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Con tato  pe ss oal
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Talvez você tenha ouvido a história de um jovem 
cujo erro custou um milhão de dólares à empresa 
em que trabalhava, o que o deixou sobrecarregado 
de estresse e preocupação. Alguns dias se passaram 
e, como era de se esperar, seus superiores o 

chamaram para uma conversa:
“Gastamos um milhão de dólares no seu treinamento. Esperamos que você 

não esteja pensando em pedir demissão!”
Será que Deus Se sente assim às vezes? Depois de todo o tempo e esforço 

que empreendeu para nos criar e nos ajudar a nos tornarmos nos homens e 
mulheres que Ele quer que sejamos e sabe que podemos ser, tenho certeza que 
espera que demos continuidade ao plano. Foi o que disse ao profeta Jeremias: 
“Antes que Eu te formasse no ventre, te conheci, e antes que saísses da madre, 
te santifiquei.”1

Há alguns anos, um colega meu iniciou um projeto de pesquisa sobre 
mulheres na Bíblia, apesar de ser um assunto com o qual imaginava ter relativa 
familiaridade. Quase todo mundo já ouviu falar de Maria Madalena ou Maria, 
a mãe de Jesus. Mas Ronan ficou surpreso com o que aprendeu sobre Puá, 
Sifrá, Hulda, Loide, Eunice e muitas outras.

O resultado da pesquisa está no artigo nas páginas 4 e 5 desta edição. 
É emocionante conhecer os feitos extraordinários da coragem e fé dessas 
mulheres notáveis, as quais, com certeza, deram continuidade ao plano.

Esta edição da Contato traz isso e muito mais, inclusive respostas a algumas 
perguntas interessantes, tais como: “Para onde vão os animais de estimação 
quando morrem?” e “Como é ver cores pela primeira vez?” Continue lendo 
para descobrir.

Mário Sant’Ana
Editor

1. Jeremias 1:5
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Por que  
você não  
dá algo?
Quando o vi pela primeira 
vez, senti-me tentado a desviar 
o olhar. Ele era feio, estava sujo e 
claramente mendigava. Talvez se eu 
virasse para o outro lado, ele passaria 
direto e eu não teria que interagir 
com ele.

Meu dia não ia bem. Eu morava 
na França na época, captando recursos 
para um projeto missionário, por meio 
da venda de livros em um quiosque; 
mas depois de várias longas horas de 
um dia quente, eu tinha feito apenas 
algumas vendas. Era um daqueles dias!

Como eu não tinha mais nada 
para fazer, continuei observando o 
homem. Ninguém lhe dava nada e 
ele parecia totalmente perdido.

Então ouvi uma vozinha tranquila 
no meu coração: Por que você não dá 
algo a ele?

Por Koos Stenger

“Fique com o troco. Deus os 
abençoe!” — disse com um sorriso e 
partiu.

Foi então que lembrei do acordo 
que tinha acabado de fazer com Deus. 
Naquele exato momento, o mendigo 
passou na minha frente. Sorridente, 
entreguei-lhe as duas cédulas.

Atônito, perguntou com uma voz 
rouca: “Para mim?”

"Sim, acredito que Deus quer que 
você fique com isto!" De repente, 
seu rosto brilhou. Pegou o dinheiro 
com a mão trêmula, agradeceu 
profusamente e seguiu seu caminho.

Eu vi sujeira e pobreza, mas 
Deus viu além e encontrou um ser 
humano.

Koos Stenger é escritor 
freelance na Holanda. ■

Mas tenho tão pouco — retruquei.
Você tem muito mais do que ele, 

concorda?
Então algo me ocorreu:
Muito bem. Se alguém comprar 

algo até ele passar, vou doar para ele 
o valor da venda.

Achei ter sido uma boa jogada. 
E sei o que Deus pensou da minha 
tática, mas aprendi que Ele leva 
nossas promessas muito a sério.

Eu estava esperando para 
ver o que ia acontecer, quando 
um homem se aproximou do 
meu quiosque, perguntou o que 
estávamos fazendo, olhou para os 
livros e pegou o menor de todos, 
cuja etiqueta indicava custar cinco 
euros.

“Vou levar este aqui” — disse, ao 
me entregar duas notas de dez euros.
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Em Israel, nos tempos 
bíblicos, os papéis desempenhados 
pelos homens e pelas mulheres eram 
muito bem definidos. Elas cuidavam 
de tudo relacionado à casa, o que 
incluía os filhos, a supervisão dos 
servos e, muitas vezes, a economia 
familiar. Mas vemos em toda a Bíblia 
que Deus não Se deixava limitar pelo 
gênero quando escolhia alguém para 
realizar a Sua vontade, transmitir 
Suas palavras ou liderar Seu povo.

Em alguns casos, as tarefas que 
Deus incumbiu às mulheres pareciam 
intimidadoras inclusive para a 
maioria dos homens, mas isso não 
impediu que aquelas intrépidas da fé 
atendessem ao Seu chamado.

Estas são algumas que se destacam 
na Galeria da Fama das Heroínas da 
Bíblia:

Jocabede esperou até seu bebê, 
Moisés, ter três meses, para “obedecer” 
à ordem do faraó de lançá-lo no rio 
Nilo. Quando o fez, colocou-o em 
um bercinho flutuante. Por causa 
da sua fé e engenhosidade, Moisés 
foi encontrado e adotado pela filha 
do faraó, em cuja casa cresceu e se 
educou, para, tempos depois, libertar 
seu povo da escravidão e liderá-lo para 
a Terra Prometida. (Êxodo 1:22-2:10)

Débora foi profetisa e juíza. 
Conclamou o povo e organizou 
o exército que libertou Israel das 
forças de ocupação de Jabim, um rei 
canaanita. (Juízes capítulo 4)

Jael foi outra mulher de coragem, 
que pôs fim a essa guerra ao matar 
Sísera, general dos exércitos de Jabim. 
(Juízes capítulo 4)

Sara, esposa de Abraão, tem a honra 
de ser a única mulher cuja idade ao 
morrer (127 anos) foi registrada na 
Bíblia, uma indicação de respeito 
por ela ser a mãe do povo hebreu. 
Quando Abraão e Sara já eram 
velhos, Deus lhes prometeu um filho 
e, aos 90 anos, ela deu à luz o seu 
primeiro e único filho, Isaque. O 
apóstolo Pedro a citou como exemplo 
das mulheres santas que esperavam 
em Deus e eram possuidoras de 
beleza espiritual interior. (Gênesis 
capítulos 11-23; Isaías 51:2; 1 Pedro 
3:4-6)

Puá e Sifrá, duas parteiras hebreias 
no período em que os israelitas eram 
escravos no Egito, desobedeceram 
às ordens do faraó de matar todo 
recém-nascido do sexo masculino. 
(Êxodo 1:15-22)

Heroínas  
da Bíblia
Por Ronan Keane
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Rute deixou sua terra natal, 
Moabe, e suas raízes, ao escolher 
seguir a Deus. E Ele a abençoou 
grandemente. Estabeleceu-se em 
Belém e é uma das ancestrais do 
Rei Davi e de Jesus. (Livro de Rute, 
Mateus 1:5)

Ana foi uma mulher estéril que 
prometeu a Deus que, se Ele lhe 
desse um filho, ela o dedicaria ao 
serviço do Senhor. Sua oração foi 
atendida e ela deu à luz um menino 
que se tornou o profeta Samuel. (1 
Samuel 1)

Abigail salvou a vida de seus servos e 
de seus parentes, além da sua própria, 
depois que seu grosseiro marido 
ofendeu o futuro rei de Israel, Davi. 
Abigail foi ao encontro de Davi 
com uma mensagem de Deus e o 
dissuadiu a não se vingar. (1 Samuel 
capítulo 25)

A viúva de Sarepta acreditou 
no profeta Elias e lhe obedeceu, 
salvando assim três vidas: a sua 
própria, a do seu filho e a do profeta. 
Durante quase três anos de escassez 
de alimentos, suas reservas de 
farinha e azeite, antes praticamente 
inexistentes, cresceram e jamais se 
esgotaram. (1 Reis 17:1-16)

Hulda, profetisa contemporânea 
do profeta Jeremias, foi consultada 
pelo Rei Josias para verificar a 
autenticidade de alguns pergaminhos 

A mulher que Jesus encontrou à 
beira do poço, além pertencer a um 
povo desprezado pelos judeus, os 
samaritanos, tinha uma reputação 
pessoal nada boa. Mas, depois de 
Jesus revelar-Se, ela guiou muitos na 
cidade a conhecê-lO. (João 4:3-30)

Maria Madalena era uma discípula 
muito próxima de Jesus, que 
permaneceu com Ele durante 
Sua crucificação, e foi a primeira 
pessoa a quem Ele apareceu após a 
ressurreição. (Marcos capítulo 16; 
João capítulo 20)

Lídia, uma vendedora de tecidos no 
porto da cidade grega de Filipo, foi a 
primeira pessoa do continente euro-
peu de que se tem registro a abraçar a 
fé cristã. Ela também hospedou os dis-
cípulos em sua casa. (Atos 16:14-15)

Lóide e Eunice eram, 
respectivamente, avó e mãe de 
Timóteo, um dos primeiros líderes 
cristãos, a quem educaram desde 
a infância no conhecimento das 
Escrituras. Elas foram reconhecidas 
pela sua fé. (2 Timóteo 1:5)

Essas e outras incontáveis mulheres 
desde então atenderam ao chamado 
de Deus e enfrentaram desafios, 
dando exemplos de fé, coragem e 
amor que ainda hoje nos inspiram.

Ronan Keane é o editor-chefe 
da revista Contato. ■

encontrados nos escombros 
do templo. Por causa do seu 
testemunho, a fé em Deus foi 
restaurada no reino de Judá. (2 Reis 
22:13-20)

Ester era uma jovem judia de 
nome Hadassa quando despertou 
o interesse do rei pagão dos persas, 
Xerxes, também conhecido como 
Assuero. Após tornar-se sua rainha, 
arriscou a vida para salvar seu povo, 
quando o corrupto ministro do rei, 
Hamã, em um episódio de uma 
intriga macabra na corte, determinou 
o extermínio de todos os judeus no 
reino. (Livro de Ester)

Maria, a mãe de Jesus, concebeu 
por obra do Espírito Santo quando 
ainda virgem e viu-se diante 
da possibilidade de morrer por 
apedrejamento, até que um anjo 
persuadiu seu noivo, José, a se casar 
com ela. Por causa do seu papel 
de mãe do Salvador do mundo, 
foi chamada “bendita entre as 
mulheres” (Lucas 1:26-55; Mateus 
1:18-25).

Maria e Marta eram amigas 
próximas de Jesus e muitas vezes 
O hospedavam e Seus discípulos 
em sua casa. Maria foi elogiada por 
Jesus por escutar atentamente Seus 
ensinamentos (Lucas 10:38-42), e 
Marta foi a primeira a reconhecer 
que Ele era o Messias, o Filho de 
Deus. (João 11:20-27)
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Os animais de estimação 
fazem companhia, ajudam e 
consolam as pessoas nos momentos 
difíceis. A sua morte gera um 
sentimento de perda, às vezes 
bastante doloroso, que leva muitos 
a buscar respostas, esperando 
não terem perdido para sempre 
os animais que tanto amavam. 
Compaixão e compreensão da nossa 
parte podem ajudar essas pessoas a 
encontrar consolo em Deus. Nossas 
palavras podem ajudá-las a terem 
certeza de que vão estar junto com 
seus amados bichinhos no Céu.

Penso que o Céu será a sede do 
maior serviço de resgate de pets, 
quando Deus restaurar Sua criação 

1. Ver Salmo 37:4.

2. Esta história contada por Martin 

McTeg foi publicada em Reflexões 

427, em julho de 2008

à sua perfeição original. A Bíblia 
não nos diz se nossos animais de 
estimação irão para o Céu, mas 
sabemos que Jesus nos ama e quer nos 
ver felizes no nosso lar celestial eterno.

Recentemente, durante uma 
conversa com um amigo, ele me 
contou que foi muito difícil ter 
de eutanasiar seu amado cão por 
causa da idade. O animal lhe fizera 
companhia por muitos anos. Passava 
praticamente o tempo todo com 
ele, dormia ao lado da sua cama, e 
era um amigo com quem ele podia 
conversar quando se sentia só ou 
chateado. Esse cão especial aparecera 
do nada à sua porta e, por isso, o 
homem estava convencido que Deus 
enviara aquele cachorro em uma 
época quando ele precisava muito de 
companhia e de amor incondicional.

O profundo vínculo entre os dois 
era motivo de orgulho e alegria para 

aquele humano. Era uma das coisas 
que ele mais estimava neste mundo. 
Ficou muito triste com a morte do 
cão e esse profundo sentimento de 
perda criou um vazio doloroso em 
seu coração. Ele lamentava aquela 
morte como a de um membro da 
família.

Eu lhe disse que acreditava que 
Deus, no Seu amor sem limites, 
prepararia para nós um lugar onde 
estaríamos felizes e que prometeu 
realizar todos os nossos sonhos e 
desejos conforme nos deleitamos 
nEle —o que pode incluir 
voltarmos a conviver com nossos 
pets, que foram tão importantes 
para nós na Terra.1

Apoiar alguém que perdeu um 
animal querido é uma oportunidade 
de criar uma conexão com a pessoa 
quando ela precisa de ajuda, do 
amor de Deus e de esperança no 

O M
Á

XI
M

O EM RESGATE D
E PETS

Por Maria Fontaine
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poder desse amor. Temos o grande 
privilégio e a responsabilidade de 
estender a mão e ajudar os que 
precisam de consolo e apoio em um 
momento de sofrimento.

Este é um relato que mostra como 
essa atitude pode ajudar:

Há algumas semanas, 
algumas crianças no nosso bairro 
enfrentaram a trágica morte da 
sua amada cachorrinha, Kaluua. 
Decidiram que Kaluua seria 
colocada para o seu repouso final 
debaixo da frondosa árvore no 
jardim da casa, próximo a uma 
linda estátua de anjo e que fariam 
uma cerimônia simples no sábado 
de manhã. Ofereci-me para dizer 
algumas palavras na cerimônia para 
tentar animar as crianças.

Reunimo-nos no gramado e 
expliquei às crianças que o Céu é um 
local real, como o mundo no qual 

vivemos, só que muito mais bonito, e 
que é para lá que iremos ao partirmos 
desta vida.

Expliquei também que a Bíblia 
não esclarece muito os detalhes, mas 
que eu, como muitos outros, acredito 
que membros da nossa família 
e amigos mais chegados que já 
partiram estarão lá para nos receber. 
Também acredito que teremos 
animais de estimação no Céu.

Depois dessas palavras cantamos 
um hino, depositamos flores no 
túmulo de Kaluua, e finalizamos 
com uma oração. As crianças se 
despediram da cachorra e voltaram às 
suas “ocupações”. Mas os adultos que 
participaram do funeral ficaram mais 
tempo e me agradeceram muito. 
“Foi lindo.” “Que inspiração!” “Foi o 
melhor funeral que já vi.”

Agradeci a todos. Em um 
primeiro momento, achei que 

os elogios tinham sido feitos só 
por educação. Mas continuei 
conversando com as pessoas e 
percebi que a descrição do Céu 
tinha sido um consolo também 
para elas. Percebi então que, no 
geral, sabemos muito pouco sobre 
o Céu. Muitos não entendem 
que, se aceitarem a salvação que 
Deus oferece por meio de Jesus, a 
porta vai se abrir automaticamente 
quando chegarem ao Céu. O 
crente deveria pensar no Céu 
e na vida após esta com alegria 
e gratidão por um presente tão 
precioso.2

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

Deus vai preparar tudo para 
estarmos perfeitamente 
felizes no Céu. E se para isso 
vou precisar ter meu cachorro 
junto, acredito que ele também 
estará lá.  
—Billy Graham (1918–2018)
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é alaranjado?” Outros tomados pela 
emoção, simplesmente se sentaram.

Observar essas reações fez-me 
lembrar do versículo em 1 Coríntios 
2:9: “Olho não viu nem ouvido 
ouviu, e nem entrou no coração do 
homem as coisas que Deus preparou 
para aqueles que o amam”1

Vivemos em um mundo exuberante 
e nossos espíritos habitam corpos 
igualmente exuberantes por meio do 
qual podemos vivenciar muitas coisas 
fabulosas. Mas essas experiências 
não são perfeitas. Infelizmente, no 
momento, somos como os daltônicos, 
limitados na nossa capacidade de 
vivenciar ao máximo a criação de Deus 
e as belezas da natureza.

Faça uma caminhada em um 
lindo bosque e terá de lidar com 
insetos ou tempo ruim. Você gosta 
de neve? Cuidado para não congelar 
uma das extremidades do seu corpo. 
Adora comida? Não exagere nem 

UM MUNDO  

INTEIRAMENTE  

NOVO
Por George Sosich 

desenvolvido pela empresa EnChroma. 
O dispositivo utiliza tecnologia de 
ponta que filtra as ondas de luz no 
exato momento em que ocorre a 
sobreposição ou a sensibilidade às 
cores, permitindo que o indivíduo veja 
as cores com maior precisão ou, em 
alguns casos, pela primeira vez. Para 
alguns usuários a distinção não é tão 
expressiva, para outros, porém, resulta 
em uma melhora impressionante na 
visualização das cores

Recentemente assisti a uma série 
de vídeos sobre daltônicos que 
receberam esses óculos fascinantes. 
Na maioria dos casos, foram dados de 
presente por familiares ou amigos em 
um ambiente cheio de balões e flores 
de cores vibrantes. Muitos ficaram tão 
emocionados que começaram a chorar 
ao distinguirem as cores pela primeira 
vez; outros apontavam extasiados 
para diferentes objetos perguntando, 
surpresos: “Aquilo é roxo?” “Aquilo 

Cerca de 8% da população 
mundial masculina e 
menos de 1% da feminina 
sofre de algum grau de 
daltonismo. É um distúrbio 
que varia da ligeira incapacidade de 
perceber a cor e obter uma acuidade 
visual satisfatória, à acromatopsia, 
ou daltonismo total, a inabilidade 
de distinguir cores. Isso significa que 
alguns não conseguem desfrutar do 
espectro total das lindas cores que 
Deus salpicou na natureza.

Recentemente, porém, muitas 
dessas pessoas conseguiram ver 
as cores pela primeira vez, com o 
auxílio de um novo tipo de óculos 

1. 1 Coríntios 2:9 NTLH

2. Ver Apocalipse 22:3.

3. C. S. Lewis (1898–1963), Cristianismo 

Puro e Simples (Editora Thomas 

Nelson Brasil, 2017)

4. 1 Coríntios 13:12 NTLH
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vido sons inéditos. Segundo relatos, 
a música e os sons são de qualidade 
superior, muito mais belos e harmô-
nicos do que qualquer outra coisa 
que conhecemos aqui.

C. S. Lewis, no seu famoso livro 
Cristianismo Puro e Simples, diz que 
os prazeres desfrutados na Terra são 
meras cópias, ecos e miragens das 
realidades no Céu.

Se tenho um desejo que nenhuma 
experiência neste mundo pode 
satisfazer, a explicação mais provável 
é que fui criado para viver em outro 
mundo. O fato de nenhum dos 
prazeres terrenos satisfazer esse desejo 
não é comprovação de que o universo 
seja uma fraude. Provavelmente, os 
desejos do mundo nunca existiram 
para nos satisfazer, mas para aguçar 
nossos sentidos em relação ao que é 
real. Nesse caso, devo me precaver 
para jamais desprezar ou desconsiderar 
as bênçãos terrenas sem confundi-

las com aquilo que realmente 
representam, copiam ou evocam. 
Devo manter vivo o desejo pela minha 
verdadeira pátria, para onde só irei 
após a morte; não posso deixá-lo 
sucumbir a nada ou ser rechaçado, 
mas torná-lo o objeto principal da vida 
que almejo naquele outro mundo, e 
ajudar outros a fazerem o mesmo.3

Todo aquele que crê e é salvo, um 
dia será lançado desta vida onde, no 
momento, “vemos por espelho em 
enigma”4 para o reino celestial, onde 
“estaremos face a face com Deus”, 
finalmente capazes de vivenciar a Sua 
criação ao máximo, em toda sua mag-
nificência e glória. Nós, como aqueles 
que usam os óculos EnChroma pela 
primeira vez, seremos dominados 
pela euforia e emoção do momento.

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

coma algo que lhe dê alergia ou cause 
intoxicação. E nossos corpos não são 
perfeitos. Ficamos cansados, doentes, 
e alguns de nós sofremos com 
problemas crônicos e debilitantes. 
Parece que todas as coisas boas e 
lindas da vida vêm acompanhadas de 
algum tipo de obstáculo.

Mas tudo isso vai mudar quando 
chegarmos ao Céu! Tudo que nos 
impede de desfrutar das coisas belas 
e da natureza será completamente 
removido.2 Nesse dia, como os 
usuários dos óculos EnChroma, 
seremos dominados pela emoção das 
belezas que contemplaremos.

Aqueles que já tiveram experiên-
cias de quase morte dizem que visita-
ram um local de beleza inexprimível 
que, embora muito parecido com o 
nosso mundo, é muito mais lindo. 
Relatam que o colorido das flores 
e das árvores é muito mais intenso; 
alguns dizem terem visto cores e ou-

9



SUA MORADA 
CELESTIAL

Você acreditaria se 
alguém lhe dissesse 
que você tem uma casa 
maravilhosa, novinha em 
folha e totalmente quitada? E 
se houvesse um documento 
atestando sua posse do imóvel, isso 
o convenceria? A sua curiosidade 
não ficaria, então, aguçada para 
saber da aparência e localização da 
propriedade, informações sobre a 
vista, os vizinhos, o clima da região 
em que se encontra e todo tipo de 
detalhes? Não acha que começaria a 
sonhar com o dia de se mudar para 
essa propriedade? E como acha que 
uma notícia assim afetaria sua vida e 
prioridades até sua mudança para a 
nova residência?

Bem, alguém lhe prometeu uma 
morada eterna assim: Jesus. E pôs no 
papel: “Na casa de meu Pai há muitas 
moradas. Vou preparar-vos lugar, 
para que onde Eu estou estejais vós 
também.”1 Se você recebeu Jesus, uma 
dessas moradas é sua, sem prestações, 
impostos nem despesas de manuten-
ção. Parece bom demais para ser ver-
dade? Bem, isso é apenas o começo.

Como até a mais luxuosa das casas 
não seria muito útil para alguém 
sem saúde ou tempo para desfrutá-
la, Deus tomou providências a esse 
respeito. “Eu sou a ressurreição e a 
vida”–Jesus promete, “quem crê em 
Mim, ainda que esteja morto, viverá; 
e todo aquele que vive e crê em Mim, 
nunca morrerá.”2 Vida eterna em um 
corpo novo e sobrenatural, à prova 
de doenças e imortal também fazem 
parte do pacote.3

E na próxima vida, como acontece 
nesta, as melhores coisas serão as que 

Por Keith Phillips

dividiremos com os outros. Você 
reencontrará familiares e amigos com 
os quais poderá desfrutar tudo isso e 
muito, muito mais. São dádivas do 
seu Pai celestial, que a Bíblia diz ser a 
essência do amor.4

Keith Phillips foi editor-
chefe da Contato por 14 anos, 
de 1999 a 2013. Ele e sua esposa, 
Caryn, agora trabalham com 
os sem-teto nos EUA. ■

1. João 14:2–3

2. João 11:25–26

3. Ver 1 Coríntios 15:51–54.

4. Ver 1 João 4:8.

Você pode ter a certeza de que se 
juntará a Jesus no Céu. Basta fazer 
esta simples oração:

Querido Jesus, obrigado por morrer 
pelo perdão dos meus pecados e 
pela minha salvação. Obrigado por 
Sua promessa de uma eternidade 
com Você. Venha para a minha vida, 
ajude-me a aprender a seguir Seus 
caminhos e a amar os outros. Amém
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A FONTE  
DE FORÇA
O livro de Habacuque é um 
dos mais curtos da Bíblia. 
Começa com os lamentos do autor 
pelos problemas de Israel, mas 
termina com uma bela afirmação de 
fé: “Ainda que a figueira não floresça, 
nem haja fruto na vide, ainda que o 
produto da oliveira falhe, e os campos 
não produzam mantimento, ainda 
que as ovelhas sejam exterminadas, e 
nos currais não haja gado, todavia eu 
me alegrarei no Senhor, exultarei no 
Deus da minha salvação!”1

Na crise do coronavírus, minha 
primeira reação foi me render ao 
pânico, à dúvida e ao desespero. 
Mas ao ver que as pessoas nos meus 
grupos de oração estavam postando 
canções de louvor e palavras de 
gratidão, percebi, como o profeta 

do Antigo Testamento, que louvar 
a Deus por essa adversidade era o 
caminho para a vitória.

Também ouvi a biografia de James 
Taylor sobre sua família problemática 
e a perda de entes queridos. Ele conta 
que compor era seu remédio para 
os tristes eventos que lhe marcaram 
a vida. Outro músico famoso, Eric 
Clapton, um ano após a morte de seu 
filho, decidiu compor uma canção 
em memória à criança. Foi quando 
escreveu "Tears in Heaven", um 
grande sucesso e fonte de consolo 
para muitos!

Depois de ficarmos em casa, 
isolados cerca de dois meses por 
causa do COVID-19, meu filho e eu 
decidimos ir à praia para ver o pôr do 
sol. Não havia ninguém na área onde 
estacionamos e pudemos assistir ao 
sol se esconder no mar, caminhamos 
na areia molhada, corremos das 

ondas, conversamos, tiramos fotos 
e desfrutamos de um contato com a 
natureza que faltava há muito tempo.

Quando estávamos saindo, meu 
filho notou um casal de idosos 
sentado na varanda de uma casa 
à beira da areia. "Lindo, não é?" 
— comentou meu filho, ao que 
responderam: "Sim! Cada dia é um 
espetáculo único.”

Imediatamente, lembrei-me 
do que lera em Habacuque e pela 
primeira vez aqueles versículos 
fizeram sentido para mim. Deus 
é bom o tempo todo! “O amor 
do Senhor é de eternidade a 
eternidade.”2 Nossa fonte de forças 
está em nos regozijarmos em Jesus!

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

Por Rosane Pereira

1. Habacuque 3:17–18

2. Salmo 103:17
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OCULTANDO  
CICATRIZES

Por Steve Hearts

Todos passamos por 
experiências que nos 
deixam cicatrizes, as 
quais, sejam elas físicas ou 
emocionais, muitas vezes tentamos 
esconder, com medo do que os 
outros possam pensar se as virem. 
Essas cicatrizes podem ser qualquer 
coisa sobre nós das quais temos 
vergonha e tentamos ocultar —como 
mágoas do passado, lutas internas, 
traços físicos dos quais não nos 
orgulhamos, etc. Ao longo da minha 
vida, aprendi que existe uma grande 
liberdade em sermos abertos sobre 
nossas cicatrizes, em vez de escondê-
las. Aqui está um exemplo de uma 
das minhas ditas cicatrizes da qual 
aprendi a não me envergonhar.

Vários anos atrás, fiz uma 
apresentação musical para os alunos de 
uma universidade. Quando terminei, 
uma jovem que estava na plateia 
veio até mim e me disse o quanto ela 
havia gostado do programa. Então 
fez um pedido para o qual eu não 
estava preparado. “Tire seus óculos de 
sol por um momento, por favor. Eu 
gostaria de ver seus olhos”

Sempre uso óculos escuros quando 
saio ou interajo com os outros. 
Embora eu não sinta vergonha de 

ser cego, foi a primeira vez que uma 
pessoa estranha me pediu para ver 
meus olhos e isso me deixou um 
pouco sem jeito. Mas pensei: Qual 
é o problema? Não estou tentando 
impressioná-la e é provável que nunca 
mais a veja.

Tirei os óculos e me preparei para 
sua reação, o que pareceu vários 
minutos, apesar de tudo ter durado 
segundos. Finalmente, ela disse: 
“Seus olhos são lindos. Não tem por 

que escondê-los.” Não voltei a vê-la 
nem esqueci o que ela disse.

Alguns anos depois, conec-
tei-me on-line com a pessoa que 
agora é minha namorada. Como 
não morávamos na mesma cidade, 
no início conversávamos via chat, 
então tentei fazer contato com ela 
via Skype. Na primeira chamada 
usamos apenas o áudio, pois não 
me havia ocorrido que poderíamos 
fazer um video call. Quando suge-1. Mateus 5:16 NVI

12



OCULTANDO  
CICATRIZES

riu que tentássemos nos comunicar 
via vídeo da próxima vez, concor-
dei, mas confesso que fiquei um 
pouco nervoso.

Antes da ligação, por puro 
hábito, coloquei os óculos de sol. 
Eu sabia que ajudava a minha 
aparência quando me apresentava 
e queria dar a melhor impressão. 
Mas, para minha consternação, 
após as saudações iniciais, ela disse: 
“Gostaria de ver seus olhos”.

Fiquei muito nervoso. Ao 
contrário da garota da universidade, 
dessa vez era alguém cuja opinião 
fazia diferença para mim. Mas este 
momento acabaria por chegar e não 
fazia sentido adiar o inevitável.

Quando tirei os óculos, revisitei a 
sensação de estar sendo examinado 
de perto. “Que olhos lindos! Você 
não precisa dos óculos para falar 
comigo.” —disse ela.

Recentemente, ouvi uma história 
comovente que mostra claramente 
como certas cicatrizes podem ser 
valiosas, por causa dos lembretes 
que carregam. Fala de um menino 
que foi atacado por um crocodilo 
enquanto nadava em um lago perto 
de sua casa. Ele gritou alto quando 
a criatura o agarrou pelas pernas 
e sua mãe, ouvindo os gritos saiu 
correndo e agarrou seus braços. Ela 
segurou com todas as suas forças, 
cravando as unhas na carne dele, até 
que um vizinho que também ouviu 
os gritos se apressou com a pistola e 
atirou no animal.

Enquanto o garoto estava em 
recuperação, um jornalista veio 
vê-lo e lhe pediu para mostrar 
onde o crocodilo havia mordido. 
Depois de levantar as pernas da calça 
para mostrar as marcas do ataque, 
arregaçou as mangas da camisa, 

revelou onde a mãe havia fincado 
as unhas e declarou: “São estas as 
que você precisa ver. Elas estão aqui 
porque minha mãe não me largou.”

Jesus também teve cicatrizes. 
Mesmo após a ressurreição milagrosa, 
Ele ainda tinha marcas de pregos 
nas mãos e um buraco no lado 
onde fora perfurado. Embora fosse 
perfeitamente capaz de fazê-las 
desaparecer, não apenas escolheu 
mantê-las, mas as mostrou de bom 
grado aos Seus seguidores, para 
provar que Ele realmente havia 
ressuscitado, como prometera.

Então, se Jesus não tinha 
vergonha de Suas cicatrizes, por que 
nos envergonharíamos das nossas? 
Quando escolhemos mostrar nossas 
cicatrizes em vez de escondê-las, a 
luz e o amor de Deus podem brilhar 
através delas, causando um impacto 
indelével na vida dos outros para 
a glória de Deus. “Assim brilhe a 
luz de vocês diante dos homens, 
para que vejam as suas boas obras e 
glorifiquem ao Pai de vocês, que está 
nos céus.”1

Steve Hearts é cego de 
nascença. É escritor, 
músico e membro da Família 
Internacional na América do 
Norte. ■
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Para ser franca, a notícia não me 
surpreendeu. Não porque “eu já 
desconfiava”, mas porque aprendi 
que humanos falham fácil, inclusive 
(ou talvez especialmente) nas suas 
áreas de expertise.

Na maior parte da minha vida 
adulta, sempre andei à procura de 
métodos e fórmulas para o sucesso. 
"Faça isso, coma aquilo” e “Não 
faça isso e não coma aquilo” e tudo 
dará certo: casamento, situação 
financeira, relacionamento com 
Deus, carreira e por aí vai. Eu não 
queria a responsabilidade de fazer 
minha própria pesquisa, cometer 
meus próprios erros e construir meu 
próprio caminho de fé.

Com toda certeza é uma ótima 
receita para decepção. Mais de uma 
vez, os gurus falharam. Então deixe-
me resumir meu aprendizado aqui 
para você:
• A Bíblia nos atribuiu uma 

responsabilidade muito pessoal 
quando nos diz que devemos 
colocar em ação a nossa salvação, 
trabalhando com respeito e temor 
a Deus, para construir nosso 
caminho de fé.1

Por Marie Alvero 

Não faz muito tempo, as redes 
sociais explodiram com a notícia 
de que um casal de celebridades 
havia anunciado o divórcio. Este 
power couple construiu sua rede 
de seguidores por serem "gurus 
de relacionamento", com livros 
publicados, sites, vídeos, podcasts, 
numerosas participações em 
programas de televisão, patrocínios, 
e “conferências de casais” pelas quais 
cobravam caro. Os que acreditavam 
em suas ideias se sentiram traídos, 
ludibriados e confusos.

"Se esse casal, que passeava de 
mãos dadas à noite, participava de 
sessões de aconselhamento, de retiros 
de casais, tinha um grupo de amigos 
fortes, uma situação financeira 
excelente, acesso a especialistas, 
empregados domésticos e vendia, 
sabedoria para os relacionamentos, 
falhou, por que nós, mortais, 
deveríamos sequer tentar?" — Essa 
noção foi expressa de diferentes 
maneiras nas redes sociais.

• Não devemos confiar 
excessivamente em ninguém, por 
mais qualificada que a pessoa seja 
ou pareça. Isso não significa que 
ninguém seja bom conselheiro, 
mas que nossa confiança deve 
estar em Deus. Edificamos nossa 
casa na rocha da verdade de Deus 
precisamente para que ela não seja 
carregada com cada tempestade 
ou decepção.2

• Aceite: humanos falham, inclusive 
os que tentam fazer o melhor que 
podem. Minha segurança não vem 
da perfeição ou infalibilidade de 
outra pessoa, mas de saber que 
Deus está no controle e que nada 
pode me separar do Seu amor.3

Isso pode parecer um conselho 
espiritual para assuntos práticos, e 
é — porque até mesmo questões 
práticas envolvem fé, e para que a fé 
perdure, ela precisa ser enraizada na 
verdade.

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

1. Ver Filipenses 2:12

2. Ver Mateus 7:24–27.

3. Ver Romanos 8:38–39.

VOCE NAO PRECISA  
DE UM GURU.
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Por natureza, sou analisadora. 
Analiso tudo – real ou imaginário. 
O que é surpreendente é que até 
recentemente eu não havia notado 
o efeito disso nas minhas interações 
com os outros, especificamente 
meu marido. Acho que todas as 
mulheres tentam interpretar a 
aparência, os gestos e outras formas 
de comunicação não verbal, mas 
tenho a tendência de ficar remoendo 
esses pensamentos a ponto de 
criarem vida própria. Às vezes, chego 
às conclusões certas, mas é comum 
eu não entender todo o contexto e 
quando dou por mim já desperdicei 
uma enorme quantidade de energia 
mental e emoção a troco de nada.

Certa manhã, meus pensamentos 
estavam em total alvoroço. Fiquei 
chateada com um breve desentendi-
mento que tive com meu marido. Na 
verdade, tudo não passou de algumas 

A MENTE  
OCIOSA 

Por Chandra Rees 

palavras que ele disse, as quais minha 
mente estava tentando dissecar para 
decifrar o que ele realmente estava 
pensando. Minha irritação aumentava 
na medida em que eu aperfeiçoava 
meu contra-argumento ao que ele 
dissera. Estava em uma verdadeira 
guerra mental contra meu marido sem 
que ele sequer soubesse. Então me 
senti horrível, quando antes de sair ele 
se aproximou, me abraçou forte, disse 
que me amava e pediu desculpas pelo 
que dissera logo no início do dia.

Fiquei imaginando quantas vezes 
minha maneira de pensar havia 
influenciado negativamente minha 
interação e minha comunicação com 
meu marido. Costumo ter muito 
cuidado para não verbalizar minha 
raiva, mas livremente permito que 
minha mente seja a arena de batalhas 
épicas. Permiti que o mau uso dos 
meus pensamentos deturpasse a 

maneira como vejo o homem que amo, 
sem lhe dar a chance de se explicar.

Na Bíblia, Jesus adverte que 
teremos que dar conta de cada palavra 
ociosa que falamos. Mas me pergunto 
quantas vezes as palavras ociosas não 
ditas infestam meu coração, distorcem 
minha percepção da realidade e 
orientam mal minhas ações. Será que 
Ele vai me pedir contas disso também?

Desde aquele dia, tenho me 
policiado para não começar a dar 
lugar a pensamentos desamorosos 
e rapidamente substituí-los por 
positivos. Ainda não alcancei a 
plenitude desse novo modelo mental, 
mas estou trabalhando para isso e 
eu já percebo os efeitos positivos na 
minha vida.

Chandra Rees escritora 
freelance de conteúdos para 
crianças e mãe de cinco filhos. ■

Sejam agradáveis as palavras da 
minha boca, e a meditação do 
meu coração perante a tua face, ó 
Senhor, Rocha minha e Redentor 
meu. —Salmo 19:14
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ALEGRIA 
COMPLETA

Com amor, Jesus

Quero que você esteja cheio da Minha alegria, que é a fonte da sua força. Quero que descanse 
em Meu amor e tenha paz.

Às vezes, suas expectativas não são razoáveis e fazem com que você se exceda e, quando as coisas 
não dão certo, você fica acaba sentindo que falhou ou não alcançou a meta. Quero acabar com 
todos esses sentimentos negativos. Quero pôr fim aos seus medos e preocupações e lhe dar paz. 
Tudo está bem.

Como dizem as Escrituras: "A alegria do Senhor é a sua força!" Apegue-se a essa promessa. 
Torne-as seu lema de hoje em diante, independentemente dos desafios que surgirem. Os temores 
e as preocupações são debilitantes e sufocam sua felicidade pessoal. Então relaxe. Confie em mim.

Deixe Minha alegria ser a sua força. Regozije-se em suas vitórias. Regozije-se com os 
desafios. Regozije-se com as bênçãos. Regozije-se com os triunfos. Regozije-se com as 
mudanças. Regozije-se, regozije-se, regozije-se! Não se debruce sobre suas aparentes derrotas. 
Conhecer-Me é uma experiência feliz! Sei que a vida nem sempre é fácil e que muitas são as 
provações, as dores e sofrimentos ao longo do caminho, mas sempre pode haver a alegria do 
Meu Espírito em seu coração.


