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C O N TATO  P E S S OA L
O segredo do Mestre

Este ano, um número sem precedente de vidas foi 
abalado pela crise de saúde Covid-19 e muitos ainda 
estão sendo impactados.

Há aqueles que permaneceram na linha de frente 
heroicamente lutando contra a doença, fornecendo 
serviços vitais e lidando com quantidades inimagináveis 
de estresse, pelo que temos com eles uma enorme dívida 

de gratidão. Muitos que passaram a trabalhar remotamente de casa afirmam que a 
pressão de trabalho não mudou. Este tempo com certeza tem sido particularmente 
difícil para aqueles que perderam entes queridos por causa da pandemia, ou têm sofrido 
economicamente pela perda de emprego e/ou de renda resultante das pressões que o 
mercado como um todo tem sofrido devido às oscilações da economia.

Impossibilitadas de usar playgrounds, parques de diversões e praias por conta do 
isolamento social, muitas crianças não puderam aproveitar como gostariam o período 
em que deixaram de ir para a escola.

Conforme nos aproximamos do fim deste ano atribulado, podemos começar a 
fazer um balanço de toda esta experiência. Acho que ninguém se lembrará de 2020 
como um lago plácido. Não foi um ano de grandes avanços rumo ao “sucesso” no 
sentido tradicional, mas com certeza tem sido excelente para aprendermos a lidar com 
adversidades. Cada um, em sua própria situação e circunstâncias, teve de lidar com 
questões de saúde, preocupações com familiares e amigos, estudos interrompidos, perda 
de emprego, temores financeiros, solidão — e, no mínimo, agitação. Espero que, ao 
olharmos para trás, possamos ver que crescemos e melhoramos.

Jesus sabia o que era viver em tempos estressantes. O Evangelho segundo Marcos 
descreve um Sabat no início do ministério de Jesus, pouco depois Ele ser batizado por 
João. Logo de manhã, Jesus prega um sermão na sinagoga de Cafarnaum, depois do que 
expulsou um espírito impuro de um homem. Na sequência, ao entrar na casa de Pedro, 
Seu discípulo, foi informado que a sogra deste estava com febre, e Jesus a curou. Mais 
tarde, à noite, curou também todos na cidade que estavam doentes ou aflitos.1 E os relatos 
evangélicos não dão a entender que aquele dia tivesse sido uma exceção na vida de Jesus.

Como Ele dava conta? A resposta aparece no mesmo capítulo: “Levantando-Se de 
manhã muito cedo, ainda escuro, saiu, e foi para um lugar deserto, e ali orava.”2 Talvez 
estivesse fisicamente exausto, mas reconhecia a necessidade de renovação espiritual 
como superior à do descanso físico.

Esta edição da Contato traz insights práticos e dicas para quem tem dificuldade para 
lidar com o corre-corre e o estresse, incluindo um artigo sobre gerenciamento de tempo 
(páginas 4-6). Mas não vamos esquecer os aspectos espirituais inerentes a uma vida 
bem-sucedida e equilibrada — principalmente a oração e a relação com nosso Pai.

Que Deus guarde você e os seus à sombra de Suas asas e continue guiando sua vida.

Mário Sant’Ana
Editor

1. Ver Marcos 1:21-34.

2. Marcos 1:35
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MONTANDO O  
QUEBRA-CABEÇA  
DA VIDA

Desde que me entendo por gente, nunca gostei 
de montar quebra-cabeças. Ver milhares de pequenos 
pedaços de céu, azuis e quase idênticos, espalhados sobre 
uma mesa de madeira era suficiente para me deixar tonta. 
Não conseguia descobrir por onde começar.

Meu irmão, entretanto, adora quebra-cabeças. Para ele, 
quanto maior e mais complicado, melhor. Na verdade, 
quando ele tinha três anos, virava as peças para que 
ficassem com as faces ilustradas voltadas para baixo e assim 
montava seu quebra-cabeça de 30 peças. Infelizmente para 
mim, esse é um talento que nunca compartilhamos.

Às vezes, sinto que minha vida é como um quebra-
cabeça gigante, desmontado, com peças espalhadas em 
todas as direções. E são muitas peças, muitos problemas, 
muitas incógnitas e só pensar em juntar tudo é em si um 
desafio monumental.

Um dia, enquanto assistia ao meu irmão terminar a 
última seção do seu novo quebra-cabeça de 3.000 peças, 
pedi-lhe alguns conselhos sobre como fazer aquilo que 
para mim beirava a impossibilidade. Estes foram os três 
passos que me ensinou:

1) Comece pelas bordas. Como um quebra-cabeça, a 
prioridade número um em nossas vidas deve ser a nossa 
relação com Deus, que nos oferece uma estrutura sólida. 

Por Li Lian 

Com isso resolvido, é mais fácil colocar em ordem os 
elementos internos de nossas vidas.

2) Organize o resto das peças segundo suas cores. 
Como um jogo de difícil resolução, nossas vidas são 
compostas de muitas categorias diferentes: trabalho, 
família, carreira, saúde, finanças, etc. Separar as coisas assim 
nos permite concentrar esforços no que estamos tentando 
realizar em cada área e torna mais fácil superar os desafios.

3) Escolha uma peça e a compare com as demais até 
encontrar a que combine com ela. Como um quebra-
cabeça, a vida é muitas vezes formada por sequências de 
tentativa, erro e nova tentativa, até que as peças comecem 
a se unir. Essa parte requer perseverança e determinação, 
mas o comprometimento diário, o trabalho árduo e o 
tempo investido logo produzirão progresso.

Quando chegarmos ao fim de nossas vidas e virmos 
nosso belo quebra-cabeça concluído, poderemos desfrutar 
da imagem formada e entender mais claramente o processo 
de Deus para trazer ordem e benefícios de cada situação.

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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Não é possível recuperar o tempo. A Bíblia 
fala sobre “remir o tempo” ou “ aproveitar ao máximo 
cada oportunidade”.1 Isso requer um compromisso para 
o desenvolvimento de habilidades de gerenciamento de 
tempo.

É fácil sermos apanhados em um turbilhão de 
atividades, constantemente ocupados, mas no fim do dia 
percebermos que não realizamos o que queríamos. É um 
tremendo desafio usar o tempo com sabedoria, fazer o que 
é mais importante e equilibrar a multiplicidade de tarefas 
e responsabilidades — profissionais e pessoais — que 
enfrentamos a cada dia.

Eficiência e efetividade são duas de muitas palavras-
chave na gestão de tempo. Há uma grande diferença entre 
ser eficiente e ser efetivo. Jeff Haden explica da seguinte 
forma:

Pessoas eficientes são bem organizadas e competentes. 
Conseguem marcar como feitas as coisas de sua lista de 
afazeres. Concluem projetos. Realizam as coisas.

Pessoas efetivas fazem tudo isso, mas se concentram 
nas coisas certas de sua lista de afazeres. Concluem os 
projetos certos. Realizam as coisas certas.2

É ótimo ser mais eficiente, mas se nos faltar a efetividade, 
provavelmente não alcançaremos nossas metas nem faremos 
o que é mais importante. Precisamos estar atentos para 
sermos mais efetivos em tudo o que fizermos, incluindo na 
maneira como tomamos decisões, definimos prioridades e 
implementamos práticas sábias de gestão de tempo.

Vejamos cinco pontos-chave no domínio da gestão do 
tempo.

GERENCIAMENTO  
DO TEMPO

Por Peter Amsterdam

Número 1. Priorize.
Jeff Haden é muito feliz em sua colocação: “Não 

podemos fazer tudo, mas podemos fazer algumas coisas 
muito bem. Decida o que é mais importante para você, 
decida se concentrar nisso... e decida abrir mão das coisas 
que você quer fazer, mas que, realisticamente falando, não 
consegue, pelo menos por enquanto.”3

O primeiro passo é aceitar que você não é capaz de 
fazer tudo. Para que o mais importante seja feito, você 
terá de estabelecer prioridades e dedicar a elas a maior 
parte do seu tempo.

Se entender que tudo na sua lista de tarefas é 
igualmente importante, provavelmente se sentirá 
sobrecarregado pelo volume de afazeres, em vez de levar 
em consideração a qualidade do seu trabalho. Segundo o 
Princípio de Pareto, 80% dos resultados que obtemos vêm 
de 20% das tarefas que realizamos, ou seja, uma pequena 
fração do seu trabalho diário merece a maior parte da sua 
atenção.4

1. Efésios 5:16 NVI

2. Jeff Haden, “9 Habits That Turn Efficient People Into Highly 

Effective People,” Inc., 6 de outubro de 2014

3. Jeff Haden, “Success? It’s Just a Decision Away,” CBS 

Moneywatch, 19 de outubro de 2011

4. Lea McLeod, “The Job Skill You Need (That Nobody Talks 

About),” The Muse, 7 de setembro de 2014
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GERENCIAMENTO  
DO TEMPO

Nem tudo é igualmente importante. Nem tudo o que 
vem a você deve receber sua atenção. Se 20% do que você 
faz produz 80% dos resultados que colhe, use isso como 
um filtro por meio do qual avalia a importância de suas 
tarefas.

Número 2. TeNha clareza com resPeiTo ao que fazer e 
ao que não fazer.

Se quiser que as coisas sejam bem feitas, o primeiro 
passo é dar uma boa olhada em como atualmente gasta e 
no que deve gastar o tempo. Isso significa olhar para seu 
plano de vida como um todo, tendo clareza sobre o que 
busca realizar. É possível que, no início, isso demande um 
bom tempo, pois servirá de plano base a partir do qual você 
criará suas metas e seus planos diários, semanais e mensais.

De um modo geral, deve identificar suas principais 
metas de curto prazo e as de médio prazo. Provavelmente 
algumas estarão relacionadas ao trabalho e outras à vida 
pessoal. Não escolha muitas. Conforme alocar o tempo 
numa base diária, semanal e mensal, é bom distribuir a 
maior parte do que você faz em uma dessas categorias de 

foco. Isto o ajudará a alinhar o que fazer no dia a dia com 
suas metas gerais relacionadas ao trabalho e à vida.

Como ensinou Benjamin Franklin: “Quem erra por 
não se preparar, prepara-se para errar.” E Antoine de 
Saint-Exupéry disse: “Uma meta sem um plano é apenas 
um desejo.”

Tão importante quanto saber no que você deve 
trabalhar é entender o que não deve fazer. É o que 
algumas pessoas chamam de lista de “para ignorar”. Ajuda 
a identificar e eliminar os tipos de tarefas que surgem 
em seu caminho, mas que você não deve fazer, mesmo 
que goste de fazê-las. Como nosso tempo é limitado, 
precisamos ser criteriosos no seu uso.

Número 3. Identifique e reduza fatores que 
causam perda de tempo e distrações.

Se quiser controlar o próprio tempo, deve aprender 
o que o atrapalha. Todos os dias surgem muitas 
interrupções, sem falar nos incontáveis desperdiçadores e 
distrações que a tecnologia disponibiliza para nós. Como 
você tende a desperdiçar o tempo? TV? YouTube? Mídias 

Ensina-nos a contar os 
nossos dias para que o 
nosso coração alcance 
sabedoria.  
—Salmo 90:12 NVI
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sociais? Jogos de computador? Programas de culinária? 
Acompanhando os eventos esportivos, tabelas e resultados 
dos jogos? Navegação aleatória na Internet? Conferindo as 
notícias sobre as celebridades?

O que todos os itens acima têm em comum é a 
incrível capacidade de roubar horas de seu precioso 
tempo. Muitos especialistas sugerem que você registre a 
quantidade de tempo que gasta em atividades assim no 
período de uma semana, para que esteja ciente de como 
usa o tempo. Em seguida, faça um plano para reduzir 
ou limitar o seu uso. Considere, inclusive, desligar seus 
dispositivos durante determinados momentos, para 
aproveitar o poder da sua concentração total.

Número 4. Organize suas tarefas.
Identifique um sistema de organização que funcione 

para você. A expressão-chave aqui é “funciona para 
você.” Infelizmente, há pessoas que gastam tanto tempo 
gerenciando e aprimorando seus sistemas organizacionais, 
que se afastam de seus trabalhos prioritários.

Isso vale para listas de tarefas. Se a sua lista de 
afazeres se estende por páginas e páginas, às quais você 

adiciona algo diariamente, então provavelmente não terá 
dificuldade de acreditar neste dado estatístico: 23% das 
pessoas gastam mais tempo organizando suas listas de 
afazeres do que realizando suas tarefas! A lição aqui é: 
mantenha seu sistema o mais simples possível e, acima de 
tudo, use o que funciona para você.

Uma das mais clássicas regras de produtividade é: 
faça primeiro o que for mais importante. Ocupe-se com 
o primeiro item da lista — que costuma ser também o 
mais difícil —, quando está com mais energia e a mente 
mais fresca.5 Você não apenas realizará mais, mas terá a 
tremenda satisfação de ver aquela prioridade resolvida.

Número 5. Não extrapole seus próprios limites. 
Seja realista.

Deus nos deu uma quantidade finita de tempo cada 
dia e por mais que você deseje realizar ou ajudar os 
outros, há um limite do que efetivamente pode fazer.

Seja realista em relação ao cálculo da duração de um 
projeto, para avaliar se você pode assumir tal atribuição e 
cumprir os prazos previstos. Esteja atento ao que você já 
tem nas mãos com base na sua lista de tarefas atualizada. 
E, principalmente, esteja disposto a dizer não quando 
necessário. Vai ser difícil, mas, no longo prazo, recusar 
tarefas que o sobrecarregariam protegerá sua capacidade 
de realizar os trabalhos importantes, com qualidade, 
manter o foco e contribuir em discussões, resolução 
criativa de problemas, etc.

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

5. Trent Hamm, “Do the Hard Things First,” The Simple Dollar, 

17 de setembro de 2014
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APRENDENDO  
COM OS  
ERROS 

Era o fim de outro longo 
dia de trabalho. No meu 
primeiro semestre como professora de 
Inglês como Segunda Língua (ESL, na 
sigla em inglês), cada dia trazia dezenas 
de novos desafios, os quais eu não 
vencia. Meus alunos não entendiam o 
que eu tentava lhes ensinar e as notas 
nas provas eram de chorar. O diretor 
da escola me dizia que os estudantes 
não demonstravam estar aprendendo 
inglês. Os pais reclamavam dos meus 
métodos de controle da sala de aula. 
Eu estava fracassando em todos os 
aspectos do meu trabalho.

Lecionar não é fácil. Meus colegas 
me disseram que o que estava 
acontecendo comigo era normal no 
primeiro ano. Garantiram que as 
coisas melhorariam… Mas eu me 
perguntava: O que eu faço com a 
situação que tenho agora? O que fazer 
diante de uma classe indisciplinada, 
sentindo-me envergonhada da 
minha incapacidade de controlar o 
comportamento dos alunos?

Certa noite, navegando a esmo 
pela Internet, após outro intenso e 
frustrante dia de aula, deparei-me com 
uma citação que respondia à pergunta 
que queimava no meu coração: “O 
fracasso deve ser nosso professor, não 
nosso coveiro. O fracasso é atraso, 
não derrota. É um desvio temporário, 
não um beco sem saída; algo que só 
podemos evitar totalmente se não 
dissermos nada, não fizermos nada e 
não formos nada.” Decidi tentar ver 
cada falha como um catalisador para o 
crescimento. Em vez de permitir que 
sentimentos de vergonha e desespero 
me sobrecarregassem, concentrei-me 
em como eu poderia colher tudo o 
que cada falha tinha a ensinar.

Então, tentei lembrar que sempre 
que uma atividade em sala de aula 
degenerava em indisciplina, eu tinha 
acabado de aprender mais sobre o que 
não funcionava com meus alunos. 
Passei a procurar mudar minha 
atitude e abordagem sempre que meu 
diretor apontava falhas no meu modo 

de ensinar. Se os pequenos pareciam 
confusos ou entediados, era um sinal 
que eu devia ensinar de outra maneira.

Quando lembro desses tempos, 
sou grata pelos momentos 
desanimadores do primeiro ano da 
minha carreira de professora. Os 
erros se tornaram coisas do passado, 
mas as lições inestimáveis que aprendi 
sobre como apresentar informações, 
como interagir com os alunos, como 
enfrentar os problemas em sala de 
aula — e, o mais importante, como 
lidar com meus próprios fracassos 
— ficaram comigo e continuam 
me fortalecendo. Ainda cometo 
erros na sala de aula, mas aprendi a 
não sucumbir aos pensamentos de 
tristeza. Se puder me concentrar no 
que cada falha tem a me ensinar, o 
fracasso será simplesmente mais um 
passo rumo ao progresso.

Elsa Sichrovsky é escritora 
freelance. Vive com sua 
família no Sul de Taiwan. ■

Por Elsa Sichrovsky 
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QUANDO  
ESTIVER NO  
FUNDO  
DO POCO

Com um olhar de expectativa, 
minha amiga fez uma pausa e por um 
momento houve silêncio entre nós. 
Senti que devia ajudar, mas estávamos 
no fim do mês e eu tinha contas para 
pagar. Fiquei feliz quando o celular 
dela tocou e ela se ocupou com a 
chamada. Isso me deu um tempo para 
resolver o conflito que rapidamente se 
instalou no meu íntimo.

Por que agora? pensei comigo mesma.
Um pensamento me ocorreu: 

“Não chegamos ao máximo do que 
podemos dar este mês? E depois de 
pagar as contas, planejamos começar 
finalmente a poupar para algumas 
necessidades da nossa grande família.”

Minha consciência se manifestou: 
“Deus não supriu cada vez que você 
foi além de seus limites para ajudar a 
alguém em necessidade?”

Por Iris Richard

1. Ver Atos 20:32–35.

2. Mateus 5:42 NTLH; Lucas 6:30–31

3. Mateus 10:8

4. Mateus 25:40 CEV

5. Mateus 10:8

sobre as realizações da semana e 
discutíamos os planos para o mês 
seguinte. Antes de ir embora, minha 
amiga, que é assistente social em 
um bairro pobre, me falou de uma 
situação urgente com a qual havia se 
deparado recentemente.

“Mercy é órfã desde pequena, e 
agora, infelizmente, com apenas 25 
anos, foi diagnosticada com câncer. 
Lava roupa para se sustentar e na 
maioria dos meses não consegue 
ganhar o salário mínimo. Com 
falta de dinheiro para pagar 
um seguro saúde, ela agora está 
perdida e não tem como pagar 
o tratamento que precisa com 
urgência. Ela tem recebido ajuda 
de pessoas solidárias, mas ainda 
assim lhe falta o dinheiro para os 
remédios.”

Outro dia li uma passagem 
no Livro dos Atos, na 
qual Paulo, em seu discurso de 
despedida à igreja de Éfeso, falou 
sobre viver com generosidade e 
trabalhar arduamente para sempre 
ter algo para dar aos pobres, e 
que mais abençoado é dar do que 
receber.1 Mal sabia eu que seria 
testada nesses princípios poucas 
horas depois.

Estava com uma amiga 
desfrutando de uma agradável tarde 
de primavera na varanda, tomando 
um suco gelado. Conversávamos 
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A mente retrucou: “É verdade, 
mas… e os planos de fazer uma 
poupança?”

A consciência: “Por que não 
pensar nos princípios que Jesus 
ensinou: “Se alguém lhe pedir 
alguma coisa, dê” e, “Façam aos 
outros a mesma coisa que querem 
que eles façam a vocês.”2

Minha mente: “Tudo bem, mas eu 
preciso encontrar com urgência um 
equilíbrio entre dar e economizar.”

Minha consciência não se deu por 
vencida: “De graça recebestes, de graça 
dai.”3

A mente não deixou por isso: 
“Não se trata de um copo d’água! 
Estamos falando de dinheiro, coisa 
que me falta no momento.

A consciência: “Pense em outro 
princípio que Jesus ensinou: “O 

O que uma pessoa dá a outra? Dá de si mesmo 
a coisa mais preciosa que tem, dá a própria 
vida. Isso não significa necessariamente que 
sacrifica a vida pelo outro, mas que dá o que 
está vivo em si: sua alegria, seu desvelo, seu 
entendimento, seu conhecimento, seu humor, 
sua tristeza… Não dá para receber; o ato de 
dar é em si uma alegria maravilhosa. Mas a sua 
generosidade faz brotar algo na outra pessoa e 
o que foi gerado se reflete na vida do doador.  
—Erich Fromm (1900–1980)

que vocês fizeram a algum dos meus 
menores irmãos, a mim o fizeram.”4

Respirei fundo, levantei os olhos e 
lá estava minha amiga, com olhar de 
expectativa.

“Posso ajudar.”
A consciência venceu e com um 

sentimento inesperado de paz, doei o 
que era preciso, confiando que Deus 
iria realmente preencher o vácuo que 
eu havia criado.

Eu já tinha quase esquecido dessa 
experiência, mas aí, dois dias depois, 
encontrei um velho conhecido 
quando estava fazendo compras. 
Antes de nos despedirmos, ele me 
entregou um envelope fechado 
e disse: “Deus colocou no meu 
coração para lhe dar isto por causa 
de tudo o que você tem feito por 
mim. Tenho certeza de que uma 

pessoa generosa como você vai saber 
usar bem isto.”

Quando cheguei em casa, 
encontrei uma quantia generosa de 
dinheiro naquele envelope, que fechou 
o ciclo de generosidade deste mês.

Quando criamos um vácuo 
compartilhando e dando, isso não 
só atrai bênçãos financeiras para o 
ciclo, mas também felicidade e um 
sentimento de realização. Fomenta 
amizades e camaradagem. Protege-nos 
da doença da acumulação compulsiva 
e nos ensina o ciclo de dar e receber. 
“De graça recebestes, de graça dai.”5

Iris Richard é conselheira 
no Quênia, onde tem sido um 
membro ativo da comunidade 
e realiza trabalhos 
voluntários desde 1995. ■
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CRESCIMENTO 
ATROFIADO

Por Peter Story 

Quando criança, via muitos 
peixes-dourados na casa de meus 
amigos e me recordo de me 
perguntar por que tantas pessoas 
gostavam de ter essas criaturinhas 
desinteressantes como animais de 
estimação.

Então, um dia, participei de 
uma excursão da escola a um jardim 
botânico, no qual havia um lago 
cheio de peixes, dos quais um 
particularmente grande e colorido 
chamou a minha atenção.

– Que tipo de peixe é esse? – 
perguntei à guia.

– É um peixe-dourado – respondeu.
Um tanto confuso, perguntei com 

uma pitada de sarcasmo, tão comum 
aos meninos de dez anos.

– Mas os peixes-dourados não são 
pequenos?

–Não necessariamente! Eles 
podem ficar até maiores que esse. 
Depende apenas do tamanho do 
ambiente onde se encontram.

Guardei a informação e decidi 
nunca mais demonstrar ignorância a 
respeito dos tais peixinhos. Mas apenas 
anos depois entendi a lição maior.

Quantas vezes me comportei 
como um peixe-dourado em um 
aquário? Quantas vezes me deixei 
limitar pela minha percepção do 
meu mundo? E ainda pior, quantas 
vezes, em minha mente, coloquei os 
outros em pequenos recipientes ou 
rotulei alguém de insignificante ou 
desinteressante? Quantas vezes deixei 
de ver o potencial dos outros?

Quanto mais poderia realizar se 
não me ativesse às minhas limitações, 
mas ousasse nadar além dos limites 
que impus a mim mesmo? E o que 
aconteceria se tirasse os outros de seus 
pequenos recipientes e os colocasse no 
oceano das possibilidades ilimitadas 
que Jesus oferece? Imagine só um 
mundo cheio de pessoas com essa 
perspectiva, que realmente acreditam 
que para Deus tudo é possível. ■

Algumas pessoas veem uma parede, 
e supõem ser o fim de sua jornada. 
Outras veem a mesma parede e 
entendem que é só o começo. —
Angeline Trevena

Se você estiver enfrentando um novo 
desafio ou for solicitado a fazer algo 
que nunca fez, não tenha medo de 
avançar. Você tem mais capacidade 
do que pensa, mas nunca a usará 
plenamente, a menos que exija mais 
de si mesmo. —Joyce Meyer (n. 1943)

Se você ainda não recebeu Jesus e 
tudo o que Ele tem a oferecer, aceite-O 
agora, por meio da seguinte oração:

Jesus, quero conhecê-lo 
pessoalmente. Por isso, eu O 
convido a entrar em meu coração. 
Obrigado por morrer por mim para 
eu ser perdoado pelos meus pecados, 
encontrar paz de espírito aqui, agora 
e receber o dom de Deus da vida 
eterna. Amém.
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1. Ver 1 Coríntios 10:13.

2. Ver Mateus 7:7.

Há milhares de páginas 
escritas sobre o estresse, 
então me pergunto se há realmente 
algo novo que possa dizer para ajudar 
alguém com esse problema. Provavel-
mente não. Eu mesmo ainda estou lu-
tando contra essa “besta” que tenta me 
derrubar e tirar minha alegria de viver. 
Com os anos, porém, meu muro 
de defesa ficou cada vez mais alto, 
mais forte e aprendi alguns truques. 
Embora eu não tenha superado com-
pletamente o estresse, acho que posso 
dizer com segurança que o problema 
não controla mais a minha vida, pois 
com a ajuda de Deus, consegui domar 
esse animal selvagem. Não pode mais 
me machucar, mas tenho que estar 
constantemente em guarda.

Infelizmente, não podemos estalar 
os dedos e fazer o estresse desaparecer 

PACOTE  
ANTI-ESTRESSE

Por Milutin Bunčić 

de nossas vidas. Então vamos dar uma 
olhada em algumas coisas que me 
ajudaram a reduzir seu efeito negativo.

Fé em Deus: Deus é como um 
treinador que sabe como nos 
fortalecer física e mentalmente. 
Embora possamos sentir que estamos 
“morrendo” e que não aguentamos 
mais, Ele nos anima a suportar 
um pouco mais e não desistir nos 
momentos mais difíceis. Nunca nos 
dará mais do que somos capazes 
de suportar,1 e se aguentarmos um 
pouco mais, sairemos mais fortes e 
mais capazes de lutar nossas batalhas. 
Jesus não espera uma performance 
perfeita; quer apenas que confiemos 
nEle e não desistamos. Confie no seu 
treinador celestial.

Exercícios regulares: É sabido 
que a atividade física aumenta no 
corpo a produção de hormônios que 

combatem o estresse e as doenças 
a ele relacionadas. Sempre que eu 
estava estressado, sentia dor no 
lado esquerdo do meu abdômen, 
mas desde que passei a me exercitar 
regularmente, o incômodo se foi 
completamente. Embora qualquer 
tipo de exercício seja melhor 
do que nenhum, as atividades e 
esportes em grupo têm a vantagem 
adicional de envolver nossa 
mente e desenvolver habilidades 
interpessoais.

Oração e meditação: É essencial 
conversar com Deus e compartilhar 
com Ele nossas preocupações e 
inquietações. Nosso Pai celestial 
nos ama e quer nos ajudar. Basta 
pedirmos.2

Milutin Bunčić é professor de 
inglês, tradutor e intérprete 
na Hungria. ■
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que faz o esperado — de aquedutos 
a sistemas de bem-estar social e 
programas de computador — resulta 
de planejamento feito por seus 
desenvolvedores, inventores e criadores.

Planejamos por diferentes 
razões, mas principalmente para 
alcançarmos um resultado desejado. 
Alguns contratam serviços específicos 
para terem o casamento dos seus 
sonhos; governos têm engenheiros 
que fazem projetos confiáveis para 
a construção de pontes e rodovias 
que garantam o transporte seguro e 
confiável no território nacional. Todo 
plano tem pelo menos um objetivo. 
No caso dos holandeses, é fácil 
perceber sua meta é a sobrevivência 
do país.

GRANDES PLANOS E  
EXPECTATIVAS MAIORES

Por Roald Watterson 

Em 2007, os Países Baixos 
elaboraram um plano de duzentos 
anos para se adaptarem e se 
prepararem para as mudanças 
climáticas.1 Com dois terços da 
população holandesa vivendo abaixo 
do nível do mar, as mudanças 
climáticas podem ter um efeito 
drástico e trágico naquela nação — 
daí a extrema cautela. O plano, pelo 

que entendi, consiste na alocação de 
20 bilhões de dólares em pesquisas 
e na construção de melhores defesas 
hídricas ao longo da costa — o 
escopo do plano vai até 2200. A 
razão para este plano tão detalhado é 
simples: se não agirem agora, o país 
poderá deixar de existir em 200 anos, 
devido às mudanças climáticas.

Isso me fez pensar em planejamento 
de longo prazo. É fácil ver quando 
algo não foi bem planejado — regiões 
pobres que não se desenvolvem 
adequadamente, eventos da 
empresa que parecem nunca acabar, 
equipamentos de cozinha de 
funcionamento complicado. Por 
outro lado, tudo que funciona bem, 

1. “Holanda traça plano de 200 anos contra 

o aquecimento global ,” Associated Press

2. NVI

3. Salmo 139:16 NVI

4. Jó 14:5 NTLH

5. A história de Moisés pode ser 

encontrada no livro do Êxodo.

6. Romanos 15:5

12



Mas existe Alguém que deixa qual-
quer plano e projetista no chinelo. Em 
Atos 17:26 o apóstolo Paulo fala sobre 
um plano que vai além de qualquer 
outro. Ele disse: “De um só [Deus] 
fez todas as nações dos homens, para 
habitarem sobre toda a face da terra; 
determinando-lhes os tempos já 
dantes ordenados e os limites da sua 
habitação.”2 Em outras palavras, desde 
o comecinho, Deus sempre teve um 
plano. A Criação não foi aleatória. 
Não aconteceu porque Deus estava 
de folga sem ter o que fazer em uma 
tarde de domingo, então bum! Criou 
a terra! Existe um plano maior que se 
desenrola a cada dia na existência do 
ser humano no planeta terra.

O que é ainda mais espantoso 
é que cada ser humano é um ato 
intencional de criação. Deus tem 
planos para todos. O rei Davi afirma: 
“Os Seus olhos viram o meu corpo 
ainda sem forma. Todos os dias 
que foram ordenados para mim, 
no teu livro foram escritos quando 
nenhum deles havia ainda.”3 E Jó 
assim descreve Deus: “Contigo está o 
número de nossos meses; puseste-lhe 
limites, além dos quais não passará.”4

Se a razão dos planos é preparar 
para um objetivo desejado e se Deus 
tem planos para você, isso significa 

para você agora e seja difícil esperar, 
pode ser que esteja lendo a página 
200 da sua biografia e as coisas 
heroicas só comecem a ser relatadas 
na página 492. Ou pode ser que o 
“surpreendente” para mim seja apenas 
uma vida bem vivida e para a glória 
de Deus. Em qualquer dos casos, é o 
plano de Deus para nós, mesmo que 
aparentemente não esteja acontecendo 
nada. Seus planos complexos estão 
em execução. O Seu Espírito está 
agindo até mesmo nos dias mais 
comuns, quando a emoção mais forte 
foi quando seu gato fez amizade com 
o do vizinho. O Espírito de Deus vai 
trabalhar na sua vida para chegar à 
página 492 do seu livro e além.

Em uma carta aos Romanos, 
Paulo diz que Deus é “o Deus da 
paciência”.6 A Bíblia indica que 
paciência e longanimidade são dois 
de Seus principais atributos. Deus 
esperou 80 anos até Moisés fazer 
algo digno de nota, e os holandeses 
têm um plano para os próximos 
200 anos. Portanto, por mais que 
demore, se Deus acredita que 
somos dignos dessa espera também 
deveríamos esperar.

Roald Watterson é editor e 
desenvolvedor de conteúdo. ■

que no ato da sua criação, Ele tinha 
um objetivo escolhido para você, algo 
definido para você ser e fazer. Talvez 
você não salve o mundo amanhã, ou 
nunca, mas lembre-se que o âmbito 
geral de um plano não se revela logo 
no primeiro dia. Veja o exemplo de 
Moisés.

Imagine Deus planejando a vida 
de Moisés. O primeiro capítulo não 
trata da divisão do Mar Vermelho 
nem de Moisés recebendo instruções 
de Deus junto à sarça ardente no 
Monte Horeb. A narração desses 
eventos é precedida por capítulos que 
revelam uns 80 anos de experiência. 
Quando estudamos a vida de Moisés, 
é fácil nos maravilhamos com os 40 
anos que ele passou cuidando de 
ovelhas, e pensamos na paciência 
que deve ter adquirido ao final dessa 
provação. Percebo agora que, na 
verdade, foi Deus quem teve paciência 
nessa história. Imagine criar um 
personagem e saber que só estaria 
preparado para realizar o que você 
desejava 80 anos depois. Não sei o que 
eu faria, mas tenho certeza de que não 
teria tanta paciência quanto Deus.5

Fico aliviado em saber que Deus 
é quem faz os planos de minha 
vida. Explico: mesmo que você 
sinta que nada está acontecendo 
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professora. E embora eu nunca tivesse 
ensinado inglês como segunda língua, 
não foi difícil encontrar livros e 
materiais didáticos necessários para 
começarmos. Tivemos aulas semanais 
por dois anos. Então, nos três anos 
subsequentes, ensinei também aos seus 
filhos! É uma família cristã adorável e 
temos muito em comum. À medida 
que as oportunidades surgiram, 
realizei outros trabalhos de tutoria e fiz 
alguns cursos para aprimorar minhas 
habilidades e me tornar professora 
certificada de ESL (sigla em inglês 
para Inglês como Segunda Língua).

Descobri que ainda amo ensinar! 
Talvez não queira mais lidar com uma 
sala de aula inteira, mas gosto muito 
de lecionar. Adoro planejar as aulas e 
fico feliz quando meus alunos fazem 
progresso. Então o que começou 
com a voz de um estranho na feira se 
transformou em uma nova profissão 
para mim.

Finalmente, chegou o dia que a 
família tanto esperava — a empresa 
em que o pai da família trabalhava o 
transferiu para o Canadá. Todos reco-
nhecemos que Deus fez nossos cami-
nhos se cruzarem para prepará-los para 

APOSENTADA?
Por Sally García

“Você pode ensinar inglês 
para minha esposa?” Ouvi 
uma voz atrás de mim perguntar, 
quando eu escolhia legumes na feira 
livre do nosso bairro no Chile. Ao me 
virar, deparei-me com um estranho 
entusiasmado que disse: “Minha 
esposa precisa aprender inglês e acho 
que você é a pessoa certa para lhe 
ensinar.” Perplexa, expliquei que não 
era professora de inglês, mas ele não 
cedeu. Então, relutantemente escrevi 
meu número de telefone em um 
pedaço de papel e lhe entreguei.

Na manhã seguinte, acordei 
com o som do toque do meu 
celular. Uma voz suave me 
cumprimentou e perguntou quando 
poderíamos começar as aulas. 
Minha perplexidade aumentou, mas 
concordei em conhecer a mulher em 
questão, que, por acaso, morava a 
poucos quarteirões da minha casa.

Eu fui professora por mais de 
35 anos, fazia dois anos que havia 
me aposentado. Adoro ensinar, mas 
cheguei à conclusão que não tinha 
mais energia para a sala de aula.

Mas minha nova aluna era o 
sonho de todo professor e toda 

esse novo capítulo de suas vidas. Estão 
entusiasmados por usarem o idioma 
que tão diligentemente estudaram por 
tanto tempo, e muitas vezes me en-
viam fotos. Sou grata que, embora eu 
esteja oficialmente em idade de apo-
sentadoria, tenho uma nova profissão 
e muitas oportunidades de trabalho. 
Adoro as voltas inesperadas da vida, 
as surpresas que nos prega e posso ver 
a mão de Deus agindo para propiciar 
essas situações e acontecimentos.

Sally García é educadora, 
missionária e membro da 
Família Internacional no 
Chile. ■

Quer você se volte para a 
direita quer para a esquerda, 
uma voz atrás de você lhe dirá: 
“Este é o caminho; siga-o.”  
— Isaías 30:21 NVI

O coração do homem propõe o 
seu caminho, mas o Senhor lhe 
dirige os passos.  
—Provérbios 16:9
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Já sentiu que, para atender às suas próprias expectativas e 
às dos outros, você teria que trabalhar incansavelmente, ignorar 
o cansaço, não dar bola para o estresse — e mesmo assim não 
chegaria lá? As demandas sempre vão superar os recursos. Só 
pensar nisso é estressante, mas é exatamente sob este signo que 
passamos a maior parte do tempo.

“Gerenciamento de estresse” é um termo que todos 
conhecemos. Indica que o problema sempre será uma parte de 
nossas vidas e nos resta aprender a administrá-lo melhor. Hoje 
trago a dica de gerenciamento de estresse que vai deixar todas 
as outras na poeira: Faça menos.

Digitar essas palavras foi em si uma experiência estressante. 
Para mim, a ideia de não poder fazer tudo gera ansiedade. Mas 
a quem estou enganando? Obviamente não posso fazer tudo. 
Sei disso, mas acho que meu mantra tem sido fazer o máximo 
possível, nunca fazer menos. Que pensamento bizarro!

Recentemente, concentrei-me em um plano financeiro para 
“gastar menos”. Reduzimos nossas despesas radicalmente por 
um tempo, para aprendermos que é possível viver com menos. 
Na verdade, menos criou mais. O dinheiro que não gastamos 
começou lentamente a se acumular em nossa conta bancária, 
algo inédito para nós. Começamos a ter dinheiro antecipado 
para despesas, em vez de ter que fazer o maior jogo de cintura 
para não entrar no vermelho. Foi realmente incrível.

Foi quando comecei a pensar se esse conceito poderia ser 
aplicado a outras áreas que geram estresse na minha, tais como, a 

O misterio  
de “menos”

Por Marie Alvero 

1. Mateus 11:30

2. Mateus 11:28–NVI

maneira como gasto o tempo. O que 
aconteceria se eu assumisse menos 
compromissos? Iria sobrar ou faltar?

Jesus disse algo que acredito 
que se encaixa aqui: “O meu jugo 
é suave e o meu fardo é leve.”1 Ele 
certamente não era alguém que vivia 
correndo de um lado para o outro — 
muito pelo contrário. Presumo que 
Ele vivia cercado por pessoas que, 
mesmo naquela época, corriam de 
um lado para o outro tentando fazer 
tudo: pais chamando as crianças para 
o jantar, empreendedores querendo 
abrir empresas, sacerdotes tratando 
de cumprir com todos os seus 
deveres, servos se esforçando para 
dar conta de uma carga de trabalho 
excessiva e a lista não tem fim.

Mas aí vem Jesus e diz: “Venham 
a Mim… e Eu lhes darei descanso.”2

Cada vez que você se sentir 
tentado a fazer mais, assumir outra 
coisa e avançar com mais ímpeto, 
faça como eu: pare um minuto para 
perguntar a si mesmo (e a Jesus) o 

que aconteceria se, em vez disso, você fizesse menos. Haveria 
algum problema? O que seria “fazer menos” nesta situação?

Suspeito que, como eu, você aprenda algo e encontre mais 
espaço e descanso.

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

Com amor, Jesus

Quando a vida ficar insuportável, 
tudo ao seu redor parecer desabar 
e você se sentir incapaz diante da 
situação, pense em Mim. Pense 
no grande amor que tenho por 
você e no Meu poder. Pense 
em todas as suas bênçãos e Me 
agradeça por todas as coisas boas 
em sua vida. Verá que, gradual-
mente, os sentimentos negativos 
se dissiparão.
É possível que, às vezes, você se 
encontre em situações nas quais 
não parece haver nada de bom 
pelo que Me dar graças. Nessas 
horas, agradeça-Me por todo o 
bem que mais cedo ou mais tarde 
advirá daquele mal, porque, se 
você Me ama, é o que acontecerá. 
A Bíblia explica em Romanos 
8:28 que “todas as coisas concor-
rem juntamente para o bem dos 
que amam a Deus”. Para aqueles 
que Me amam, posso produzir 
benefícios de qualquer situação.
Sempre é possível encontrar 
algo pelo que Me agradecer, 
mesmo em meio a um dia difícil. 
Louve-Me por alguma coisa. Verá 
que logo se lembrará de outra e 
depois de mais uma. Se você se 
concentrar em Mim e no que for 
positivo, a paz que lhe prometi 
irá ao seu encontro.


