 
pouco o foco.

O MEU 
MÊS 
PERFEITO
Por David Mizrany

Recentemente cheguei a uma 
conclusão abrangente, detalhada e 
nada surpreendente: Não sou bom o 
bastante.

Sei que ninguém jamais será “bom 
o bastante” nesta vida. Suponho 
que o mais correto seria dizer 
que eu poderia ser muito melhor. 
Admito que não sou tão ruim assim, 
pois fui criado com amor e na 
admoestação do Senhor, em um lar 
onde regras e amor eram dosados 
equilibradamente. Mesmo assim, 
é irrefutável que eu poderia ter me 
saído melhor.

1. Provérbios 27:17

Reconhecendo isso, decidi que 
deveria melhorar, poderia melhorar e 
que melhoraria.

Essa foi a minha resolução no 
meio do ano. Determinei que 
durante um mês, eu seria tão perfeito 
quanto humanamente possível. Não 
ficaria zangado. Seria uma pessoa 
animadora. Tomaria a iniciativa. 
Não iria contradizer as pessoas 
desnecessariamente. Manteria meu 
quarto e minha área de trabalho 
limpos, etc.

Comecei muito bem. Ajudei a 
lavar a louça todas as noites. Mordi a 
língua cada vez que ia ficar zangado 
ou dizer algo desagradável, sem me 
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Então 
comecei a 
me desviar 
do propósito. 
Fiquei zangado 
uma vez, 
depois duas. 

Algumas peças de roupa começaram 
a ficar fora do armário e gavetas. 
Cheguei atrasado uma manhã, depois 
na manhã seguinte e à noite. E não 
estava ajudando tanto assim a lavar 
a louça.

Quando vi que não havia 
conseguido honrar minha 
resolução, relaxei de vez. Que 
diferença faria?

Dá para perceber que o meu mês 
“perfeito” foi tudo menos isso.

Percebi, contudo, algo importante 
quando o mês chegou ao fim e fiz 
uma retrospectiva. Nas primeiras 
duas semanas, fui alegre, prestativo, 
valorizando as pessoas e não peguei 

no pé delas; na semana seguinte senti 
que me distanciei dessa melhora 
de comportamento e, no fim da 
quinzena, tudo tinha sido substituído 
por impaciência, má vontade, crítica 
e ingratidão

Se pelo menos as pessoas tivessem 
sido prestativas, eu teria continuado me 
comportando daquela maneira… — 
pensei.

Mas logo compreendi que minha 
recaída não resultara da ação de 
outros, mas da minha percepção 
do seu comportamento conforme 
comecei a vacilar na minha decisão. 
Conforme a minha paciência 
diminuía, eu logo rotulava os outros 
de “impacientes”, ou “críticos”. 
Amor gera amor, ferro se afia e a 
minha atitude e comportamento 
não só afetaram o comportamento 
dos outros, mas também a facilidade 
ou dificuldade de se relacionarem 
comigo.

O meu mês perfeito foi um 
fracasso, concorda? Foi e não 
foi. Inegavelmente, não foi um 
mês perfeito, mas aprendi lições 
importantes a partir dos erros, as 
quais ficarão comigo por muito 
tempo e ocasionaram crescimento, 
além de me ajudarem a querer 
melhorar. — se é que posso dizer isso.

Não preciso ser perfeito para agir 
melhor. Sequer preciso ser melhor 
para agir melhor. Tenho apenas de 
estar disposto, com meus ouvidos 
atentos à suave e mansa voz de Deus, 
aberto para ouvir e aprender

Nunca serei perfeito, mas posso 
sempre agir melhor.

Foi o que aprendi com o meu mês 
de perfeição.

David Mizrany é missionário 
voluntário em tempo integral, 
na organização Helping Hand 
South Africa. ■

Esforçar-se pela excelência motiva; 
lutar pela perfeição desanima.  
— Harriet Braiker (1948–2004)

A perfeição não consiste em fazer 
coisas extraordinárias, mas em fazer 
as coisas comuns extraordinariamente 
bem. — Marie Angélique Arnauld 
(1591–1661)

Exigir a perfeição é a maneira mais 
garantida de se decepcionar com 
todos, pois você inevitavelmente 
criticará os demais.  
— Monica Fairview

Não tema a perfeição — você nunca 
a alcançará.  
— Salvador Dali (1904–1989)
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para o que é dos outros. 
— Filipenses 2:4

4. Se você não sabe algo, pergunte a 
alguém que saiba.

O tolo pensa que sempre está 
certo, mas os sábios aceitam 
conselhos. — Provérbios 12:15 NTLH

5. Peça oração a um bom amigo 
ou a um pastor quando estiver 
enfrentando uma situação difícil. 
Compartilhar o que pensa e sente 
não só permitirá que você verbalize e 
exteriorize o problema, mas também 
o ajudará a perceber sua necessidade 
de Deus e dos outros.

Melhor é serem dois do que um, 
porque têm melhor paga do seu 
trabalho: Se um cair, o outro levanta 
o seu companheiro. 
—Eclesiastes 4:9–10

6. Pare para ouvir. Você nunca sabe 
o que pode descobrir e aprender 
quando ouve.

Ouça conselhos e aceite 
instruções, e acabará sendo sábio.  
—Provérbios 19:20 NTLH

EXERCITANDO  
A HUMILDADE Por Li Lian

1. Depois de um desentendimento, 
dê o primeiro passo em direção à 
reconciliação e esteja disposto a se 
desculpar, se perceber que errou.

Não guarde ódio no coração.  
—Levítico 19:17 NTLH

2. Esforce-se para mostrar bondade 
e cortesia diariamente. Por exemplo: 
segure a porta aberta para a pessoa 
atrás de você, pegue algo que outra 
pessoa acidentalmente deixou cair, 
ou ofereça seu assento para outro 
passageiro no ônibus.

Sejam compassivos, amem-se 
fraternalmente. —1 Pedro 3:8 NVI

3. Se você encontrar uma situação 
em que alguém precise de ajuda, 
pare o que estiver fazendo e auxilie 
essa pessoa. Embora possa não 
ser prático ou viável em todas as 
circunstâncias, ajudar outra pessoa 
pode ampliar sua perspectiva e evitar 
a mentalidade de que seus próprios 
planos e prioridades são sempre os 
mais importantes.

Não atente cada um somente para 
o que é seu, mas cada qual também 

7. Expresse gratidão escrevendo 
um bilhete de agradecimento ao seu 
cônjuge, seus filhos, um colega de 
trabalho ou um amigo. Descreva em 
detalhes suas qualidades e como eles 
adicionaram valor à sua vida.

Se tiverem amor uns pelos outros, 
todos saberão que vocês são meus 
discípulos

—João 13:35 NTLH

8. Aprenda uma habilidade, um 
idioma ou comece um hobby. 
Mesmo que sinta que não é muito 
bom na coisa, sair da sua zona 
de conforto dará aos outros a 
oportunidade de lhe ensinar algo.

O sábio ouvirá e crescerá em 
conhecimento, e o entendido 
adquirirá sábios conselhos.  
—Provérbios 1:5 CRF

Li Lian é uma profissional 
certificada pela 
CompTIA e trabalha 
como administradora de 
sistemas e serviços para uma 
organização humanitária na 
África. ■
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Por Li Lian

que choram.” Não consigo pensar em 
uma maneira melhor de viver em co-
munidade. Nunca haverá um momen-
to em que coisas felizes ou difíceis não 
estejam acontecendo em nossas vidas.

Quero ouvir suas boas notícias, 
mesmo que justapostas às minhas 
adversidades. Ficarei feliz com você 
e por você! Não quero que modere 
sua alegria só porque, naquele exato 
momento, minha situação não é das 
melhores. Vamos nos alegrar juntos!

Se você estiver numa pior, vou 
chorar com você, ser solidária em sua 
dor e juntos vamos lembrar que a 
alegria vai voltar.

É enriquecedor compartilhar 
os altos e baixos uns com os 
outros. Adiciona profundidade à 
nossa felicidade, muito como um 
rendimento residual aumenta nossa 
riqueza. É uma receita adicional de 
altos e baixos, que expande nossas 
vidas para além dos limites de nossas 
experiências pessoais.

Estou prestes a ir para a cozinha 
para começar o molho de macarrão, 

Hoje tenho o privilégio 
de receber cinco famílias 
para o jantar. Nós nos 
conhecemos há muitos anos e esta 
noite nos reuniremos em um alegre 
convívio. Estou ansiosa por uma noite 
para relaxar com amigos e familiares. 
Essa é minha verdadeira riqueza!

Vamos nos encontrar para 
celebrar, mas nenhum de nós está 
livre de lutas e tristezas. A mais 
velha da turma acabou de perder a 
sobrinha, vítima de fibrose cística. 
Sentimos falta do nosso filho mais 
velho, que recentemente se juntou às 
forças armadas. Outro amigo recebeu 
um diagnóstico preocupante. Todos 
temos problemas com os filhos, no 
trabalho, dificuldades financeiras, 
situações no casamento para resolver, 
problemas de saúde. Sei que estamos 
estressados, porque a vida está 
ocupada e não nos dá tréguas. Alguns 
têm boas notícias para compartilhar, 
enquanto outros nos trazem as tristes.

Romanos 12:15 diz: “Alegrem-se 
com os que se alegram; chorem com os 

antes de deixá-lo ferver pelas próximas 
horas. Minha casa ficará acolhedora e 
arrumada, mas não vou gastar muito 
tempo nisso. Ninguém vem aqui para 
ver minha casa. Passarei um minuto 
no espelho, o suficiente para parecer 
revigorada. Ninguém vem aqui por 
causa da minha beleza.

O que nos une é a amizade. 
A história que construímos e 
compartilhamos, uma camada de 
cada vez, tornando nossas as alegrias e 
tristezas de cada um. São ombros nos 
quais chorei, amigos com quem ri e sei 
que já estive do outro lado para eles.

A comunidade é um ingrediente 
vital para uma vida feliz e plena. 
Deus não queria que vivêssemos 
sozinhos. Em comunidade, 
construímos nossa felicidade e 
compartilhamos o fardo da luta.

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

A ALEGRIA DA 
COMUNIDADE

Por Marie Alvero
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SUPERANDO  
A TEMPESTADE

Com Amor, Jesus

Lembra-se do relato de quando acalmei o 
mar?1 Meus discípulos estavam em pânico, 
acharam que seu fim era certo. Mas quando 
recorreram a Mim por ajuda, em vez de 
considerarem as circunstâncias, Eu os 
resgatei — apesar das ondas e da tempestade.

É o mesmo no seu caso agora. As ondas 
são muitas e talvez até veja tempestades 
se formando no horizonte da sua vida. 
Mas encontrará as respostas se recorrer a 
Mim e às garantias de que o amo, cuido de 
você e tenho sabedoria para ser seu guia. 
As preocupações com o futuro são como 
ondas passando por cima de você e do seu 
pequeno barco. A situação que está vivendo 
é como a ameaça de uma tempestade. Em 
certas ocasiões, talvez até chegue a pensar 
que o barco vai virar.

Acalmarei a tempestade se Me pedir, ou 
lhe mostrarei como enfrentá-la. Farei isso 
como sempre fiz todos esses anos em que 
confiou fielmente em Mim.

1. Ver Marcos 4:37–41.


