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Em Deus no Banco dos Réus, C.S. Lewis incluiu 
um ensaio intitulado “Respostas a Perguntas sobre 
o Cristianismo”. Um trecho marcante da obra é a 
reação do autor à indagação sobre qual das religiões 
do mundo dá aos seus seguidores a maior felicidade:

“Enquanto dura, a religião da auto-adoração é a melhor. Conheço um 
idoso, com cerca de oitenta anos, que sempre primou pelo egoísmo e pelo 
egocentrismo. Sinto dizer que é um dos homens mais felizes que conheço. Do 
ponto de vista moral isso é muito difícil!”

A felicidade é uma coisa maravilhosa, mas muitos se equivocam quanto 
ao seu significado. O conhecido de C.S. Lewis tinha familiaridade com a 
felicidade do tipo YOLO (sigla em inglês para “só se vive uma vez”). Mas 
existe outro tipo de felicidade, que não depende das circunstâncias e é eterna: a 
paz e a satisfação que vêm de conhecer Deus e se relacionar com Ele.

É natural sentir-se triste com o estado do mundo, sofrer por causa de uma 
perda, frustrar-se com um relacionamento infeliz e assim por diante. Deus não 
prometeu ao crente uma vida feliz resultante do prazer fácil — mas garantiu 
estar sempre ao seu lado, atuar em sua vida e fazer com que todas as coisas 
contribuam para o benefício dos que O amam e seguem.1

Lemos na Bíblia que o rei Davi teve uma vida muito atribulada, repleta de 
tragédias e reveses, alguns com desdobramentos profundos,2 mas ele nunca 
perdeu de vista a origem da verdadeira felicidade: “Como é feliz aquele cujo 
auxílio é o Deus de Jacó, cuja esperança está no Senhor, no seu Deus.”3

Desejamos que esta edição da Contato ajude você a se aproximar de Deus e 
assim encontrar a felicidade verdadeira e duradoura.

Mário Sant’Ana
Editor

1. Veja Romanos 8:28.

2. Veja 2 Samuel 12:16-17.

3. Salmo 146:5–NVI

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.

2



Meus 
três 
filhos
Vestir meus três filhos com roupas 
idênticas parecia fazer sentido na época. 
Os motivos eram vários: facilitava a tarefa de comprar roupas 
e eles ficavam bonitos vestidos iguaizinhos, especialmente 
porque se pareciam muito. Em casa, a combinação sugeria 
que ali havia ordem, ainda que apenas superficialmente, pois 
a realidade de uma casa com três meninos é de constante 
movimento. Em público, a impressão que dava era que 
aquele era o trio de garotos mais adorável de todos os 
tempos. Um olhar mais profundo revelava que aquilo ia 
ao encontro do meu senso de equidade, que eu não amava 
um dos filhos mais do que o outro e estava determinado a 
jamais dizer ou fazer coisa alguma que lhes desse a entender 
o contrário. Para mim, a imparcialidade em tudo era 
fundamental, nas coisas grandes e nas pequenas.

Entretanto, conforme eles ficaram mais velhos e 
começaram a ter gosto próprio, deixaram de se vestir com 
roupas idênticas. Precisei me adaptar continuamente às 
cada vez mais diversas necessidades de cada um por amor 
e apoio. Continuava amando os três sem preferências, mas 
não podia mais tratá-los todo o tempo da mesma forma.

Por Keith Phillips 

Os garotos de outrora hoje são homens que em muitos 
aspectos nada se parecem. Minhas primeiras tentativas 
de estabelecer uniformidade agora parecem pura loucura 
e agradeço a Deus por dar a cada um o desejo de 
perseguir os próprios interesses, desenvolver suas próprias 
habilidades e se definir enquanto indivíduo. Cada um 
provavelmente tem algumas coisas que gostaria de mudar 
sobre si mesmo — há sempre espaço para melhorias — 
mas eu os amo muito assim como eles são.

É assim que Deus nos ama. Nós nos comparamos 
desfavoravelmente com os outros, ou nos queixamos de 
algo sobre nós mesmos de que não gostamos, mas o tempo 
todo Ele nos diz: “Amo você do jeitinho que é. Se algo 
precisar mudar, vou avisar e posso ajudar na mudança, 
mas não deixe de ser a pessoa especial que você é.” Se 
todos acreditássemos nisso, seríamos muito mais felizes

Keith Phillips foi editor executivo da Contato 
por 14 anos, de 1999 a 2013. Atualmente, ele e 
sua esposa, Caryn, realizam um trabalho com 
pessoas sem teto nos EUA. ■
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Quando um cristão vive como Cristo 
deseja, sua existência se torna algo belo. Seguir 
Jesus e relacionar-se com Deus deve permear nossas 
experiências cotidianas, influenciar nossas decisões e 
orientar as percepções que temos de nós mesmos, dos 
outros e desta vida.

Como uma bela pintura, a maior glória do cristão 
costuma se compor de incontáveis pequenas coisas. As 
gotículas de tinta colorida no quadro, aparentemente 
tão insignificantes se vistas de muito perto, revestem-
se de beleza arrebatadora quando contempladas na 
totalidade. Semelhantemente, as inumeráveis expressões 
do Seu amor que um cristão compartilha com os 
outros no decorrer da vida podem, às vezes, parecer 
insignificantes isoladamente, mas Deus as vê no 
contexto do todo de uma vida que O glorifica, em cuja 
beleza Ele Se delicia.

Criando uma  
obra-prima

Por Maria Fontaine

Quando damos a Deus um lugar central em nossas 
vidas, Ele adiciona brilho aos nossos olhos, firmeza ao 
nosso passo, força onde fraquejamos e mais graça nos 
momentos de luta, perda ou sofrimento.

Conforme cresce nossa dependência dEle, aumenta em 
nós a alegria do Seu Espírito que supera a tristeza. Quanto 
mais nos determinarmos a fortalecer nossa relação com 
Jesus e quanto mais desejarmos uma conexão espiritual mais 
profunda com Ele, mais Deus poderá manifestar Seu Espírito 
em nós. Paulo elogiou alguns dos primeiros cristãos aos dizer:

Pois dou testemunho de que eles deram tudo quanto 
podiam, e até além do que podiam. Por iniciativa 
própria eles nos suplicaram insistentemente o privilégio 
de participar da assistência aos santos. E não somente 
fizeram o que esperávamos, mas entregaram-se 
primeiramente a si mesmos ao Senhor e, depois, a nós, 
pela vontade de Deus.1

1. 2 Coríntios 8:3–5 NVI
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Quando a fé tem um papel importante na definição 
de seus valores, metas e decisões, o amor que provocou 
Deus a criar o universo pode tornar seu coração sensível 
às necessidades à sua volta e estimular você à ação. Deus 
demonstra Seu amor por nós na beleza de uma pequena 
flor, assim como na imensurável grandeza da Sua vinda 
ao mundo, para viver e morrer por nós. E isso nos ensina 
que também existem muitas formas de nossas vidas 
demonstrarem Seu Espírito e Sua verdade ao mundo.

Deus quer nos preencher com Seu Espírito tanto 
quanto Lhe permitirmos. Somos obras de Suas mãos. Se O 
deixarmos combinar as tonalidades do Seu amor e miseri-
córdia para gerar a beleza que Ele quer para nós, cada um se 
tornará Sua obra-prima que falará aos corações de muitos.

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

Sabemos o que é o amor por causa disto: Cristo deu a sua vida por nós. Por isso nós também devemos dar a nossa 
vida pelos nossos irmãos. Meus filhinhos, o nosso amor não deve ser somente de palavras e de conversa. Deve ser 
um amor verdadeiro, que se mostra por meio de ações. É assim, então, que saberemos que pertencemos à verdade 
de Deus e que o nosso coração se sente seguro na presença dele. —1 João 3:16,18–19 NTLH

Para pensar
F O G O  N O  C O R A Ç Ã O

A crença é uma verdade instalada na mente. A fé é um 
fogo no coração. — Joseph Fort Newton (1876–1950)

O medo aprisiona, a fé liberta; o medo paralisa, a fé 
empodera; o medo desalenta, a fé encoraja; o medo adoece, 
a fé cura; o medo inutiliza, a fé dá sentido. Acima de tudo, o 
medo coloca a desesperança no centro da vida, enquanto a 
fé se alegra em Deus. — Harry Emerson Fosdick (1878–1969)

A grande fé não é a que sempre anda à luz e não conhece 
a escuridão, mas aquela que persevera apesar dos 
aparentes silêncios de Deus. Essa fé certamente receberá 
sua recompensa. — Padre Andrew (1869–1946)

Sou daqueles que preferem afundar com fé a nadar sem 
ela. — Stanley Baldwin (1867–1947)

O ato de fé é mais do que uma afirmação de crença. É 
voltar-se para a face do Deus vivo. — Christopher Bryant

Não quero apenas possuir fé, mas ser possuído por ela. — 
Charles Kingsley (1819–1875)

Fé é razão que repousa em Deus.  
— Charles Haddon Spurgeon (1834–1892)

Não é nossa confiança que nos mantém, mas o Deus em 
quem confiamos. — Oswald Chambers (1874–1917)

Avance com fé e deixe o resto por conta do Céu.  
— Robert Southey (1774–1843)

Que o Deus da esperança os encha de toda alegria e paz, 
por sua confiança nEle, para que vocês transbordem de 
esperança, pelo poder do Espírito Santo.  
— Romanos 15:13 NVI ■
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A MARCA 
DE DEUS EM 
MIM
De uns tempos para cá, 
quando vou ao banco, só tenho 
de mostrar algum documento de 
identificação e posicionar meu 
polegar direito em um leitor 
biométrico. Essa ação quase isenta 
de esforço dá acesso a todas as 
informações necessárias da minha 
conta bancária pessoal e me permite 
sacar dinheiro sem quaisquer 
procedimentos adicionais.

Essa simples transação tecnológica 
me levou a pensar em como Deus 
criou cada ser humano com um 
conjunto exclusivo de impressões 
digitais. Cada um dos bilhões de 
indivíduos no planeta tem uma 
impressão digital única e irrepetível, 
mesmo entre gêmeos idênticos.

São singularidades como essa 
que distinguem os indivíduos. Não 

fomos feitos em série, como bonecas, 
em linha de montagem. Em vez 
disso, Ele teve prazer ao nos criar 
à Sua imagem, à Sua semelhança e 
estampou em nossos dedos o código de 
identificação de Sua criação singular. 
Criou-nos com amor, e Sua Palavra 
diz que até os cabelos em nossa 
cabeça estão contados.1

Ao nosso redor, encontramos o 
carimbo de Deus que dá testemunho 
da Sua perfeição. Toda a criação 
carrega Sua assinatura, Seu selo, que 
diz que somos Sua obra e, o mais 
importante, que Ele ama cada um de 
nós como se houvesse apenas um de 
nós.2

Sonia Escobar é uma 
missionária ativa, dedicada 
a compartilhar o amor de 
Jesus com os outros. Ela vive 
na Venezuela e é membro da 
Família Internacional. ■

Por Sonia Escobar 

1. Veja Lucas 12:7.

2. Veja Efésios 2:10.

Tu criaste o íntimo do meu ser e 
me teceste no ventre de minha 
mãe. Eu te louvo porque me fizeste 
de modo especial e admirável. 
Tuas obras são maravilhosas! 
Digo isso com convicção. Meus 
ossos não estavam escondidos 
de ti quando em secreto fui 
formado e entretecido como nas 
profundezas da terra. Os teus 
olhos viram o meu embrião; todos 
os dias determinados para mim 
foram escritos no teu livro antes 
de qualquer deles existir. Como 
são preciosos para mimos teus 
pensamentos, ó Deus! Como é 
grande a soma deles! Se eu os 
contasse, seriam mais do que os 
grãos de areia. 
—Salmo 139:13–18 NVI
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10 MANEIRAS DE  
AUMENTAR SUA  
AUTOCONFIANÇA
1 Faça uma lista de todas as coisas 

boas que você tem atualmente em 
sua vida.

Agradeçam sempre todas as coisas 
a Deus. — Efésios 5:20 NTLH

2 Diga a Jesus como está se 
sentindo e pelo que está passando.
Amo o Senhor, porque ele ouve 

a minha voz e as minhas orações. 
Porque ele se inclina para ouvir, 
orarei enquanto viver.  
— Salmo 116:1–2 NVT

3 Ajude um vizinho, participe de 
um grupo de voluntários ou faça 

algo em benefício de sua comunidade. 
Demonstrar preocupação com os 
outros pode aumentar seu próprio 
nível de autoconfiança.

Mais bem-aventurada coisa é dar 
do que receber. — Atos 20:35

4 Ouça uma música animada e 
alegre que ajude você a pisar firme.

Ó SENHOR Deus, como é bom 
dar-te graças! Como é bom cantar 
hinos em tua honra, ó Altíssimo.  
— Salmo 92:1 NTLH

5 Passe tempo na natureza e se 
exercite regularmente.
Não sabeis que o vosso corpo é 

o templo do Espírito Santo, que 
habita em vós, proveniente de 
Deus? … Ele os comprou e pagou 
o preço.  
— 1 Coríntios 6:19–20 NTLH

6 Participe de encontros com 
amigos (on-line e presenciais). O 

riso é muito benéfico para coração, 
mente, corpo e alma.

O coração alegre é bom remédio. 
— Provérbios 17:22

7 Passe algum tempo com seus 
filhos fazendo coisas do nível 

deles.
Pais, não irritem seus filhos; antes 

criem-nos segundo a instrução e o 
conselho do Senhor.  
— Efésios 6:4

8 Procure sempre dormir o 
suficiente.

Deitei-me e dormi; acordei 
em segurança, pois o Senhor me 
guardava. — Salmo 3:5 NVF

9 Faça uma lista dos desafios que 
superou com a ajuda do Senhor.

Davi disse: “O Senhor que me 
livrou das garras do leão, e das garras 
do urso, me livrará da mão deste 
filisteu.” — 1 Samuel 17:37

10 Leia histórias de como 
Deus ajudou os outros em 

dificuldades, para ajudá-lo a acreditar 
que Ele também ajudará você.

Os teus estatutos são a minha 
herança para sempre; são o gozo do 
meu coração. — Salmo 119:111

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

Leitura que alimenta
Compiladas por Li Lian
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UMA 
NOVA 
CHANCE

em todo mundo. 
Não admira, minha 
atitude negativa 
afastava as pessoas de mim, 
motivo pelo qual eu me sentia mais 
detestável e desesperançada. Era um 
círculo vicioso.

Em um momento bastante 
crítico, li alguns textos sobre 
pensamentos negativos e como 
superá-los. Comecei então a entender 
o motivo do meu descontentamento 
e a procurar corrigir o problema. 
Perceber que eu poderia mudar 
foi a semente da minha libertação. 
Passei a refletir na minha vida de um 
ângulo muito diferente e a estar mais 

Por Jessie Richards 

de quem os distribuísse) e nunca 
estava satisfeita com as notas que eu 
mesmo me atribuía.

No geral, não gostava de mim 
mesma. Até mesmo nas coisas que, 
até certo ponto, achava boas a meu 
respeito, entendia que podiam ser 
melhores. Sempre via algo errado na 
minha situação.

Outra grande fonte de 
descontentamento surgiu quando 
passei a me achar injustiçada e 
derrotada porque quase todas as 
minhas amigas, com seus vinte e 
poucos anos, estavam casadas e tinham 
filhos, enquanto eu nem chegava 
perto de namorar firme. Eu não tinha 
certeza se era culpa de Deus ou minha, 
então, ficava zangada com ambos.

Eu mal aguentava ficar perto das 
pessoas, porque quase todas me faziam 
sentir inadequada de algum modo. Eu, 
por minha vez, encontrava defeitos 

“Não é justo!” Essa deve ter 
sido a frase que eu mais 
disse na infância. Parecia 
que alguém — ou todo mundo — 
sempre se dava melhor que eu.

Quando entrei na pré-adolescência 
tinha bem desenvolvida uma 
mentalidade de avaliação e análise, 
com a qual eu cultivava a obsessão 
por comparar minha aparência, 
personalidade e habilidades com as 
das outras garotas da minha idade.

Terminada a adolescência, 
comecei a trabalhar e minha vida 
girava em torno de me provar capaz 
profissionalmente. Estava convencida 
de que a única maneira de ser aceita 
ou reconhecida seria se compensasse 
minha relativa falta de habilidades e 
experiência, com uma dedicação ao 
trabalho superior à dos demais. Vivia 
tentando “ganhar pontos” (de que 
forma fossem e independentemente 
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agradecida a Deus por tudo que Ele 
me havia dado, em vez de me queixar 
do que não recebera dEle. Troquei o 
ressentimento pela gratidão.

Também pedi a Jesus para me 
dizer o que Ele pensava de mim e, 
então, procurei ver as coisas pela Sua 
perspectiva. Isso me ensinou a me co-
municar com Ele mais profundamen-
te do que o fazia e, gradualmente, 
minha vida mudou, a começar pela 

minha maneira de pensar. Ouvir Suas 
palavras me fez entender que sou 
como sou porque é o que Ele quer 
para mim e que Seu objetivo não era 
me punir por meus erros.

Comecei também a participar de 
um pequeno grupo de oração, no qual 
explicávamos nossas dificuldades e 
orávamos uns pelos outros. Esses mo-
mentos de oração canalizaram o poder 
transformador de Deus para a minha 
vida e também criaram as condições 
para que eu recebesse o encorajamen-
to e apoio de amigos de verdade, o 
que, em si, foi uma tremenda contri-
buição para que eu construísse uma 
autoimagem mais saudável.

Outro fator que me ajudou a 
ganhar confiança e me ensinou 
compaixão foi conhecer melhor 
algumas pessoas que eu antes 
invejava. Descobri que suas vidas não 
eram tão perfeitas como imaginara e 
que no final, “ficam elas por elas”.

Percebi que podia amar 
mais plenamente quando meus 
relacionamentos não eram 
prejudicados pela minha inveja. Passei 
a valorizar as qualidades das pessoas, 
agradecer a Deus por como as fez, 
desfrutar das diferenças entre nós e 

entender que são apenas diferenças, 
ou seja, as características de alguém 
não são necessariamente melhores ou 
piores do que as dos demais.

Demorei um pouco para me 
desfazer de hábitos antigos. Foram 
quase dois anos desde o momento 
em que dei meus primeiros passos 
rumo à mudança até a diferença na 
minha atitude com relação à vida se 
tornar perceptível, mas aconteceu. 
Minha perspectiva mudou tanto que 
posso dizer que estou muito satisfeita 
e não sinto inveja de ninguém. E isso 
é um milagre.

Hoje, depois de vários anos, 
tenho a felicidade de dizer que 
minha transformação interior 
foi permanente. Sei e aceito que 
algumas coisas realmente não são 
meus pontos fortes, mas não fico 
desnorteada quando noto algo em 
mim que não seja o ideal.

A vida continua melhorando 
sempre e estou cada vez mais feliz. 
Aprendi que quem procura o que há 
de bom e a beleza nos outros atrai 
coisas boas. Sei também que tenho 
o poder, em Jesus, de continuar 
progredindo nos aspectos que de 
fato são relevantes. É incrível quanto 
podemos crescer e aprender quando 
não nos deixamos tolher pelo 
negativismo e pelo medo de errar.

Jessie Richards participou 
na produção da Contato de 
2001 a 2012, e é autora de 
diversos artigos publicados 
na revista. Além disso, escreve 
e edita material para outras 
publicações e sites cristãos. ■
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SENTINDO-ME 
BONITA

Por Joyce Suttin 

Olhei para a parede 
espelhada na academia 
enquanto fazia os 
movimentos do tai chi e 
tive o pensamento mais 
surpreendente. Eu não sabia 
que eu era tão bonita

Explico. Pode ser que eu tenha 
sido um bebê bonito, mas percebi 
assim que cheguei ao jardim de 
infância que não era a garota mais 
bonita da minha classe. “Bonita” 
significava ter cabelo louro ou preto 
brilhante; o meu era castanho pálido. 
“Bonita” era ter grandes olhos azuis 
ou castanho-claros; os meus eram 
pequenos e esverdeados. “Bonita” era 
ter covinhas e um sorriso brilhante; 
o meu sempre foi um pouco torto. 
Então desde jovem eu sabia que 
nunca me destacaria pela beleza.

Com o tempo, amadureci e aprendi 
que havia algo chamado “beleza 
interior”. Pessoas legais pareciam 
bonitas. Pessoas más, mesmo que 
fossem fisicamente atraentes, não 

tinham os ingredientes da beleza 
real. Independentemente de quão 
perfeitos fossem seus cabelos, seus 
traços ou seu corpo, a falta de bondade 
se manifestava em seus semblantes. 
Decidi que me esforçaria muito para 
me destacar por ter beleza interior. 
Para isso, tentaria ser gentil, não perder 
a paciência, ser amorosa e generosa. Eu 
não seria má. Como, mesmo assim, 
não me sentia bonita, fiquei muito 
surpresa com aquele pensamento que 
me ocorreu na academia.

Talvez estivesse muito longe da 
parede espelhada, ou finalmente 
aprendendo os movimentos lentos 
e graciosos do tai chi. Pode ter sido 
que consegui remover o preconceito 
e me ver como os outros talvez me 
vejam. O fato, porém é que naquele 
momento, me vi bonita, algo que 
não acontecia fazia tempo.

Eu não estava tentando 
ficar bonita. Eu não estava me 
comparando com as outras na sala. Eu 
estava apenas me divertindo, curtindo 

a música tranquila e os movimentos 
do meu corpo, a liberdade e a 
sensação de realização que senti ao 
dominar algo novo. Aprendi algo 
com aquele pensamento: eu deveria 
ter me permitido sentir isso mais 
cedo na vida. Gostaria de nunca ter 
me comparado, criticado ou julgado. 
Deveria de ter passado mais tempo 
desfrutando a música, grata por ter 
um corpo capaz de se mover com 
ela. Seria bom se tivesse passado mais 
tempo me desafiando a fazer algo que 
me fizesse sentir bonita.

Talvez naquele momento eu me vi 
como Deus me vê: uma mulher mais 
velha se sentindo jovem, uma mulher 
sentindo a alegria da descoberta e a 
liberdade de aprender, uma filha de 
Deus, grata por sua vida e por mais 
um dia para louvá-lO.

Joyce Suttin é professora 
aposentada e escritora. Vive 
atualmente em San Antonio, 
no Texas. ■
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1. http://michaelhyatt.com/we-are-

what-we-remember.html

2. Gênesis 50:20 NVI

3. Veja Romanos 8:28.

Li um texto do rabino 
Evan Moffic que fez muito 
sentido para mim. No último 
parágrafo, ele ensina:

O filósofo Søren Kierkegaard 
certa vez disse que “a vida é vivida 
em perspectiva e entendida em 
retrospectiva”. Temos o poder para 
entender em retrospectiva. Não 
podemos mudar o passado, mas 
podemos decidir o seu significado 
para nós. O que decidimos lembrar 
ajuda a nos moldar para o futuro.1

Um bom exemplo disso foi José, 
no Antigo Testamento, quando disse 
aos seus irmãos, que o haviam traído: 
“Vocês planejaram o mal contra 
mim, mas Deus o tornou em bem, 
para que hoje fosse preservada a vida 
de muitos.”2

Já percebi, como explicou o rabino 
Moffic, a minha tendência a ter uma 
memória seletiva. É como se todas as 
coisas ruins fossem selecionadas por 
meio de um filtro e as que passassem 
pelo crivo fossem relegadas a uma 
posição de menor importância.

Certas situações, porém, exigem 
um esforço para serem colocadas 
em uma perspectiva positiva, 
principalmente quando percebo que 
a minha memória está enveredando 
pelo lado escuro e redirecionando 
meus pensamentos. Sendo assim, 
mesmo não tendo nada de bom 
na lembrança, crio algo positivo 
deliberadamente, dou uma colher de 
chá à pessoa ou à situação que me 
incomoda, ou enfatizo o pensamento 
que, mesmo que eu não consiga ver 
nada de bom a respeito da situação no 
momento, isso não anula a promessa 
de Deus de que todas as coisas 
contribuem para o benefício dos Seus 
filhos.3

Uma tática muito eficaz para 
neutralizar a chateação é dizer algo 
como: “Fulano de tal pisou no meu 
calo, mas deve ter sido um reflexo 
da minha atitude com ele e essa 
dificuldade de convivência deve ser 
comum a nós dois.”

A vida é repleta de nuances e 
complexidades! Tive de reconhecer 
que fui simplista em muitas das 
minhas avaliações e abraçar a 
realidade de que hoje não sei o 
bastante para analisar corretamente 
muitas questões. Acho que se pegar 
mais leve em minhas tentativas de 
entender as pessoas e as situações 
a partir de meus próprios recursos 
limitados, para, em vez disso, me 
basear no que sei ser verdade com 
base na Palavra de Deus, poderei 
compreender muito mais.

David Bolick é consultor em 
línguas e tradutor. Vive em 
Guadalajara, no México. ■
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Sofri insuficiência renal total aos 37 anos. A maneira 
de continuar vivendo era fazendo hemodiálise três vezes 
por semana. Sem essas sessões de quatro horas para filtrar 
meu sangue, eu estaria morto em uma semana.

Dois anos e meio depois, minha irmã me doou 
um de seus rins e fiz um transplante, o que me 
libertou da hemodiálise, mas exigiu o uso de drogas 
imunossupressoras a cada doze horas para preservar minha 
vida, além de visitas regulares ao hospital para monitorar 
o novo órgão.

Cinco meses depois do transplante que salvou minha 
vida, minha linda esposa faleceu subitamente. Ela tinha 

Por George Sosich 

Meu pai teve graves problemas de saúde 
mental que causaram muito sofrimento a 
ele, à minha mãe e a nós, sete irmãos. Tive uma infância 
muito infeliz

Aos dois anos sofri sérias queimaduras quando uma 
panela de água fervente virou sobre mim. Até hoje ainda 
tenho as cicatrizes em várias partes do meu corpo.

Aos 17, desenvolvi glomerulonefrite, uma doença renal 
crônica que raramente ocorre em pessoas tão jovens.

Aos 20, contraí salmonela, que me manteve 
hospitalizado por seis semanas. Mal sobrevivi e a bactéria 
piorou as condições dos meus rins.

1. Veja Marcos 7:37.

2. Veja Hebreus 13:5.

3. Veja Hebreus 4:15.

4. Romanos 8:28

5. Salmo 30:5

6. Provérbios 24:16

7. Apocalipse 21:4

8. Romanos 10:17

QUE  
DIFERENÇA  
FAZ  
A FÉ!
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• Você sabe que a Bíblia promete que “todas as coisas 
contribuem juntamente para o bem daqueles que 
amam a Deus.”4

• Você sabe que pode encontrar alegria após o desespero 
porque Ele prometeu que, “o choro pode durar uma 
noite, mas a alegria vem pela manhã.”5

• Você sabe que um nocaute não é um golpe fatal. Com 
a ajuda do Senhor você pode se levantar e voltar à luta. 
“Porque sete vezes cairá o justo, e se levantará.”6

• Você encontrará consolo na história bíblica de Jó, o 
rico latifundiário do Antigo Testamento que perdeu 
sua vasta fortuna, seus rebanhos, sua casa, seus filhos e, 
por fim a saúde, por uma série de terríveis catástrofes 
naturais e pessoais. Mas ele manteve sua fé em Deus.

• Você sabe que o seu sofrimento pode lhe ensinar 
muitas lições preciosas, incluindo solidariedade e 
empatia pelos que estão sofrendo, e que você pode ser 
uma fonte de encorajamento para eles.

• Você sabe que esta vida é preparação para a próxima e 
que as lições que aprende aqui têm valor eterno.

• Você sabe que um dia estará totalmente curado no 
céu e pode contar com uma eternidade sem lágrimas, 
problemas, doenças e dores. “E Deus limpará de seus 
olhos toda a lágrima; e não haverá mais morte, nem 
pranto, nem clamor, nem dor; porque já as primeiras 
coisas são passadas.”7

Se você não for crente, conecte-se a Deus agora, 
recebendo Jesus, Seu Filho, em seu coração, e comece 
sua jornada de fé hoje. Se você for novo na fé cristã, 
esforce-se por crescer e fortalecer sua fé estudando a 
Palavra de Deus, a Bíblia, e outros materiais cristãos 
que edificam a fé. “A fé vem pelo ouvir e o ouvir pela 
Palavra de Deus.”8

A fé faz toda a diferença na maneira como você se 
relaciona com as dificuldades. Valerá a pena o tempo e 
esforço que fizer para se fortalecer na fé em Deus.

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

34 anos de idade. Fiquei sozinho com nossos cinco filhos 
pequenos e meus problemas de saúde. Foi uma perda 
devastadora, mas segui em frente. Casei novamente alguns 
anos depois com uma mulher maravilhosa, com quem 
tenho dois filhos.

Infelizmente, meu rim transplantado falhou dois 
anos atrás e novamente tenho de fazer hemodiálise para 
continuar vivendo. Hoje estou com 57 anos e aguardo um 
segundo transplante de rim.

Minha jornada médica incluiu períodos prolongados 
de saúde precária, muito tempo acamado, episódios de 
emergência com risco de morte, centenas de visitas a 
hospitais, milhares de agulhas, montanhas de remédios, 
inúmeros exames de sangue e outros procedimentos, 
várias cirurgias, muitas complicações e muitas internações. 
Sempre tem sido assim.

Sei que há muitas pessoas que tiveram vidas muito mais 
difíceis do que a minha, mas jamais conheci nenhuma 
delas. No entanto, apesar de tudo, ela tem sido ótima. Em 
meio a tudo isso, tenho sido feliz em meus casamentos com 
duas mulheres maravilhosas. Tive sete filhos lindos, servi a 
Deus como missionário e voluntário por 38 anos e já vivi 
ou visitei 18 países com muitos projetos empolgantes e 
produtivos, e muitas aventuras pelo caminho.

Como consegui me manter positivo, sacudir a poeira e 
dar a volta por cima de adversidades que pareciam golpes 
fatais? A resposta está em ter fé em Deus e na vida após a 
morte. Se você a tem:

• Sabe que, mesmo desconhecendo os motivos de tanto 
“azar”, Deus os conhece, e Ele faz todas as coisas bem.

• Sabe que, mesmo que sua família e amigos não 
entendam pelo que você está passando, Deus entende.

• Sabe que Ele ainda ama e cuida de você e que mesmo 
em meio a tremendos problemas e decepções, Ele 
nunca o deixará nem desamparará.

• Sabe que o próprio Jesus sofreu e, portanto, entende 
como você se sente e se solidariza com você, pois 
foi rejeitado, traído, zombado, torturado e, por fim, 
brutalmente executado.3
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curto de tempo me fez parar para 
pensar. Os dois primeiros, ouvi via 
YouTube; o terceiro, na igreja no 
último domingo:

Andy Stanley: “Seus apetites não 
foram feitos para serem saciados.”

Ravi Zacharias: “Daniel estava 
se preparando para impor limites 
aos seus apetites.” (O profeta Daniel 
se recusou a comer carne ou outros 
alimentos, ou beber vinho, quando 
estava em cativeiro na Babilônia.)

Pastor Ian: “Quando Deus lhe dá 
algo, é para realizar os desejos do seu 
coração. Quando o inimigo lhe dá 
algo, é para escravizá-lo a esse desejo.”

Em janeiro deste ano, não comi 
doces. Como é muito comum, na 
virada de ano decidi perder alguns 
quilos. A primeira semana foi difícil. 
Meus desejos por um bolinho, um 
biscoito ou sobras do Natal eram 
intensos. Tive de lutar contra meus 
próprios sabotadores mentais tentando 
me convencer que “só um” não faria 
mal — porque nunca fica nesse “só 
um”. Era por isso que eu tinha quilos 
a perder. Então, na metade do mês 
deixou de ser tão difícil. Eu havia 

ABUNDÂNCIA 
OU EXCESSO

Por Ruth McKeague

Quando eu tinha 19 anos, 
meu então namorado me disse 
que sua mãe, em uma recente 
viagem de negócios, tinha estado 
em um restaurante onde as pessoas 
pagavam US$ 50 por um almoço 
— o equivalente três vezes tanto em 
valores de hoje. Confidenciou que 
sonhava um dia ter condições de 
comprar esse tipo de almoço. “Isso, 
sim, é liberdade!” — filosofou.

As palavras “liberdade” e 
“abundância” resumem o que quero. 
Contudo, nem sempre tive clareza 
da linha que separa um estilo de 
vida livre e abundante daquele 
marcado pelo excesso e pelo consumo 
compulsivo. Muitas vezes pensei 
em liberdade em termos de falta 
de restrições no que diz respeito a 
comida, bebida, entretenimento, 
compras ou viagens.

Recentemente ouvi uma 
mensagem semelhante de três 
pastores diferentes, sobre a linha 
entre a abundância e o excesso; a 
liberdade e a escravidão. Ouvir a 
mesma mensagem de três fontes 
diferentes em um período bastante 

perdido meu apetite por doces
A linha entre liberdade e excesso 

nem sempre é fácil de identificar, mas 
posso pensar em três perguntas que 
podem ajudar:
• Você consegue comer “só um”? Se 

assim for, coma um. Se não, não 
coma nenhum.

• Acha que o que deseja pode lhe dar 
essa liberdade ou vida abundante? 
Então fique longe disso. Se estiver 
escolhendo algo como uma 
expressão da abundância e liberdade 
que você já tem, então vá fundo.

• É um hábito que você deixou contra 
a vontade? Então fique longe! É um 
hábito que escolheu deixar com o 
sentimento certo no seu coração? 
Então siga em frente.
Fico me perguntando se aquele ex-

namorado tem hoje a “liberdade” para 
comer almoços de 100 dólares. Espero 
que não. Para o bem dele, espero que 
tenha encontrado liberdade abundante 
de muito mais valor.

Ruth McKeague mora em 
Ottawa, Canadá, onde é 
professora. ■
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1. Tiago 4:13–15 NVI

2. Mateus 6:11

Jesus tem tanto amor por você 
que pagou o preço final ao morrer 
para que você possa ter a vida 
eterna. Experimente Seu amor 
agora e para sempre orando:

Querido Jesus, obrigado por ter 
dado a vida por mim. Por favor, 
perdoe-me pelas coisas erradas 
que fiz, entre em meu coração e 
me dê a dádiva da vida eterna. 
Preencha-me com Seu amor, Seu 
Espírito e me ajude a conhecê-lO 
melhor. Amém.

Quem diria que eu 
escreveria um artigo 
sobre felicidade e 
satisfação depois de 
tudo que passamos este 
ano devido ao vírus da 
COVID-19? Depois de tanta 
insegurança e incerteza no ar, como 
seria este o momento para pensar na 
felicidade?

Se você for como eu, parte da 
sua felicidade deriva da sensação 
de que tem algum controle sobre a 
própria vida. Preciso prever o que 
vai acontecer, saber. Esta manhã, 
contudo, uma passagem da Bíblia 
se destacou para mim: Ouçam 
agora, vocês que dizem: “Hoje ou 
amanhã iremos para esta ou aquela 
cidade, passaremos um ano ali, 
faremos negócios e ganharemos 
dinheiro”. Vocês nem sabem o que 
lhes acontecerá amanhã! Que é a 
sua vida? Vocês são como a neblina 

HOJE
Por Marie Alvero 

que aparece por um pouco de tempo 
e depois se dissipa. Ao invés disso, 
deveriam dizer: “Se o Senhor quiser, 
viveremos e faremos isto ou aquilo.”1

Não somos capazes de prever o 
que faremos nem quando. Jesus nos 
ensina a orar “O pão nosso de cada 
dia nos dá hoje”.2 Quando Deus 
disse aos filhos de Israel para juntar 
o maná, era algo que precisava ser 
feito todos os dias (exceto no sábado). 
Ele gosta que não saibamos sobre o 
amanhã e que tenhamos de confiar 
nEle e depender dEle.

Então, como posso estar feliz 
em tempos incertos? Pensei muito 
nisso nas últimas semanas e cheguei 
à seguinte conclusão: Cada dia, eu 
posso dizer: “Este é o dia que o Senhor 
fez, eu vou me alegrar e ser feliz nele!” 
Tenho o hoje e sei o que fazer com ele.

Isso não responde a todas as 
perguntas nem oferece um monte 
de conselhos práticos. Mas serve 
de base para quando as coisas estão 
de pernas para o ar e as métricas 
costumeiras de felicidade e satisfação 

não servem para nada. Quando 
for difícil pensar no futuro porque 
simplesmente não dá para saber o 
que vem pela frente, aceite o hoje e 
faça o melhor ao seu alcance.

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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Com amor, Jesus

Você ouviu que a alegria do Senhor é a 
sua força.1 Como se consegue essa alegria? 
Amando-Me com todo o coração, com toda a 
mente, com toda a força e amando os outros. 
Enquanto você tiver um coração de amor — 
amor por Mim e amor pelos outros — vou 
encher você com minha alegria e paz.

Lembre-se sempre que sua alegria em Mim 
será sua força. Quero que encontre alegria e 
paz. Fico feliz quando vejo você feliz e sor-
ridente. Então, seja feliz, divirta-se, aproveite 
a vida e suas muitas bênçãos — as grandes, as 
pequenas e todas as outras! Ao desfrutar desses 
benefícios, se alegrará em Mim.

Onde estiver o Espírito do Senhor, aí 
haverá liberdade2 — liberdade para proclamar 
a alegria que você encontra em Mim — a 
alegria de sua salvação, a alegria que vem 
da Minha Palavra, Meu Espírito e oração, 
dos testemunhos das respostas à oração, de 
seus entes queridos, familiares e amigos. 
Compartilhe livremente essas alegrias, o amor 
e o poder que Meu Espírito traz para sua vida 
por meio da liberdade que só meu Espírito 
pode proporcionar.

1. Veja Neemias 8:10.

2. Veja 2 Coríntios 3:17.


