
UMA HORTA 
TEMPERAMENTAL
Descobrindo o plano

A história de um violino
O segredo para os  
melhores sons

O engano de aniversário
Um milagre telefônico

MUDE  SUA  V I DA .  MUDE  O  MUNDO .



Contamos com uma grande variedade 

de livros, além de CDs, DVDs e outros 

recursos para alimentar sua alma, enlevar 

seu espírito, fortalecer seus laços familiares 

e proporcionar divertidos momentos de 

aprendizagem para os seus filhos.

Para obter informações sobre a Contato 

e outros produtos criados para a sua 

inspiração, visite nossa página na internet 

ou contate um dos distribuidores abaixo.

www.activated.org/pt
revistacontato.mail@gmail.com

Editor executivo: Ronan Keane
Editor: Mário Sant'Ana
Design: Gentian Suçi

© 2020 Activated. Todos os direitos 

reservados. Impresso no Brasil. Tradução: 

Mário Sant'Ana e Hebe Rondon.

A menos que esteja indicado o contrário, 

todas as referências às Escrituras na 

Contato foram extraídas da “Bíblia Sagrada”–

Tradução de João Ferreira de Almeida–

Edição Contemporânea, Copyright © 1990, 

por Editora Vida.

Volume 21, Número 9

C O N TATO  P E S S OA L
A renovação da alma

Curiosamente, quase sempre que estou no 
consultório do dentista, está passando na TV da 
sala de espera um daqueles programas de reforma 
de casas. O som está silenciado, mas os interessados 
podem ler as legendas. Os diálogos não são 

necessariamente emocionantes e cada episódio parece ser quase idêntico ao 
anterior: os profissionais que repaginam as residências de celebridades chegam 
a uma casa pobre sem nenhum atrativo, onde se põem a trabalhar com muito 
entusiasmo e alegria. O resultado surpreendente é revelado aos moradores que 
mal podem acreditar no que estão vendo.

De certa forma, o programa oferece um paralelo com a tremenda 
transformação que ocorre quando conhecemos Jesus e Ele começa a trabalhar 
em nossos corações. Os resultados imediatos variam de pessoa para pessoa, 
mas todos mudamos pela ação de Cristo e nos tornamos novas criações, com a 
capacidade de mudar a maneira como vivemos. “Quis Deus dar a conhecer... a 
gloriosa riqueza deste mistério, que é Cristo em vocês, a esperança da glória.”1

Certamente, nossa personalidade e maneira de pensar não mudam por 
milagre de uma hora para a outra, quando encontramos Jesus. Ele vive em nós, 
mas cabe a nós permitir que Ele seja visto e ouvido por nosso intermédio. Isso 
significa aprender sobre Deus por meio da oração e da leitura de Sua Palavra, 
para então procurar pensar, falar e agir de forma semelhante à de Cristo, para 
que os outros possam vir a conhecê-lO.

Espero que esta edição de Contato seja uma bênção para você e seus esforços 
para se tornar mais como o Mestre e deixar Sua luz brilhar através de você 
neste mundo sombrio.

Mário Sant’Ana
Editor

1. Colossenses 1:27 NVI
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DO  

TROCADILHO 

A ORACAO

Hoje, ao visitar uma pequena cidade, aprendi mais uma 
vez que devo obedecer a Deus sem questionar. Ele sempre 
sabe o que é melhor.

Ao passar pelo depósito de uma transportadora, quase 
esbarrei em um homem fazendo um grande esforço 
para colocar um pneu enorme na carroceria de sua 
caminhonete 4x4. Ri e disse: “Chamaram você porque 
precisavam de alguém que fosse uma mão na roda!” (Sim, 
eu tenho uma propensão para fazer trocadilhos, perdoe-
me.) Ele riu e eu continuei andando.

Poucos metros depois, ouvi com clareza uma voz falar 
ao meu coração: “Volte e ajude-o!” De repente, senti 
vergonha por não fazer nada além de uma piada e sequer 
pensar em ajudar. Então, voltei e ofereci a ajuda que foi 
aceita com gratidão.

Enquanto carregávamos os pneus e conversávamos, 

Por Chris Mizrany 

descobri que Koos nascera na cidade onde moro faz 
alguns anos. Logo de cara lhe disse que sou cristão e, para 
completar, missionário. Ele reagiu: “Fantástico! Ao me 
ajudar você mostrou no que acredita.”

Falou sem pestanejar. Caramba! Fiquei muito 
agradecido por ter atendido à voz de Deus, o que resultou 
na oportunidade de dar um exemplo vivo da minha fé.1

Conversamos por um bom tempo. Antes de nos 
despedirmos, trocamos informações de contato e fiz 
uma oração por ele. Na sequência, ele disse: “Eu gostaria 
que você morasse mais perto daqui, mas vamos manter 
contato e espero que a gente se encontre novamente!”

Isso me lembrou do ditado: “Mostra-me o que fazes e 
te direi no que acreditas”. Que nossas ações, como as dos 
primeiros discípulos, mostrem que estivemos com Jesus!2

Chris Mizrany é missionário, fotógrafo e web 
designer na organização Helping Hand, na 
Cidade do Cabo, África do Sul. ■

1. Tiago 3:13.

2. Veja Atos 4:13.

Pare de fazer o que é fácil ou popular. 
Comece a fazer o que é certo.  
—Roy T. Bennett

Jesus procura seguidores, não fãs. 
—Tony Evans (n. 1949)

Os seguidores de Jesus nem sempre 
sabem para onde estão indo, mas 
sempre sabem com quem vão.  
—David Platt (n. 1979)
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No meu aniversário, eu estava 
retornando uma ligação para uma 
parente e, para minha surpresa, uma voz desconhecida 
atendeu ao telefone. A mulher parecia zonza e fraca, como 
se estivesse doente ou tivesse acabado de acordar, pois, mal 
tinha energia para responder às minhas perguntas. “Acho 
que você ligou para o número errado. Não tem ninguém 
aqui com esse nome.”

Senti que ela estava sobrecarregada com algum grande 
problema e minha primeira reação foi não incomodar ainda 
mais. Apressei-me para me despedir educadamente. “Sinto 
muito incomodá-la.” De repente, contudo, ocorreu-me que 
não ligara por acaso, que não fora coincidência, mas que o 
Senhor me colocara em contato com ela deliberadamente e 
eu não deveria me preocupar em tomar mais um pouco do 
seu tempo para animá-la ou testemunhar para ela.

No dia anterior, eu tinha lido um artigo que escrevi há 
alguns anos, no qual eu relatava a ocasião quando quase 
perdi a oportunidade de testemunhar para alguém porque 
estava esperando “o momento certo”, que nunca parecia 
chegar.

O engano  
de aniversario

Por Maria Fontaine

Senti o Senhor dizer: Não corra o risco 
desta vez! Fale com ela agora!

Minha cabeça estava a mil, tentando 
pensar no que dizer, mas a única coisa que me 
veio além de “Deus te abençoe” (algo que, às 
vezes, não parece impactar muito as pessoas) foi 
“Jesus te ama muito”.

Para mim, a frase parece um tanto trivial! 
Será que eu não conseguia pensar em algo mais 
profundo para dizer? Mas nada me veio à mente, 
e eu tinha que dizer algo, então, foi o que falei, 
tentando me mostrar solidária: “Deus te abençoe. 
Jesus te ama muito!” Parei um momento e esperei, 
na verdade esperando ouvir o telefone desligar. 
Mas só ouvi silêncio.

Por fim, com a voz trêmula e fraca, a mulher 
disse: “Você nem imagina como eu precisava 
ouvir isso hoje”, e começou a chorar.

A conversa com Shirley durou mais meia hora. 
Ela abriu o coração sobre a morte da irmã mais 
velha e melhor amiga. Estava arrasada. Contou que 
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tem 71 anos e graves problemas de saúde, que 
as outras duas pessoas com quem divide a casa 
vão se mudar e ela terá de fazer o mesmo. Só 
que não faz a mínima ideia para onde vai nem 
tem dinheiro para a mudança.

Expliquei que não podia oferecer nenhuma 
solução fácil, mas que conhecia Quem podia ajudá-
la. Incentivei-a a recorrer ao seu Salvador, confiando 
que a ajudaria naquela hora escura. Eu disse: 
“Sei que Jesus ama você. Ele a fez atender ao 
telefone, porque quer que saiba disso. Ele 
Se importa com cada necessidade e vai 
ajudá-la a superar esses obstáculos”.

Depois que Shirley me contou que 
a irmã era cristã, compartilhei com ela 
algumas coisas sobre o Céu. Enfatizei que 
tinha certeza de que sua irmã está à sua 
espera, que quando se encontrarem no 
Céu nunca mais se separarão e que 
até isso acontecer, sua irmã estava 

fazendo todo o possível no 

plano 
espiritual 

para 
ajudá-

la. Então 
orei por ela 

e citei diversos 
versículos de João 

14, que descreve como 
Jesus consolou Seus seguidores e disse que lhes 

prepararia um lugar. Pedi ao Senhor para Ele estar 
com Shirley nesse momento tão difícil e a lembrei de 

que Jesus prometeu jamais nos deixar nem desamparar. 
Expliquei que Ele queria que ela recorresse a Ele, porque 
só Ele tem o poder para transformar em algo positivo 
aquelas difíceis experiências.

No final da ligação, Shirley parecia outra mulher. Sua 
voz estava mais clara e firme, sua fé e esperança renovadas. 
Acreditava que seus problemas seriam resolvidos

O que me parecera uma maneira inadequada e até 
desajeitada de testemunhar, porque não foi com a 

Devemos ampliar a definição de “próximo” e 
expandir as fronteiras dos nossos interesses 
e empatia.  
—Wendy Kopp (n. 1967)

Alegrem-se com os que se alegram; chorem 
com os que choram.  
—Romanos 12:15 NVI

Em tudo, façam aos outros o que vocês 
querem que eles lhes façam.  
—Mateus 7:12 NVI
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abordagem “suave” e “profissional” que eu prefiro ter, 
acabou sendo exatamente o que aquela querida mulher 
precisava desesperadamente ouvir.

Muitas pessoas enfrentam dificuldades, perdas e 
problemas dos mais diversos. Às vezes, acham que não existe 
saída das profundezas dos seus sofrimentos e desespero. 
Mesmo que não tenhamos as soluções, temos a verdade e 
uma conexão viva e ativa com Aquele que sabe exatamente 
como ajudar Seus filhos nas dificuldades e levá-los a 
novas e maiores vitórias. Só precisamos ter fé, confiança e 
determinação para obedecer à orientação de Deus.

Depois dessa ligação, fiquei curiosa para entender o 
que provocara aquela série de eventos misteriosos. Afinal, 
eu tinha mesmo ligado para o número errado?

Shirley disse que não ia atender ao telefone, 
pois normalmente não atende ligações de números 
desconhecidos. Além disso, estava tão desanimada que não 
queria falar com ninguém, mas, por algum motivo, atendeu.

Mais tarde, quando liguei para o marido da minha 
parente e consegui falar com ela, descobri que ela mudara 
seu número de telefone e esquecera de me dizer.

Entre milhões de telefones e pessoas que podiam ter 
ficado com o número dela, o Senhor o colocou nas mãos 
de uma de Suas filhas que Ele sabia precisar da conexão 
que lhe proporcionaria. Foi o momento perfeito, quando 
o Senhor sabia que supriria a necessidade que Shirley 
tinha de ser lembrada do Seu amor por ela.

Essa experiência me motiva a estar atenta a qualquer 
oportunidade de ser fiel à minha vocação como 
embaixadora de Jesus e ser o Seu instrumento para 
impactar vidas. Tenho certeza de uma coisa: o Senhor vai 
me usar de maneiras inesperadas se eu estiver receptiva a 
Ele e às Suas orientações. Qualquer que seja a abordagem 
que Ele use, é uma chance de fortalecer alguém e nos 
sentirmos mais realizados e abençoados.

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

Tenham todos o mesmo modo de 
pensar, sejam compassivos, amem-se 
fraternalmente, sejam misericordiosos e 
humildes. —1 Pedro 3:8 NVI

O Pai bondoso, o Deus de quem todos 
recebem ajuda, que nos consola em todas 
as nossas tribulações, para que, com a 
consolação que recebemos de Deus, 
possamos consolar os que estão passando 
por tribulações
—2 Coríntios 1:3–4 NTLH
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DE VOLTA AO  

BÁSICO
Eu estava na fila do 
caixa em uma loja e notei 
que a senhora à minha 
frente estava usando uma 
camiseta colorida com um 
versículo bíblico. Então, 
quando ela agradeceu ao caixa, disse: 
“Querida, espero que saiba que Jesus 
ama você!”

Admiro quem compartilha o 
amor de Jesus de uma maneira tão 
espontânea, mas fico na dúvida se 
esse método seria o mais eficaz para 
mim. Um dos meus maiores desafios 
em seguir Jesus é aprender como e 
quando falar dEle com os outros.

Quero ser “a luz do mundo”1, 
mas não gostaria de ter uma 
abordagem estranha, ser motivada 
pela culpa ou por outro sentimento 
negativo. Preciso de respostas 
práticas e úteis; de conceitos que se 
transformem em hábitos e produzam 
resultados. Seguem alguns pontos 
que estão me ajudando a crescer 

no que diz respeito a compartilhar 
minha fé:

Ame as pessoas.
Jesus disse, “Nisto conhecerão todos 

que sois meus discípulos, se vos amardes 
uns aos outros.”2 Em outras palavras: 
o que revela que somos seguidores de 
Jesus não é apenas como tratamos os 
estranhos, mas especificamente, como 
nos relacionamos com os outros cristãos. 
Jesus sabia que qualquer um pode 
colocar uma fachada e ser gentil com 
um estranho por pouco tempo, mas 
o que realmente revela nosso coração 
é como tratamos aqueles com quem 
convivemos, as pessoas da nossa casa, da 
nossa igreja ou da nossa fé.

Não seja hipócrita.
Se você é muitas vezes mal-

humorado, ranzinza, fofoqueiro ou 
malvado, é meio difícil soltar um “Jesus 
te ama” para a pessoa no caixa e esperar 
que alguém acredite em você. A maioria 
dos nossos relacionamentos ocorre com 
aqueles que vemos costumeiramente no 
trabalho, na escola, em nossos bairros. 

Se nesses relacionamentos formos 
habitualmente alegres, carinhosos e 
prontos para servir, isso terá impacto.

Seja natural.
Outro dia, eu estava falando com 

um dos meus colegas de trabalho, um 
jovem que tem uma visão de mundo 
muito secular. No decorrer da 
conversa, mencionei que geralmente 
sou voluntária na minha igreja aos 
domingos. Ele ficou surpreso. “Você 
não parece ou fala como uma pessoa 
de igreja”, comentou. Nem todo 
testemunho precisa ser intenso, e 
uma conversa informal pode plantar 
sementes de interesse.

Essas são dicas bastante básicas, 
mas compartilhar Jesus —
independentemente do método— 
deve ser uma parte essencial de nossas 
vidas e algo de nosso cotidiano.

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

Por Marie Alvero 

1. Mateus 5:14

2. João 13:35
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UMA HORTA  
TEMPERAMENTAL

usado na área e só houver poucas ou 
nenhuma abelha, a produtividade das 
plantas seria prejudicada. Além disso, 
é importante saber as particularidades 
das plantas. Algumas árvores, por 
exemplo, produzem muito em um 
ano e nada no ano seguinte, alternan-
do assim sua produção de frutos.

Em vez de causar desânimo, as 
informações ajudaram Koriane e filhos 
a não se sentirem muito mal por esta-
rem tendo dificuldades com sua horta. 
Entender melhor seus desafios des-
pertou neles o interesse em aprender, 
experimentar mais e, acima de tudo, 
desfrutar do processo sem ficarem 
muito estressados com os resultados.

Koriane afirma que aquilo lançou 
uma luz sobre a própria vida. Tenta-
mos fazer o que é certo e dar um bom 
exemplo cristão. Compartilhamos 
nossa fé com os outros, ajudamos os 
necessitados, estudamos a Palavra e 
oramos. Às vezes, os resultados sur-
gem logo no início, mas nem sempre. 
Há situações em que é fácil ver como 
a sua participação fez a diferença na 
vida de alguém e, em outras ocasiões, 
a gente faz o que pode sem perceber 
muitos resultados de nossas ações. A 
beleza disso é que o Senhor não julga 
pelos resultados, mas pela fidelidade.

Por Tina Kapp

1. Mateus 25:21 NVI

novamente, na esperança de que 
seus esforços fossem recompensados. 
Não entendia por que as sementes 
demandavam tanto esforço e cuidado 
atencioso para fazerem o que lhes 
cabe, enquanto as ervas daninhas 
eram abundantes e cresciam, feito… 
ervas daninhas.

A família havia preparado o solo 
e plantado dez tipos de hortaliças 
bem arrumadinhas, mas, apesar de as 
plantas terem crescido rapidamente, 
os frutos eram poucos e mirrados. 
Tudo que viam nascer eram folhas 
não comestíveis. Passado mais algum 
tempo, começaram a colher alguns 
morangos, beterrabas e cenouras bem 
pequenos. Então passaram a se diver-
tir usando esses minúsculos legumes 
para preparar pratos secundários 
para o jantar. Mas não era aquilo que 
esperavam quando começaram o pro-
jeto e Koriane se perguntou algumas 
vezes por que se dava o trabalho.

Resolveu ler mais sobre jardina-
gem e descobriu que há muitos fato-
res envolvidos em cultivar legumes 
perfeitos ou uma árvore verdadeira-
mente frutífera. Por exemplo, você 
precisa ter o tipo certo de abelhas na 
área para polinizar as flores. Se o tipo 
errado de defensivo agrícola tiver sido 

Na pequena escola que 
frequentei no Ensino 
Fundamental havia um 
jardineiro que todos 
chamávamos de “Tio Silas”. 
Ele conseguia ter uma daquelas 
“hortas de livro ilustrado” com tomate, 
vagem, repolho e alface por todos os 
lados. Nossos canteiros de flores na 
frente da escola tinham sempre uma 
variedade incrível de cores e ele sabia 
exatamente que plantas e flores eram 
melhores para cada época do ano. Ele 
tinha anos de experiência e todas as 
manhas do ofício.

Nem todas as histórias sobre 
hortas e jardins são assim.

Li um artigo de uma mulher, 
Koriane, que, com os filhos, resolveu 
começar uma horta. Imagens mentais 
de abundância de frutos, verduras 
e legumes saborosos os inspiravam 
enquanto revolviam a terra, 
plantavam, regavam e cuidavam dos 
canteiros. Mas a horta não produzia 
de jeito nenhum.

Koriane desanimou e várias vezes 
sentiu vontade de desistir. Mas a 
cada manhã, quando o sol aparecia, 
a motivação se renovava e ela tentava 
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Essa reflexão me aninou muito. 
Todos passamos por momentos em 
que não acontece muita coisa em 
nossas vidas, então saber que o Senhor 
olha para os nossos corações e não nos 
julga pelos nossos sucessos, mas pela 
nossa fidelidade alivia muito a pressão. 
Isso não significa que não devemos 
perguntar a Deus como podemos fazer 
um trabalho melhor, se há algo que 
podemos aprender ou fazer para me-
lhorarmos, enquanto confiamos nEle 
no que diz respeito aos resultados.

Lembre-se que o elogio que vamos 
querer do Senhor no final de tudo é: 
“Muito bem, servo bom e fiel! Você 
foi fiel no pouco; eu o porei sobre o 
muito. Venha e participe da alegria 
do seu Senhor!”1

Enquanto isso, vamos desfrutar 
das pequenas bênçãos e sucessos que 
vivenciamos, sabendo que somos 
todos parte do grande plano mestre 
de Deus.

Tina Kapp é dançarina, 
apresentadora e escritora 
freelance na África do 
Sul. Dirige uma empresa de 
entretenimento que ajuda a 
angariar fundos para projetos 
assistenciais e missionários. ■

O Senhor atribuiu [um ministério] a 
cada um. Eu plantei, Apolo regou, 
mas Deus é quem fez crescer. De 
modo que nem o que planta nem 
o que rega são alguma coisa, mas 
unicamente Deus, que efetua o 
crescimento. O que planta e o que 
rega têm um só propósito, e cada um 
será recompensado de acordo com o 
seu próprio trabalho. Pois nós somos 
cooperadores de Deus; vocês são 
lavoura de Deus e edifício de Deus. 
—1 Coríntios 3:5–9 NVI
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tinha a dizer sobre os substantivos e 
outras partes da gramática. No entanto, 
enquanto eu buscava entender as perso-
nalidades por trás dos rostos animados 
e ansiosos, eu aprendia paciência, amor 
e compaixão como jamais teria acon-
tecido sendo tradutora. Cada dia trazia 
situações estressantes que me deixavam 
de joelhos em oração, mas ter de sair da 
minha zona de conforto diariamente 
me tornava mais flexível e resiliente.

Sou grata por Jesus não ter imedia-
tamente aberto uma oportunidade para 
eu perseguir o desejo do meu coração, 
ou eu teria perdido o sentimento de re-
alização e o crescimento pessoal que faz 
parte do trabalho desafiador de uma 
professora. Aprendi, mais uma vez, 
que Jesus, meu coach de carreira, me 
levará pelos caminhos nos quais e possa 
aprender mais, mesmo que não seja o 
que eu originalmente imaginava. “O 
Senhor faz tudo com um propósito”.1

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

MEU COACH 
DE CARREIRA 

Por Elsa Sichrovsky 

Quando terminei a 
faculdade, estava decidida a 
ser tradutora profissional em tempo 
integral. Por quatro anos, dediquei 
todo o meu pouco de tempo livre para 
estudar o par de idiomas com os quais 
queria trabalhar e para fazer cursos 
de tradução. Adorava o desafio de 
transpor significados de uma língua 
para outra e já era tradutora voluntária 
havia alguns anos. Antes mesmo de ter 
meu diploma em mãos inscrevera-me 
em mais de 30 agências de tradução 
e tinha feito dezenas de traduções 
de teste. Fiquei entusiasmada por 
receber respostas de várias agências de 
tradução. “Entraremos em contato 
quando tivermos trabalho para seus 
idiomas e campo de especialização”, 
diziam as mensagens. Eu sabia que era 
uma questão de tempo até eu passar 
os dias fazendo o que amava.

Mas depois de um mês sem nenhu-
ma palavra dessas agências, um certo 
desânimo começou a se infiltrar em 

meu coração. O sonho que parecia ao 
meu alcance estava se desafazendo. Não 
era fácil encontrar clientes recorrentes 
para uma tradutora inexperiente, cujos 
idiomas e área de especialização não 
tinham grande demanda comercial.

Relutantemente, comecei a procurar 
alternativas de trabalho, enquanto lida-
va com a decepção de não fazer aquilo 
para o que me preparei. Uma escola 
do Ensino Fundamental anunciou 
uma vaga para professora de inglês e, 
cansada de ficar em casa esperando um 
pedido de tradução, deixei de lado meu 
sonho despedaçado e preparei uma aula 
para demonstração. Para minha surpre-
sa — e leve horror — fui contratada!

Lecionar para crianças pequenas 
nunca esteve na minha lista de empre-
gos dos sonhos, porque me convencera 
de que não era paciente o suficiente 
para trabalhar com essa faixa etária. 
Como esperado, a estridência dos gritos 
agudos abafou minha voz e meus jovens 
estudantes eram especialistas em saltar, 
incapazes de ficar quietos e não estavam 
nem um pouco interessados no que eu 1. Provérbios 16:4 NVI
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Certa manhã, ao chegar para minha 
aula de violino, notei dois instrumentos 
na mesa. Fiquei imediatamente atraída 
pelo primeiro, que parecia jamais ter sido 
usado. Um violino novinho em folha é 
algo especial, tem contornos perfeitos, uma 
superfície brilhante e sem arranhões que 
brilha à luz, uma voluta que envolve em suas 
voltas e cravelhas que soltam uns gemidos 
ligeiramente estridentes quando são giradas.

Ao lado daquele lindo instrumento que, 
não fazia muito, estivera nas mãos do seu 
lutiê, havia outro. Suas curvas, ainda belas, 
traziam em alguns pontos a inquietação 
de rachaduras, lasquinhas ou arranhões na 
madeira; a voluta mantinha suas formas, 
mas os contornos das cravelhas estavam 
longe da perfeição que outrora tiveram, 
enquanto o braço mostrava o desgaste 
produzido pelos anos de manuseio

Cruzes! O próximo passo para esse velho vio-
lino é desintegrar-se! —podemos ser tentados 
a pensar. Mas como meu professor me ensi-
nou, apesar da aparente perfeição dos novos 
violinos, são os mais antigos que produzem 
os melhores sons. Já sofreram quedas, batidas 
e foram deixados por todo canto, esquecidos, 
e é por isso que têm um som tão belo.

Um violino precisa de tempo para encon-
trar seu tom, para amadurecer sua voz. Para 
atingir todo o seu potencial, um violino deve 
ser tocado por horas a fio. Deve ser afinado 
várias vezes; suas cordas vão quebrar, seu ca-
valete pode se deslocar, suas cravelhas podem 
trincar, mas tudo faz parte do processo.

A HISTÓRIA DE  

UM V OLINO

Por Amy Mizrany 

Às vezes, sinto que estou constantemente 
levando esbarrões, sendo tratada de qualquer 
jeito, abandonada e esquecida. Parece que 
estou arranhada, lascada e começando a 
rachar. Há dias em que meus nervos não 
aguentam, como as cordas do meu 
violino, e certamente não me sinto 
bonita. Mas com essa sucessão 
aparentemente interminável de 
dias marcados por esbarrões e 
batidas, aprendo. Longe da beleza 
e perfeição do novo, aprendo 
e amadureço. Assim, como um 
violino centenário é belo para um 
bom violinista, permaneço bela 
para Jesus.

Então não se sinta mal se você 
tiver um dia ruim, ou escorregar e cair. 
Pode se sentir cheio de lasquinhas 
e arranhões, mas essas coisas fazem 
parte do processo que ajuda você a 
ir além e melhorar. Cada batida e 
arranhão vai deixá-lo mais 
sábio e tornará a melodia de 
sua vida mais doce.

Amy Mizrany nasceu e 
vive na África do Sul, 
onde é missionária em 
tempo integral na 
organização Helping 
Hand, e membro da 
Família Internacional. 
Em seu tempo livre, 
toca violino. ■
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e olheiras profundas indicavam que 
estava a algumas noites sem dormir. 
Um pequeno rasgo em sua bolsa e 
a condição dos sapatos que usava 
revelavam que se tratava de uma 
pessoa de baixa renda.

“Não sei o que fazer. Não sei o 
que fazer...” a mulher falava entre 
lágrimas e soluços.

“O que está acontecendo?”
Chorando, a coitada explicou que 

havia dado à luz uma semana antes, 
e complicações exigiram que seu 
bebê permanecesse na incubadora. 
Confidenciou que sua família 
vivia com grandes dificuldades 
financeiras. Não tinham plano de 
saúde, seu marido havia perdido 
o emprego fazia alguns meses 

O BEBÊ NA OUTRA 
INCUBADORA

Por Li Lian 

Charity é leitora da 
Contato há muitos anos. 
Tinha um trabalho bem remunerado 
no setor bancário e, fazia pouco 
tempo, terminara seu segundo 
mestrado em uma universidade de 
prestígio internacional. Recentemente, 
deu à luz um casal de gêmeos, mas ao 
invés de feliz, chorava ao ver do outro 
lado do vidro da incubadora seu filho 
adormecido.

A menina estava bem, 
mas o médico notou algumas 
anormalidades no garoto e o levou 
para a incubadora pouco tempo 
depois do parto. Embora não 
pudessem identificar a causa do 
problema, decidiram que era melhor 
mantê-lo em observação.

Nos dias que sucederam o 
nascimento, a mãe visitou seu 
garotinho em sua caixa de vidro. 
Preocupada, imaginava quando 
finalmente o levaria para casa e quanto 
tempo toda a provação duraria.

O som de um soluço vindo do 
canto da sala interrompeu seus 
pensamentos. Ao se virar, Charity 
viu outra mãe, inclinada ao lado 
de uma incubadora, chorando 
incontrolavelmente.

Coitada, pensou, 
momentaneamente distraída de suas 
próprias preocupações pela angústia 
de outra mulher. O bebê dela não 
deve estar nada bem.

Quando Charity se aproximou 
dela, viu uma mulher despenteada, 
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O BEBÊ NA OUTRA 
INCUBADORA

e, embora tivessem conseguido 
economizar algum dinheiro para 
o parto, nunca imaginaram que o 
bebê teria complicações. A cada dia, 
os custos pelo uso da incubadora 
continuavam a subir, mas eles não 
tinham mais como manter aquilo. 
Agora, o hospital estava ameaçando 
que se eles não pagassem até o dia 
seguinte, removeriam o bebê da 
incubadora.

“Pedimos ajuda a todos que 
conhecemos — família, amigos, 
vizinhos, qualquer um que eu 
pudesse pensar. Conseguimos algum 
dinheiro, mas não é nem metade do 
que eles estão pedindo.”

Charity permaneceu calada. 
Pensou no seu próprio bebê na 

Devemos insistir cada vez mais em captarmos 
recursos na forma de amor, bondade, compreensão 
e paz. O dinheiro virá. Se procurarmos primeiro o 
Reino de Deus–o resto será dado. —Madre Teresa 
(1910–1997)

Amor e bondade nunca são desperdiçadas. Sempre 
fazem a diferença. Abençoam aquele que os recebe e 
quem os dá. —Barbara de Angelis (n. 1951)

Não apenas conte suas bênçãos. Seja a bênção com a 
qual outros possam contar. —Autor desconhecido

que ela sentiu por ter ajudado a vida 
de outro pequenino.

É fácil nos envolvermos em nossos 
próprios problemas pessoais a ponto 
de não percebermos o sofrimento de 
outros ao nosso redor, às vezes com 
provações muito piores que as nossas.

Charity entende que sua oração 
pela cura de seu filho foi respondida 
enquanto ela respondia à oração de 
outra pessoa que precisava de ajuda.

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

incubadora e sabia o que tinha de 
fazer. Pegou o talão de cheques em 
sua bolsa e perguntou à mulher: 
“Quanto você precisa?”

A mulher a fitou por um 
momento e disparou: “Que Deus 
a abençoe. Você é uma resposta à 
minha oração. Deus a abençoe!”

Depois que Charity conseguiu 
acalmar a mulher, preencheu o 
cheque no valor que faltava e o 
entregou àquela mãe que, sem dizer 
palavra, a abraçou com grande 
emoção.

Na manhã seguinte, o médico 
comunicou à Charity que seu 
menino podia deixar a incubadora. 
Sua alegria em ir para casa com seu 
bebê foi aumentada pela felicidade 
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Ele é surpreendente, reconfortante, 
desafia nossas ideias preconcebidas, 
é franco e continuamente põe em 
xeque nossos paradigmas. Jesus fala 
a verdade em amor, não mostra 
favoritismo e é compassivo — mas, 
mantém os mais altos padrões. Jesus 
pega pesado, mas, ao mesmo tempo, 
o Seu jugo é fácil e Seu fardo é leve.1

Refletir sobre como as passagens 
do Evangelho podem estar 
relacionadas à minha própria vida tem 
feito a diferença. Como minha esposa 
diz: “Nos ensinamentos de Jesus 
você pode encontrar a base de toda a 
ética. Segui-los é apenas bom senso.” 
Percebo que, ao ler os Evangelhos 
com oração, passo a ver Jesus mais 
no meu dia a dia. Conforme eu O 
conheço melhor, certamente quero 
falar mais sobre Ele para os outros.

CONHECENDO 
JESUS

Por Gabriel García

Na minha busca para 
conhecer melhor Jesus, 
cheguei à simples conclusão de que 
ler os Evangelhos regularmente e 
tentar colocar Seus ensinamentos e 
exemplos em prática é a maneira mais 
fácil e acessível de fazer isso. Então, 
nos últimos anos, tenho lido um 
devocional que apresenta um texto 
dos Evangelhos para cada dia do ano. 
Se eu achava que já conhecia bem os 
Evangelhos, esse exercício acabou com 
essa ideia! Quase todos os dias me 
surpreendo, fico inquieto, reconheço 
meus erros, sou inspirado e comovido 
pelas palavras e ações do Mestre.

As parábolas que Jesus contou e 
os episódios de Sua vida revelam que 

A última página de cada edição 
da Contato traz a seção “Com amor, 
Jesus”, que é a favorita de muitos 
leitores. Descobri que esses textos 
também me ajudam a me aproximar 
de Jesus e ouvir Sua voz sobre temas 
relevantes para o nosso dia e idade.

Ao conhecer melhor Jesus, 
aproximo-me de Deus, o Pai, porque, 
por intermédio de Jesus, temos acesso 
a Deus e compartilhamos a mesma 
intimidade que Cristo tem com Seu 
Pai. “Naquele dia conhecereis que 
estou em meu Pai, e vós em mim, e 
eu em vós.”2

Gabriel García é editor 
da edição em espanhol da 
Contato e membro da Família 
Internacional no Chile. ■

Quando você percebe que seu 
principal propósito na vida é 
conhecer a Deus, a maioria dos 
problemas da vida assumem suas 
verdadeiras dimensões.  
— J.I. Packer (n. 1926)

1. Ver Mateus 11:28–30.

2. João 14:20
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parte da União Soviética. Durante 
uma de suas palestras, pediu um 
exemplo de um sistema que foi 
criado do zero. Comecei a explicar 
o papel do Criador e a beleza e 
complexidade de Sua criação, mas 
a professora não aprovou, dizendo 
que esse tipo de conversa não tinha 
lugar em uma universidade. Então, 
para minha surpresa, meus colegas 
começaram a dizer que os crentes têm 
o direito de serem levados a sério pelo 
mundo científico. Foi uma maneira, 
lugar e situação interessantes para 
trazer minha fé para o debate.

Não importa se somos grandes 
ou pequenos nem a diversidade de 
nossos problemas. Deus pode abrir 
caminhos para conhecermos pessoas, 
falarmos sobre nossa fé, ensinarmos os 
princípios bíblicos e trazermos luz ao 
mundo, para mudá-lo para melhor.

Mila Nataliya A. Govorukha 
é conselheira de jovens e 
voluntária na Ucrânia. ■

Alguns meses atrás, comecei 
a dar aulas de “inglês a partir da 
Bíblia” para um pequeno grupo de 
adolescentes. Nem sempre é fácil 
e exige tempo para preparação, 
mas sempre vale a pena. Quando 
estudávamos o primeiro Natal, 
por exemplo, sempre parecia haver 
algum tipo de obstáculo: os alunos 
se atrasavam, esqueciam os cadernos, 
ou às vezes simplesmente faltavam à 
aula sem nenhum motivo específico. 
Houve momentos em que me 
perguntei se eu deveria continuar 
ou não. Mas, então, quando fizemos 
um quiz sobre o assunto em uma 
celebração para um grupo de cristãos, 
para minha surpresa e prazer meus 
alunos responderam a maioria das 
perguntas corretamente. Foi um sinal 
de que eu tinha de continuar.

Também estou estudando para 
um doutorado na Academia Nacional 
de Ciências Pedagógicas. Uma das 
minhas orientadoras é professora de 
Filosofia desde que a Ucrânia fazia 

PORTAS  
ABERTAS

Por Mila Nataliya A. Govorukha

1. Ver Apocalipse 3:20.

A  E S C O L H A

Jesus quer ter um relacionamento 
pessoal com você e se tornar uma 
parte muito real de sua vida aqui, 
agora e para sempre, na eternidade. 
Contudo, Ele não pode fazer nada 
a menos que você queira. Está 
pacientemente à porta do seu 
coração–talvez há anos–esperando 
que você abra a porta.1

Você pode fazer isso agora 
mesmo, fazendo com sinceridade 
esta oração:

Jesus, por favor, perdoe-me por 
todos os meus pecados. Acredito que 
Você morreu por mim. Abro a porta 
do meu coração e O convido para 
entrar em minha vida. Por favor, 
preencha-me com Seu amor e com o 
Espírito Santo, ajude-me a conhecer 
Você e guie-me pelo caminho da 
verdade. Amém.
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AMOR 
INFALÍVEL

Com amor, Jesus

Quando estiver muito atribulado, 
desorientado e confuso, venha 
a Mim. Repouse a cabeça no 
Meu ombro. Sinta o consolo nas 
Minhas promessas eternas. Ouça 
as Palavras que vou falar ao seu 
coração e à sua mente. Descubra a 
força e paz que posso lhe dar.

Não tenha medo de confiar em 
Mim de todo o coração quanto à 
sua vida e futuro. Saiba que faço 
tudo bem. Segure a Minha mão e 
o guiarei por uma vereda agra-
dável com bênçãos abundantes. 
Estarei com você em toda batalha 
que travar e o levarei a lugares de 
paz, superação e vitória.

Aprenda a amar os outros 
com o mesmo tipo de amor que 
ajudou você a superar muitas 
situações difíceis, o amor que 
lhe deu forças para perseverar, 
perdoar, e para continuar 
demonstrando a Minha bondade 
e amor aos outros. Esse amor 
incondicional lançará um véu 
sobre muitos erros e pecados 
—tantos os seus como os de 
outros— e incidirá a luz do Meu 
amor no seu caminho.1

1. Ver Tiago 5:20.


